Chịu nhiệt đến 950C 
Tăng trưởng nhanh 
Nâng cao năng suất và chất lượng thịt 
Phòng ngừa viêm ruột, tiêu chảy 
Giảm đáng kể mùi môi chuồng nuôi 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

NeoAvi

GroMax

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Probiotics dạng bào tử bền nhiệt dành riêng cho Gà thịt

THÀNH PHẦN
(Trong 1kg)

Tổng số vi sinh vật có lợi ≥ 5x1011 CFU
Bào tử Bacillus subtilis
Bào tử Bacillus licheniformis
Bào tử Bacillus coagulans
Saccharomyces cerevisiae
Chất mang vừa đủ 1kg
Độ ẩm <10%
Không có hoocmon và kháng sinh

CÔNG DỤNG

• Bổ sung probiotics dạng bào tử bền nhiệt có lợi cho đường ruột Gà thịt
• Ngăn ngừa sự phát triển vi khuẩn có hại, giúp phòng ngừa viêm ruột, tiêu
chảy, phù đầu do E.coli gây ra
• Kích thích tăng khả năng tiêu hóa thức ăn, giúp tăng trọng nhanh, tăng
năng suất nuôi, tăng phẩm chất thịt
• Ức chế vi khuẩn lên men thối, làm giảm mùi hôi, nồng độ ammonia trong
chuồng trại, giảm thiệt hại do bệnh hô hấp

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG
Mật độ lợi khuẩn
Nhiễm khuẩn
(E.coli và Salmonella)
Kháng sinh, hormone và các
hóa chất độc hại

≥ 5.0 x 1011 CFU/kg
Không phát hiện

Không phát hiện

ĐẶC TÍNH
Hình thức

Chịu nhiệt đến 950C
Dạng bột, không tan trong nước, không tan trong dung môi hữu cơ

Màu

Màu trắng xám

Mùi

Mùi đặc trưng

Độ ẩm

< 10%

Vật ngoại lai sắc cạnh

Không có

Hàm lượng cát sạn

< 2%

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bổ sung liên tục qua thức ăn
Trộn đều 300g – 500g sản phẩm với 1 tấn thức ăn

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô má t, ở nhiệt độ thường, tránh ánh sáng trực tiếp

HẠN SỬ DỤNG

24 tháng kể từ ngày sản xuất
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