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Royal Kanatlı Ürünler

‘Cornerstone of Livestock’

‘Hayvancılığın Mihenk Taşı’

FİRMA PROFİLİ
Türk-İngiliz ortak yatırımı olan Royal İlaç; bu gün 70 ülkedeki faaliyetleri ile global bir hayvan sağlığı ve besleme
şirketi olmuştur. Bu bağlamda Royal ilaç veteriner hekimlere, çiftliklere ve ilgili sanayicilere komple çözümler
üretmek gayesi ile her gün yeni yatırımlar yapmaktadır.
Royal İlaç olarak, değer verdiğimiz ve her alanda eksilmeden artan kalitemizin diğer nedeni ise bilimsel yaklaşım,
iyi eğitilmiş personel ve son teknolojik ekipman; kombinasyonu ile uluslar arası toplumla yaptığımız işbirlikleridir.
Günümüzde, artan bakteriyel ve Viral hastalıklara bağlı olarak, her geçen gün daha çok risk altına giren
gıdaların ve hayvan sağlığının korunmasındaki biyo güvenlik önlemlerinin öneminin bilincindedir. Çeşitli
formulasyonlarda üretilen dezenfektanlar, meme daldırma ürünleri ve sağım sistemi temizleyicileri biyogüvenlik
ürünlerinden bazılarıdır.
Yüksek hayvansal verim ve ekonomik kazanç;
üstün hayvan ırkları, iyi yönetim gibi faktörlerin
iyileştirilmesinin yanında; hayvanlardaki fizyolojik,
metabolik, bireysel farklılıkların giderilmesi ile
mümkündür. Yalama taşı self servis kullanım şekliyle
gerek mineral gerekse tuz gereksinimi açısından asıl
ihtiyaç sahibi olan hayvana söz hakkı tanıyan ve ona
ihtiyacı kadar alma şansı veren en kolay, en yaygın
mineral madde idame şeklidir.
Yeterince Mineral madde ve tuz gereksinimi
karşılanmayan hayvanlarda, verim kayıplarının
yanı sıra, iştah azalır, genel sağlık bozulur, üreme
fonksiyonları aksar ve eksik bırakılan minerale bağlı
yabancı cisim (bez, naylon kemik vs.) yeme ve yalama
olayları görülür.
Royal ilaç toplam kalite yönetimi iso sertifikası yanında tüm Dünyanın kabul ettiği GMP Plus kalite sertifikası
sahibidir.
Bu üstün nitelikteki kalitesi ile Türkiye’nin dışında 4 kıtada 70 farklı ülkede çiftçilerin öncelikli tercihidir. ‘Made in
Turkey’ olarak satılan Royal ürünleri yurt dışındaki Türk malı imajına katkı sağlamaktadır.
Etik Değerlerimiz
Önce hayvan sağlığını korumak ve hayvan refahına katkıda bulunmak: Royal İlaç Veteriner Hekimlerin
yönetiminde söz sahibi olduğu bir firmadır. Hipokrat yemininde olduğu gibi amaç ‘önce sağlığa zarar vermemek’
Hayvancılığın ülke ekonomisindeki katkısını artırmak: Ekonomik maksatla yetiştirilen hayvanların bu
amacı en iyi şekilde yerine getirmesini sağlamak.
Açık şeffaf olmak: Hesap verebilen ve etik kuralları göz ardı etmeyen bir yönetim tarzı
Yasal çerçeve içerisinde kalmak: Karar alma ve uygulama sürecinde yasal çerçevenin sınırları içinde kalarak,
ahlak ilkeleri ve ortak değerlere uygun davranılması
Kurum itibarını sermaye saymak: Amacı sürekli değer yaratmak olan Şirketimiz kar hedeflerine ulaşmak için
sadece iş sonuçları ve güçlü sermaye yapısına bağlı kalmamakta, uzun yıllar sonucunda oluşturduğu kurum
itibarını da önemli bir değer olarak görmekte.
Sözünü kanun saymak: İş ahlakını yalnız müşterileri için değil, tedarikçileri, çalışanları ve iş yaptığı herkes için
uygulanabilir kılmak.
Ürünlerini onuru saymak: Ürettiği her bir ürün; hayvanlar tarafından tüketilip, hayvan üzerindeki yararlı
etkisini görünceye kadar sorumluluk hissetmek.
‘Türk malı’ imajını yükseltmek: Royal ilaç, 70 farklı ülkede binlerce yetiştirici tarafından ürünleri kullanılan
bir firmadır. Bu yetiştiricilere her defasında ‘Türk malı kalitelidir ’ dedirtebilmek.
Ürettiğimiz her bir ürün, hayvanlar tarafından tüketilip, hayvanlar üzerindeki yararlı etkisi görülünceye kadar
bizim sorumluluğumuzdadır, onurumuzdur.
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‘Hayvancılığın Mihenk Taşı’

Royal Kanatlı Ürünleri
Kanatlılarda neden katkılar, özelliklede suya katılan ürünler kullanmak gerekir ?
Bazı tavuk çiftliği sahipleri şayet yemlerinin kaliteli olduğunu düşünüyorlarsa; içme suyuna katılan destek
ürünlerine ihtiyaçları olmadığını düşünebilmektedirler. Çünkü; kaliteli bir yemde yeterince vitamin ve mineralin
var olduğunu düşünmektedirler. Ne yazık ki bu şekilde düşünen ve konunun uzmanı olduğunu düşünen kişilere
sahada rastlayabilmekteyiz.
Suplementleri sadece yemle temellendirmek aşağıdaki nedenlerden dolayı bilimin gerçeklerinden uzaktır.
1- Kanatlılara hayatlarının belirli bir sorunlu döneminde özel besinler vermek gerekebilir. Örneğin yoğun sıcak
stresi altındaki kanatlılara bu dönemde elektrolit vermek gerekebilir. Sorun çözüldükten sonra ise verilmez. Oysa
kanatlılara sürekli elektrolit vermek hayatın gerçeği ile bağdaşır bir durum değildir. Bu tip örnekler çoğaltılabilir.
2- Kanatlı diyetlerine sıvı bir takviye ürünü kullanmak ve kullanımı durdurmak son derecek kolay pratik ve
masrafsızdır. Hangi sorunun ne zaman çıkacağını bilmeden sürekli yem fabrikasından o soruna karşı kullanılacak
maddeleri içeren yem ürettirmek artan yemi değerlendirmek başlı başına bir iştir. Bu ekonomikte değildir. Bu
bakımdan sorunlu bir dönemde örneğin solunum yolları rahatsızlığı göründüğünde bu tip bir ürünü kanatlıların
içme suyuna katarak sorun çözülünceye kadar kullanmak pratik ve ekonomiktir.
3- Kanatlılar; değişik sebeplerle, stres altında vs yem alımını azaltırlar veya durdurabilirler. Böyle durumlarda
yeminizin ne içerdiğinin bir önemi kalmayabilir. Ancak, stres altındaki kanatlılar su içmeye devam ederler. Böyle
zamanlarda içme suyu ile verilen destek ürünleri elzem niteliktedir ve sorun giderici özellik taşır.
4- Yeni civcivler besin olarak sadece yumurta kesesinden beslenmektedirler. Dışarıdan yem yiyor gibi görünseler
de sadece yemle oynamaktadırlar, yememektedirler. Ancak su içmektedirler.
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Adaptasyon, Stress

Anti-Stress Lyte
Esansiyel elektrolitler, Mineraller, vitamin c ve e içerikli, taşınma, sıcaklık stresi ve benzeri
durumlardaki verim düşüklüklerini önlemek amacıyla kullanılır.
Kullanım Amacı:
AviolaElectrolyte EC, büyüme, gelişme ve verime zararı olan sıcaklık stresi başta
olmak üzere, her çeşit stres ve verim düşüklünde kullanılabilen elektrolit, vitamin E, C ve
mineral kombinasyonudur.
Her yaş ve cinsteki kanatlılarda stres durumlarında, su kaybında ve elektrolit
vermenin gerektiği stres durumlarında kullanılmalıdır.
Sıcaklık stresindeki yem alımı düşüklüğünü önlemek için özellikle kullanılması
tavsiye edilir.
Suda kolaylıkla çözülür, eşit bir dağılım sağlar, faz ayrımı yapmaz, damlalıkları
tıkamaz.

İçerik:
Elektrolitler, (Kalsiyum 21.500 mg, Potasyum: 6.200 mg, Sodyum: 25.000 mg ve
diğerleri) bakır, çinko, selenyum, Vitamin C ve E, mentol ve diğerleri .....detaylı bilgi için
lütfen etikete bakınız.
Kullanım şekli ve dozu:
Kullanım dozu genel olarak 1 ton su için 1-1,5 lt. dir. Ancak hayvanlara tek tek
içirilecekse aşağıdaki dozlar 0,5-1 litre suya katılarak içirilmelidir.
Kanatlılarda: 1-1,5 lt/ 1 ton içme suyuna 4-5 gün süreyle.
Buzağılar, koyun, keçi: Günlük 25-30 ml./ hayvan başına
Kuzu, oğlak: Yetişkin sığırlar, atlar ve deve :Günlük100-150 ml/baş. (Ortalama:100 kg
canlı vücut ağırlığı için 30 ml.)
İshal ve su kaybının fazla olduğu durumlarda veteriner hekim tavsiyesi ile doz günlük 2
kez tekrar edilebilir.
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Ambalaj şekli: 1 lt, 5 lt, 20 lt
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Bicarlyte Powder
Ağır sıcaklık stresi altında kullanılması gereken elektrolit ve C vitamini içerikli tamamlayıcı
yem.
Kullanım Amacı:
Ağır sıcaklık stresi, ishal ve bazı hastalık durumlarında vücuttan ciddi şekilde elektrolit
kaybı olmaktadır. Royal Avian Strelyte elektrolit kaybına bağlı olarak meydana gelen
metabolik asidozisi önlemede, elektrolit vermede ve dolayısı ile ölümleri ve verim
kayıplarını önlemek gayesi ile kullanılır.
Su içerisinde tamamen çözülür

İçerik: Her bir kg’ında
Bikarbonat: %29, Potasyum: %22 Sodyum:11,5 , vitamin C ve diğerleri .....
detaylı bilgi için lütfen etikete bakınız.
Kullanım şekli ve dozu: Royal Avian Bicar Lyte Powder tüm kanatlıların
hem yemine hem de suyuna katılarak kullanılabilir. Suyuna katılacaksa her
bir kg Royal Avian Bicar Lyte Powder öncelikle 5-10 lt su ile çözdürelerek
ana içme suyu tankına katılarak karıştırılmalıdır.
Koruma amaçlı, dehidrasyon ve ağırlık kaybında, taşınma süresince: 1 kg
Bicar Lyte Powder 500 lire içme suyuna katılmalıdır .. Yeme katılacaksa 1
ton yeme 2 kg katılmalıdır. 5-10 gün devam ettirilmelidir
Hafif su kaybı durumunda: 1 kg Bicar Lyte Powder 150 litre içme suyuna. Yeme katılacaksa 5 kg,
1 ton yeme, 5-10 gün süre ile.
Ağır su kaybı ve şiddetli sıcaklık stresinde: 1 kg Bicar Lyte Powder 100 litre içme suyuna katılarak
içirilmelidir. Yeme katılacaksa 6-10 kg Bicar Lyte Powder 1 ton yeme katılır.
5-7 gün süresince devam ettirilir.
Ambalaj şekli : 5 kg ve 25 kg
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Adaptasyon, Stress

No’Stress Powder
Ağır sıcaklık stresi altında kullanılması gereken sodyum, potasyum, kalsiyum, Dektroz,
B kompleks vitaminler ve C vitamini içerikli tamamlayıcı yem.
Kullanım Amacı:
Ağır sıcaklık stresi,
İshal, hastalıklara bağlı su kaybı
Metabolik asidozis
Elektrolit vermek gayesi ile
Su kaybına bağlı iştah azalması verim düşüklüğü
Sıcaklık stresine bağlı ölümler
Nedeni belirsiz ölümler
İçerik: Elektrolitler (Dekstroz: %35,5, Kalsiyum: %2,33, Magnezyum,: %2 Potasyum:
%10,49, Sodyum ve diğerleri) B kompleks vitaminler, Vitamin C ve
diğerleri..... detaylı bilgi için lütfen etikete bakınız.
Kullanım şekli ve dozu: Royal Avian No’Stress Powder tüm kanatlıların
yemine hem katılarak kullanılabilir.
Koruma amaçlı, dehidrasyon ve ağırlık kaybında, taşınma süresince: 1 ton
yeme 2 kg katılmalıdır. 5-10 gün devam ettirilmelidir
Ağır su kaybı durumunda: 5 kg, 1 ton yeme, 5-10 gün süre ile.
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Acidoral
Organik asit karışımı.

Kullanım Amacı:
Kanatlılarda sindirim kanalındaki patojenlerin kontrol edilmesinde organik
asit kullanmanın yararlı olduğu bilinmektedir.
Bu aynı zamanda asitliği artırmakta, sindirim enzimlerini aktive etmekte ve
normal bakteriyal florayı desteklemektedir.
Sindirime ve verime katkı sağlamaktadır.
Acidoral aynı zamanda suluk sisteminin kireç taşı temizliğinde de oldukça
etkindir.
Endikasyonları:
Yem alımının azalması
İshal
Antibiyotik tedavilerinde
Sindirim kanalında anormal bakteriyal flora oluşumunda
İçerik: Teknoloji katkılar Sınıfı (Prezervatif), Formic asit: %52, Phosphoric asit: %24,
Citric acid Lactic asit ....detaylı bilgi için lütfen etikete bakınız.
Kullanım şekli ve dozu: Royal Avian Acidoral içme suyuna 0,5 lt /1 ton oranında
içme suyuna katılarak 5-6 gün süre ile kullanılır.
Swine, piglet : 0,5 lt /1 ton oranında içme suyuna katılarak 5-6 gün süre ile kullanılır.
Su sisteminin temizlenmesinde: 0,25- 0,5 lt / 1 ton içme suyu oranında katılabilir.
Ambalaj şekli: 1lt, 20 lt
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Karaciğer ve digestion metabolizma

Acidoral Powder
Organik asit karışımı.

Kullanım Amacı:
Kanatlılarda sindirim kanalındaki patojenlerin kontrol edilmesinde organik
asit kullanmanın yararlı olduğu bilinmektedir. Mide asitliği Ph’sının 4 ve
altına inmesi ile beraner patojen bakterilerin yaşama şansı kalmamaktadır.
Bu aynı zamanda asitliği artırmakta, sindirim enzimlerini aktive etmekte ve
normal bakterial florayı desteklemektedir.
Sindirime ve verime katkı sağlamaktadır.
Acidoral Powder aynı zamanda suluk sisteminin kireç taşı temizliğinde de
oldukça etkindir.
Acidoral Powder bir yem koruyucu olarak yemde mikotiksin
üremesini önleyici etkiye sahiptir.
Dolgu maddesi olarak kullanılan Kalsiyum karbonat kanatlılar
için kalsiyum kaynağıdır.
Endikasyonları:
Yem alımının azalması
İshal
Antibiyotik tedavilerinde
Sindirim kanalında anormal bakteriyal flora oluşumunda
İçerik: 1 kg içerik, Teknolojik katkı (Koruyucular)
Kalsiyum formiate (E 238): 450 g, Kalsiyum propionate (E 282): 100 g, Sitrik Asit (E 330),
Kalsiyum karbonat.. .... detaylı bilgi için lütfen etikete bakınız.
Kullanım şekli ve dozu: Royal Avian Acidoral Powder karma yemlere koruyucu ve
asitlendirici olarak olarak homojen bir şekilde karıştırılmalıdır.
Kanatlı yemlerine: 2-3 kg / ton yeme
Tavşanlarda: 1-2 kg/ ton yeme
As acidifier in piglet feeding: 2-4 kg /1 ton feed
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B Complex
B kompleks vitaminleri, K vitamini, betain, Biotin gibi vitamin benzeri besleyici unsurları bir
arada içeren metabolizma destekleyici, karaciğer koruyucu, verim artırıcı tamamlayıcı yem.
Kullanım Amacı:
Sağlığın korunması verimin desteklenmesi
Metabolizmanın canlandırılması
Karaciğer yağlanması riskinin düşürülmesi
Endikasyon:
Antibiyotik tedavisi sırasında
Genç hayvanları büyütme maksatlı ve yem tüketiminin artırılması
amacıyla
Deri, tırnak yapısının bozulduğu durumlarda
Ani ölümler görüldüğünde
İçerik: Her bir litresinde
B grubu vitaminler, B1:2.500 mg, B2:4.000 mg, B6: 2.500 mg, Niyasin, K
vitamini, Betain, Cholin Clorid ve diğer besleyici unsurlar. İçeriğin tamamını
görmek için lütfen ürün etiketini inceleyiniz.
Kullanım şekli ve dozu: Rovita B Complex;
Kanatlılarda: 1lt, 3 ton içme suyuna 1 hafta süre ile kullanılır.
Sığır: subkilinik asidozis 1 lt, 1 ton suya katılır ve 2 hafta kullanılır.
Swine: 1 lt; 2 ton içme suyuna 2 hafta, nursing sows: 1 lt; 5 ton içme suyuna katılır ve 2 hafta
kullanılır.
Ambalaj şekli : 1 lt, 5 lt ve 20 lt
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Karaciğer ve digestion metabolizma

Carniovit Powder
A vitamini içermeyen ancak yüksek oranda B grubu vitaminler, folik asit, pentotenik asit,
amino asitler, mineraller içeren kombine bir üründür.
Carniovit Powder;
Avitaminoz durumunda ve enfeksiyon sonrası nekahat dönemleri için ideal
bir üründür. Çünkü A vitamini içermez.
Oldukça yüksek oranda B vitamin kompleksi içerir. Bu formulasyonu ile
iştah açıcıdır ve stresi azaltır.
Kanatlılarda: Karın yağı oluşumunu engelleyerek kas oluşumunu destekler.
Ani ölüm görülme sıklığını düşürür. Yağ metabolizmasını düzenler, yumurta
sarısındaki kolesterol oranını düşürür. Böylece kuluçkadan çıkma oranı
yükselir.
Domuzlarda: Kas formasyonu oluşumunu destekler ve yağ omurga
oluşumunu düşürür. Erkek ve düşü domuzların üreme performansını
artırır.
İçerik: Her bir kg’ında
Karnitin: 35.000 mg, Vitamin D, yüksek oranda B grubu vitaminler, Vitamin
B1:10.000 mg, ve diğerleri, Magnezyum (Magnezyum sülfat): 20.000 mg,
bakır, mangan ve diğer besleyici unsurlar. İçeriğin tamamı için lütfen ürün
etiketini inceleyiniz.
Kullanım şekli ve dozu: Kanatlılarda; 1 ton yeme 2 kg katılarak kullanılması
tavsiye edilir. Şayet suya katılacaksa 1 ton suya 1 kg katılarak iyice karıştırılmalıdır.
Ayda 1 hafta aralıksız kullanılması beklenen sonucun alınması için yeterlidir.
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Ambalaj şekli : 1 kg, 25 kg
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Carnitonic
Karnitin, Betain, Kolin Klorid, Magnezyum ve özel bitki ekstrakları içeren karaciğer koruyucu
tamamlayıcı yem.
Kullanım Amacı:
Karaciğer yağlanmasını önlemek amacıyla: büyüme, gelişme, yumurtlama
dönemlerinde artan enerji ihtiyacına bağlı olarak, yağ seviyesi yüksek
rasyonlarla besleme veya çevresel stres etkisi ile metabolik denge bozulabilir.
Bu durum karaciğer yağlanmasına neden olmaktadır. Karnitin verilmesi
yağ yakımını artırmakta ve karaciğeri rahatlatmaktadır. (Hücrelerdeki
mitokndriyal oksidasyonu artırararak)
Sindirimi artırmak gayesi ile: propilen glikol ve gliserin penkreas enzimlerinin
salınımını artırmakta sindirimin düzenlenmesine ve karaciğerin korunmasına
katkı sağlamaktadır.
Gliserin ve magnezyumun laksatif etkisi sindirim sistemi rahatlatmakta ve
toksinlerin kolay atılımını sağlamaktadır.
Stres faktörlerinin zararlı etkilerini azaltmak gayesi ile
Enerji metabolizmasını desteklemek gayesi ile
İçerik: Her bir litresinde
Gliserin, Propilen glikol Sitrik asit, Magnezyum (Magnezyum sülfat),
L-Karnitin (Vitamin B11): 60.000 mg, Kolin Klorid: 15.000 mg, Betain,
Bitkisel karaciğer koruyucu ekstraklar (Petroselinum crispum, cynara scolymus) ve
diğerleri.... detaylı bilgi için lütfen etikete bakınız.
Kullanım şekli ve dozu:
Kanatlılarda: 1 lt/1 ton oranında içme suyuna karıştırılarak, 3-5 gün süre ile kullanılır.
Sığır ve atlara: 50-70 ml/gün. Koyun, Keçi ve buzağı 10-15 ml/gün. Bir hafta süre ile
Pigs: 15-30 ml/head/day Piglet: 2-4 ml/head/day bir hafta
Ambalaj şekli : 1 lt, 5 lt ve 20 lt

al

Roy

12

‘Hayvancılığın Mihenk Taşı’

Roya
l
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Garlicor AE
Hayvanlarda doğal antibakteriyel etkili, direnci, iştahı ve sindirimi artıran, antioksidan etkili
tamamlayıcı yem.
Doğal antibakteriyel etki elde etmek gayesi ile (esansiyel yağlar bu etkiyi
vermektedir. Uriner sistem, kalp dolaşım, ve genel enfeksiyonlarda bu
etkiden yararlanılmaktadır.)
İştah artırmak, sindirim sistemindeki gazı gidermek
Antioksidan özellinden dolayı (Vitamin A ve E bu etkiyi güçlendirmektedir.)
Endikasyonları:
İştah düşüklüğünde,
Bakteriyel enfeksiyon şüphesinde
Yem tüketiminin düştüğü durumlarda veya artırmak için
İçerik: Her bir litresinde
Vitamin A: 5.000.000 IU, Vitamin E: 10.000 mg , Sarımsak esansiyel yağı,
Kişniş esansiyel yağı ve diğerleri.... detaylı bilgi için lütfen etikete bakınız.
Kullanım şekli ve dozu:
Kanatlılarda: Garlicor AE içme suyuna 0,5-1 lt /1 ton suya oranında,
3-5 gün süre ile kullanılır.
Sığır ve atlara: 10-15 ml/baş/gün.
Koyun, Keçi ve buzağı: 2-4 ml/baş/gün. 3-5 gün
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Ambalaj şekli : 1 lt, 5 lt ve 20 lt
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Hi-Digest
Yem alımını ve sindirimi artıran, metolizmayı destekleyen, elektrolitler, vitaminler ve esansiyel yağlardan oluşan tamamlayıcı yem.
Kullanım Amacı:
Yem alımını ve sindirimi artırılması
Doğal bağışıklığın desteklenmesi
Elektrolit vererek, ishalin etkisini sınırlar ve ishalin kesilmesine yardımcı olur.
Karaciğer fonksiyonlarını düzenler
Sindirim kanalının ve sindirimin geliştirimesi maksadı ile
Endikasyonları:
Sindirim ve emilim bozukluklarında
Sindirim sistemi yangılarında
Antibiyotik tedavilerinde
Sindirim kanalı florasının bozulduğu durumlarda
İçerik:
Elektrolitler, Betain, vitamin C ve D3, lizin ve ishal kesici ve sindirim düzenleyici
olarak Pinus esansiyal yağı ve Salvia oleoresin...detaylı bilgi için lütfen etikete
bakınız.
Kullanım şekli ve dozu: Royal Avian Hi-Digestion
Kanatlılarda: 1 lt si 1 ton içme suyuna katılarak 1-2 hafta süre ile kullanılır.
Swine: 1 lt/1 ton içme suyuna 1-2 hafta süre ile.
Ambalaj şekli : 1 lt, 5 lt ve 20 lt
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Karaciğer ve digestion metabolizma

Renalex

İçerdiği vitaminler, elektrolitler, bitki özleri ve esansiyel yağlar ile böbrek fonksiyonlarını
düzenleyen, idrar üretimini artıran, böbrek taşlarına, Gut’a ve idrar yolları enfeksiyonlarına
karşı direnci artıran tamamlayıcı yem.
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Kullanım Amacı:
Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını düzenleyici etkilidir.
Böbrek taşı oluşumunu engelleyicidir ve böbrek taşı tedavisinde kullanılır.
Gut önlemek maksadı ile
İçerdiği elektrolitler ile ozmotik basıncı dengelemek maksadı ile
Organizmayı destekleyici etkisinden dolayı kızgınlık döneminde kullanılır.
Sindirim sistemi indigesyonlarını önlemek gayesi ile.
Sindirimi artırmak gayesi ile: propilen glikol ve gliserin penkreas
enzimlerinin salınımını artırmakta sindirimin düzenlenmesine ve
karaciğerin korunmasına katkı sağlamaktadır.
Gliserin ve magnezyumun laksatif etkisi sindirim sistemi
rahatlatmakta ve toksinlerin kolay atılımını sağlamaktadır.
Stres faktörlerinin zararlı etkilerini azaltmak gayesi ile
İçerdiği amino asitler, vitaminler ve bitkisel ektraktlar ile verimliliği
artırmak, iştahı artırmak gayesi ile
Ne zaman Kullanılmalıdır:
Üriner sekresyon bozukluklarında
Antibiyotik veya sülfonamid tedavisinden sonra,
Ürogenital sistem tedavisine destek olmak maksadı ile
Gut’ta
Böbrek taşı oluşumunda
Verimi artırmak ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek gayesi ile.
İçerik: Her bir litresinde
Gliserin, Propilen glikol, Magnezyum (Magnezyum sülfat), Potasyum clorid, Sodyum sülfat,
Vitamin A, Vitamin C, Betain, Amino asitler, Bitkisel ektraklar ve Allium sativum esansiyel
yağı ve diğer besleyici unsurlar... İçeriğin tamamını görüntülemek için lütfen ürün etiketini
inceleyiniz.
Kullanım şekli ve dozu:
Royal Avian Renalex içme suyuna 1-1,5 lt/1 ton suya) oranında, 1 hafta süre ile kullanılır.
Sows: 25 ml/head 1 hafta süre ile kullanılır.
Ambalaj şekli: 1 lt, 5 lt ve 20 lt
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Masselor
Amino asitler ve bitkisel ekstraklar içeren iştah açıcı ve kas oluşumunu destekleyici
tamamlayıcı yem.
Kullanım Amacı:
Tüm kanatlılarda kalsiyum, magnezyumun iskelet sistemini, kemik yapısını
güçlendirdiği, yumurta kabuğu kalitesi üzerine olumlu etkisi olduğu bilinmektedir.
Calci-Plus Kalsiyum, magnezyum yanında diğer iz mineralleride dengeli bir şekilde
içerir.
Kas yapımını teşvik edicidir.
İştah artırıcıdır.
Büyüme ve gelişmeyi destekler.
Ağırlık kaybını telafi eder.
Et kalitesini artırır, et tutmayı teşvik eder.
İçerik:
Methionin, Lizin turmeric extract, marjoram extract (CoE 317)
Kullanım şekli ve dozu: 1 lt Masselor 1 ton içme suyuna katılarak 1-2 hafta
süreyle kullanılır.
Ambalaj şekli: 1 lt, 5 lt
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Kemik ve yumurta kabuğu geliştirme

Phos-Form
Yüksek oranda biyolojik değerlendirilebilir Fosfor, mineraller ve amino asit içerikli sıvı
tamamlayıcı yem.
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Kullanım Amacı: Fosfor eksikliği gıda kıymeti olmayan cisimler yeme ve yalamalarına
neden olduğu gibi kas, kemik gelişimin yavaşlamasına, süt, et, yumurta veriminin
düşmesine neden olur. Lohusalarda doğum felcine neden olur.
Phos-Form Mentyonin ve lizin amino asitleri ile başta fosfor olmak üzere diğer iz
mineralleri dengeli bir biçimde içerir. Kanatlılarda fosfor eksikliği gelişme geriliğine
ve yumurta veriminin düşmesine neden olur. Phos-Form kanatlılarda güvenle
kullanılabilir.
Hayvanlarda; diğer mineraller yanında fosfor eksikliği, hayvanların gıda
Kullanım avantajları:
Ağızdan kolay kullanım ve daha fazla etki avantajı: Enjeksiyon stresi ve yan
etkilerinden sakınma avantajı sunar.
Lohusa ineklerde, atlarda: Genellikle, Fosfor eksikliği kalsiyum eksikliği ile
birlikte oluşur, hem doğum felcinin hem doğum sonrası gelişen bir çok 		
sorunun ana nedenidir. Fosfor eksikliğinin pratik giderilmesinde etkili bir yoldur.
Yeni doğanlarda: Kemik ve Kas gelişimi, ve hastalıklara dayanıklılık için gerekli olan
fosfor yanında diğer mineralleride dengeli bir şekilde içerir.
İçerik: Yüksek oranda Fosfor: %6,71, Sodyum, Potasyum, Demir, Bakır, Kobalt, Çinko, Selenyum
ve diğer besleyici unsurlar... İçeriğin tamamını görmek için lütfen ürün etiketini inceleyiniz.
Teknolojisi: içme sularına kolaylıkla karışır. Dipte tortu bırakmaz. Yağ fazı ve su fazı ayrımı
yapmaz.
Kullanım şekli ve dozu:
Phos-Form gövdesi sıkılarak hemen bidon üstünde bulunan ölçekle verilecek miktar ayarlanır.
Aşağıda belirtilen dozlar 10 gün süre ile devam ettirilmelidir.
İnek ve iri besi hayvanlarına: 100 gram 1-2 litre su ile içirilir. veya 100 gram suyuna katılır.
Buzağı, koyun keçi: (canlı ağırlık 50 kg): 10 gram yarım litre (0,5 lt) su ile seyreltilerek
içirilir.
Tavuk ve Hindilerde: 2-3 lite Phos-Form 1 ton içme suyuna katılırak içirilir. (100 tavuk
için günde 50-100 gram hesap edilerek suyuna katılmalıdır.)
Civciv ve Piliçlerde: 2-3 litre Phos-Form bir ton suya katılır. (100 civciv veya piliç için
günde 20-30 gram hesap edilerek suyuna katılmalıdır.)
Yukarıda belirtilen dozlar ağır fosfor yetmezliğinde, pika gibi durumlarda Veteriner
hekim tavsiyesi ile 2 katına kadar ve uygulama süresi ise 2 haftaya kadar artırılablir.
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Calci-Plus D3
Kalsiyum, Magnezyum ve diğer mineraller ihtiva eden kemik ve yumurta kabuğu kalitesi
üzerine etkili tamamlayıcı yem.
Kullanım Amacı:
Tüm kanatlılarda kalsiyum, magnezyumun iskelet sistemini, kemik yapısını
güçlendirdiği, yumurta kabuğu kalitesi üzerine olumlu etkisi olduğu bilinmektedir.
Calci-Plus Kalsiyum, magnezyum yanında diğer iz mineralleride dengeli bir şekilde
içerir.
Damızlık ve broylerlerin sağlıklı iskelet sisteminin oluşumu maksadı ile
Yumurta kabuğu kalitesini artırmak gayesi ile
Büyüme ve gelişmenin hızlandırılması maksadı ile
Tüylenme bozukluklarında
Yürüme problemlerinde
İshallerde ve diğer bakteriyel enfeksiyonlarda vücudun direncini artırmak ve
mineral vermek gayesi ile.
İçerik:
Kalsiyum: 80.000 mg, Magnezyum:17.000 mg, Çinko, Bakır, Mangan ve diğer
besleyici unsurlar.. İçeriğin tamamını görmek için lütfen ürün etiketini inceleyiniz.
Kullanım şekli ve dozu: 1 lt Calci- Plus 1 ton içme suyuna katılarak 3-5 gün
süreyle kullanılır.
Ambalaj şekli: 1 lt, 5 lt
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Solunum ve antibakteriyel direnç

Respirex Mint
Solunum rahatlatıcı doğal esansiyel yağlar içeren tamamlayıcı yem.
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Nane, okaliptus, anason yağları ve mentoholün solunum mokozalarını rahatlattığı,
nemlendirdiği ve solunumu rahatlatarak yangı giderdiği yıllardan beri
bilinmektedir.
Bu doğal yağları yoğun bir şekilde içeren Respirex; tüm bakteriyel, viral
enfeksiyonlarda ve stres durumlarında destek maksatlı kullanılabilir.
Kullanım Amacı:
Doğal antibakteriyel etki elde etmek gayesi ile (esansiyel yağlar bu etkiyi
vermektedir.)
Okaliptus yağının doğal yoldan solunum sistemi epitelini onardığı ve
fazladan mukusu bronşlardan atmaya yardımcı olduğu bilimsel
olarak kanıtlanmıştır.
Menthol anastezik ve rahatlatıcı etkiye sahiptir.
Nane ve kekik yağları ise solunum rahatlatıcı, iştah açıcı, sindirim
düzenleyici, gaz giderici ve asitliği alıcı etkilerinden dolayı Respirex
Mint içerisine ilave edilmiştir.
Sprey şeklinde ortama uygulanması dezenfektan etki
göstermektedir.
Uyumluluk: Diğer antibakteriyel ajanlarla birlikte kullanılabilir.
Uyumsuzluk: Canlı aşılarla birlikte kullanılmamalıdır. Aşılamadan 2 gün
önce bırakılmalı en az 2 gün sonra başlanılmalıdır.
Endikasyonları:
İştah düşüklüğünde ve bakteriyel enfeksiyon şüphesinde
İçerik: Her bir litresinde :Yoğun olarak aromatik bileşikler (Nane, Menthol, okaliptus, anason
esansiyel yağları) İçeriğin tamamını görmek için lütfen ürün etiketini inceleyiniz.
Kullanım şekli ve dozu: Respirex Mint içme suyu ile birlikte koruma amaçlı yada solunum
sistemi rahatsızlıklarında kullanılabilir.
Kanatlılarda ve domuzlarda önerilen doz: 200 ml / 1000 lt içme suyuna katılır. 3-4 gün süre
ile kullanılır.
Spreyleme maksadı ile: 200 ml Respirex 10 litre su ile karıştırılır ve 20.000 kanatlı için
kullanılır.
Ambalaj şekli: 1 lt, 5 lt
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Egenin Oregano
Powder & Liquid

Ege denizi çevresinden elde edilen doğal İzmir kekiğinin esansiyel yağını ihtiva eden
tamamlayıcı yem.
Antibiyotikler uzun yıllar hayvanlar için iştah açıcı olarak ve hastalıklardan koruma
maksadlı olarak kullanılagelmiştir. Ancak, antibiyotiklerin yemlerde kullanımının
bakteri direncini artırdığı, hayvan gıdalarında kalıntı bıraktığının tespiti ile kullanımı
yasaklanmıştır.
Antibiyotik kullanımının yasaklanmasının ardından dikkatler doğal kökenli antibiyotik
etkili esansiyel yağlara in çevrilmiştir.
Bunlardan en etkilisi Kekik yağıdır. Dünya Kekik yağı üretiminin %85’i Türkiye’de
yapılmaktadır. Bunun tek sebebi ege bölgesinde yetiştirilen kekiklerin yüksek oranda
carvacrol ve tymol etken maddelerini içermesidir.
Bakteri öldürücü etki: İzmir kekiği üzerine yapılmış araştırmaların %90 maalesef
Türkiye dışında yapılmıştır. Bilimsel araştırma sonuçlarına göre İzmir kekiği düşük
dozlarda alınsa bile (insan için günde 200 mg.) bakteriler üzerinde oldukça etkindir.
İzmir Kekiğinden elde edilen esansiyel yağlar aynen antibiyotiklerde olduğu gibi
bakteri öldürücü etkisini bakteri hücre duvarını parçalayarak, delikler açmakta ve içeri
iyonlar sızdırarak göstermektedir. Böylece bakteri ATP sentezi inhibe edilmekte ve
enerji üretemeyen bakteri ölmektedir.
Oregano esansiyel yağının aşağıdaki bakterilere etkili olduğu yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Pasteurella multocida
Streptococcus feacalis
Streptococcus agalactiae
Vibrio coli
Corynebacterium pyogenes
Treponema hyodisaenteriae

Enterobacter aerogenes
Streptococcus uberis
Proteus rettgeri Salmonella spp.
Proteus vulgaris
Proteus mirabilis
Klebsiella pneumoniae

Pseudomonas aeruginosa
Cryptosporidiae spp.
Streptococcus pyogenes anim.
C Erysipelothrix insidiosa
Mycobacterium tuberculosis
Aspergilus spp. Mucor spp.
Eimeria spp. Candida spp.

al
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Anti-oksidan etki: Oregano esansiyel yağının serbest redikalleri nötralize ederek
Antioksidan etki gösterdiği bilinmektedir. (ROS reaktif oksijen çeşitleri üzerine
etki)
Oregano yağındaki etken madde olan Polifenol serbest redikaller üzerine
etki ederek bağırsak hücrelerindeki oksidasyonu engellemektedir. Stres
durumlarında aşırı artan serbest redikaller oregano yağındaki etken maddelerce
bağlanmaktadır.
Antifungal etki: Oregano yağında bulunan etken maddelerin mantarlar üzerine
etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu etki mantar üremesini engelleme şeklindedir.
Oregano esansiyel yağının bir çok koksidiya türü üzerine etkili olduğu
bildirilmiştir.
İştah üzerine olumlu etkisi: Oregano yağı kendine has özel kokusu ile hayvanları
yeme çekmekte ve iştah açıcı etki göstermektedir.
Antiparaziter etki: Oregano esansiyel yağı sindirim sistemindeki parazitlere yaşama şansı vermemektedir.
Sürekli Oregano esansiyel yağı kullanılan hayvanlarda sindirim sistemi parazitlerine rastlanılmamıştır.
Yangı giderici etki: Oregano esansiyel yağının insanlar üzerine yapılan denemelerinde yangı
gidrici etkisi olduğu saptanmıştır.
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Bağışıklık sistemi destekleyici etki: Mekanizması tam olarak bilinmemekle beraber oregano esansiyel
yağının immun sistemi desteklediği saptanmıştır.
Kanatlılarda başlıca rapor edilen etkileri
Sindirim sistemi düzenleyici
Bağışıklık sistemi kuvvetlendirici etkisi
Antioksidan etkisi
Amonyak üretimini düşürücü etkisi,
Mortaliteyi düşürdüğü
Stresten korumaya yardımcı olduğu
Yumurta verimini artırdığı,
Broilerlerde yemden yararlanmayı artırıcı etkisi
Rumen fonsiyonları üzerine etkisi: Oregano esansiyel yağının işkembe faaliyetlerini
olumlu yönde etkilediği, metan gazı üretimini azalttığı yönünde sayısız bilimsel
çalışma yapılmış ve metan gazını azaltıcı etkisi ile çevre üzerine olumlu etki
göstereceği belirtilmiştir.
Oregano yağı rumen florasını desteklemekte rumendeki asetik, bitürik ve propiyonik
asit dengesini optimum noktada tutmaktadır. Bu etkisi ile işkembenin sindirim
kapasitesini artırmaktadır.
Oregano yağının fertiliteyi, et ve süt verimini olumlu etkilediği bilinmektedir. Bu olumlu etkinin rumen
fonksiyonlarının olumlu etkileme dahil çoklu etkilerden kaynaklandığı tahmin edilmektedir.
Hayvanlara kekik yedirerek bu etkiler alınabilir mi ?
Son zamanlarda esansiyel yağlar hakkında bilimsel bilgisi olmayan uzmanlarca olumsuz yorumlar
yapılmaktadır.
Bu yorumlardan en önemlisi esansiyel yağları çıkarmayla uğraşmak yerine direk o bitkinin yenilmesi
yönündedir.
Hayvanlara kekik yedirmenin faydasız olduğu söylenemez. Her gün düzenli taze kekik bulmakta ayrı bir
zorluktur. Ancak; bilinmelidir ki; bir etken maddenin yoğun olarak, doz olarak alınması beklenen etkiyi
vermektedir. Diğer taraftan 100 kg kekikten ancak 500-700 gram arasında kekik esansiyel yağı elde
edilebilmektedir.
Esansiyel yağların eski zamanlarda kullanılan otlar olduğu ve bilimsel olmadığı yönündeki iddia:
Esansiyel yağların çok eski zamanlardan beridir kullanıldığı doğrudur. Ancak, esansiyel yağlar içerisindeki
etken maddelerin etkileri ve etki mekanizmalarının çoğu bilimsel olarak kanıtlanmış iddialardır. Esansiyel
yağların kullanımı tamamen bilimsel verilere dayanmaktadır.
Royal İlaç Egenin Oragano farkı nedir ?
Üzülerek belirtmek gerekirki esansiyel yağlar konusu son derece hileye açık bir sektör durumundadır.
Esansiyel yağlar bitkilerdeki uçucu yağlardır. Üretimi oldukça zor ve bitkilerden çok az çıkmaktadır. Bitki
ekstraktı (Bitki suyu) ile karıştırılmamalıdır. Bazen bu bitki tentürü olarak ta belirtilmektedir ki, buda aynı
şekilde esansiyel yağ değildir.
Esansiyel yağ olduğu iddia edilen bir çok kekik yağlarının ise sadece sentetik aromalardan ibaret olduğu
görülmektedir. Bunların beklenen etkiyi vermesi söz konusu değildir.
Royal ilaç Egenin Oregano sadece doğal olarak ege bölgesinde yetiştirilmiş halis İzmir kekiğinin doğal
esansiyel yağları ile üretilmektedir.
Bileşimi: Egenin Oregano; %8 Oregano esansiyel yağı içerir.
Kullanımı ve dozu: Egenin Oregano Powder genel dozu 250-500 gram 1000 kg yeme katılmak suretiyledir.
Broilerlerde 400-500 gr/1 ton yeme, Yumurtacı tavuklarda 250 gram/1 ton yeme,
Hindilerde 300-400 gram /1 ton yeme şeklindedir.
Süt ineklerinde, Besi hayvanlarında, koyunlarda, develerde, atlarda: 500 gram/1 ton yeme
Buzağılarda, kuzularda: 250-300 gram / 1 ton yeme.
Swine (genel doz): 400-500 gram/1 ton yeme.
Kullanımı ve dozu: Egenin Oregano Liquid
Broilerlerde: 100-250 ml/1 ton içme suyuna, Yumurtacı tavuklarda ve
hindilerde: 100-200 ml/1 ton içme suyuna. Güvercin ve tavşanlarda:
2,5-3 ml/ 1lt içme suyuna.
Süt ineklerinde, Besi hayvanlarında, koyunlarda, develerde, atlarda:
200-250 ml/1 ton içme suyuna
Buzağılarda: 100-200 ml/ 1lt içme suyuna.
Swine (genel doz): 150-250 ml/1 ton içme suyuna.
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Spiro-clean
Vitamin B1,C, İyot, Potasyum ve esansiyel yağlar içeren, solunum yollarının neminin
korunmasında ekspektoran etkili tamamlayıcı yem.
Kullanım Amacı:
Etçi ve yumurtacı tavuklarda; solunum yollarının doğal yollardan rutubetinin
korunmasının solunum yolu hastalıklarına karşı direnci artırdığı bilinmektedir.
Expectocid bu amaçla esansiyel yağlar , B1,C vitamini, potasyum ve iyot içermekte
ve aromatik özelliği ile solunum yolunun nemini temin etmekte, ekspektoran etki
göstermekte, iştah açmakta ve kanatlılara vitamin vermektedir.
Mevsim değişikliklerinde, ortam havasının değiştitiği durumlarda
solunum sistemi hastalıklarında (mycoplasmosis, aspergilloz, bulaşıcı larenjotrakeitis,
enfeksiyöz bronşit) tedavi edici ve yardımcı olarak.
Dolaşım sistemi bozukluklarında, kalp yetmezliğinde
Aşılama sonrası aşı reaksiyonlarının etkisini azaltmak için
Solunum sistemi ve hava dezenfektanı olarak.
İçerik: Vitamin B1: 1600 mg, Vitamin C:3.000 mg, iyot:58,8 mg, Potasyum, ve
okaliptus başta olmak üzere esansiyel yağlar içerir. İçeriğin tamamını görmek
için lütfen ürün etiketini inceleyiniz.
Kullanım şekli ve dozu: Royal Avian Spiro-clean etçi ve yumurtacı
0,5-1 lt/ 1 ton içme suyuna katılarak 4-5 gün süreyle kullanılır. Büyük baş ve
küçük başlarda aynı şekilde 0,5-1 lt/1 ton içme suyuna katılarak 5-6 gün
süreyle kullanılır.
Ambalaj şekli: 1 lt, 5 lt
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C Strong D3
Vitamin,C ve Vitamin D3 vermek gayesi ile kullanılan tamamlayıcı yem.

Kullanım Amacı:
Vitamin C, D3 vitamini ile birlikte çalışarak serbest radikalleri nötralize ettiği ve
antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini desteklediği bilinmektedir.
Daha sağlıklı, kas, kemik, kıkırdak yapısı, sağlıklı yumurta ve sağlam yumurta
kabuğu için C ve D3 vitamini C Strong D3’te kombine edilmiştir.
İçerik her bir lt’de: Vitamin C: 130.000 mg, Vitamin D3:300.000 IU, Niyasin ve
diğer besleyici unsurlar... İçeriğin tamamını görmek için lütfen ürün etiketini
inceleyiniz.
Kullanım şekli ve dozu: Hayvanların yemine ve suyuna katılarak kullanılabileceği
gibi belirtilen dozlar drench olarak ağızdan direk içirilebilir.
İçme suyu için genel doz 200 ml C Strong D3; 1 ton içme suyuna
katılmalıdır.
Atlar, İnek ve Deve: 20 ml-30 /Baş/Gün
Koyun, Keçi, Buzağı, Deve buzağısı, Tay: 4-5 ml /Baş/Gün
Besi hayvanları, iri danalar 200 kg canlı ağırlık: 10-15 ml ml /Baş/Gün
Tüm kanatlılarda 1 ton içme suyuna 200 ml katılarak kullanılır.
Vitamin katılan içme suyu 24 saat sürekli havanın önünde kalmalıdır ve 2
günde bir komple değiştirilmelidir.
UYARILAR VE ÖNLEMLER:
Sadece hayvan kullanımı içindir.
Ürünü orijinal şişesinde kullanım öncesi iyice çalkalayarak kullanınız.
DEPOLAMA KOŞULLARI
Oda sıcaklığında saklayınız. Direk gün ışığından koruyunuz ve ürünü dondurmayınız.
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Ambalaj şekli: 1 lt, 5 lt
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Pantonic

Yüksek oranda; Pantotenik asit (Vitamin B5) yanında, temel amino asitleri, bazı elektrolitleri,
A, D, E, K ve B grubu vitaminleri ve bağışıklık sistemi geliştirici nükleotidleri bir arada içeren
sıvı tamamlayıcı yemdir.
Kullanım Amacı:
Yüksek distilasyon teknolojisi ile konsantre edilen Pantonic içme sularına kolaylıkla karışır. Dipte tortu
bırakmaz.
Yağ fazı ve su fazı ayrımı yapmaz. Damlalıkları tıkamaz.
Kullanılan kaplarda biyofilm oluşturmaz. Hayvanlar iştahla içerler.
Pantonic; iştahı ve yemden yararlanmayı artırır, sindirim sistemindeki florayı
ve bağışıklık sistemini destekler.
Pantonic; Genç hayvanlarda (Buzağı, kuzu, tay, deve yavrusu, tavuklarda)
büyüme ve gelişmeye katkı sağlar.
RNA’dan Enzimatik hidroliziz yolu ile elde edilen Pantonic içerisindeki
Nükleotidlerin hayvanlarda RNA ve DNA sentezini hızlandırdığı bağışıklık
sistemini güçlendirdiği, bakteriyel enfeksiyonlara direnci arttırdığı ve sindirim
sisteminin gelişmesine katkıda bulunduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
Nükleotidler; ishal veya gıda yetersizliğinden sonra barsak iyileşmesini
hızlandırır, büyüme oranını artırır.
Nükleotid içerikli Pantonic ineklerde; karaciğer yağlanmalarını engeller, verimin gelişmesine katkı
sağlar, gebelikte ve lohusalıkta beslenme dengesizliklerini giderir.
Besi sığırlarında büyümeye gelişmeye ve randıman artışına katkı sağlar.
Elektrolit , vitamin A, D, E, K ve tüm B grubu vitaminler, Vitamin B5 ve nükleotidler; tavukların,
hindilerin büyüme potansiyelini geliştirir. Stres, diyet değişikliği ve hastalık durumlarında bağışıklık
sistemini destekler. Mortalite oranını düşürür. Yumurta verimini destekler.
Atlarda performans ve iştah üzerine olumlu etki gösterir.
Arılarda; koloninin zayıf güçsüz düştüğü durumlarda ilkbahar ve yaz aylarında kullanılarak koloni
desteklenir.
Pantonic kullanımı çok kolay bir solüsyondur. Kendine has kokusu içeriğindeki vitaminlerden
gelmektedir. Hayvanların suyuna karıştırılarak kolaylıkla içirilir
Kullanım avantajları: Yüksek distilasyon teknolojisi ile konsantre edilen Pantonic sıvı fazı yapmaz. İçme sularına
kolaylıkla karışır. Kullanılan kaplarda biyofilm oluşturmaz.
Ağızdan kolay kullanım ve daha fazla etki avantajı: Enjeksiyon stresi ve yan etkilerinden sakınma avantajı sunar.
İçerik: Vitamin A: 3.200.000 IU, Vitamin D3: 640.000 IU, Vitamin E: 4.050 mg, Pantotenic acid:16.500 mg., Vitamin B1,
Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B8, Vitamin B12, Vitamin K3, Vitamin C, Biotin, Cholin Clorid, Nukleotid, Amino acids
and other nutritionals. İçeriğin tamamını görmek için lütfen ürün etiketini inceleyiniz.
Kullanım şekli ve dozu: Hayvanlara genel belirtilen dozlar verilebileceği gibi suyuna katılarak ta kullanılabilir. Belirtilen
dozlar 4-5 gün süreyle devam ettirilmelidir. İnek ve iri besi hayvanları, Develer ve Atlara: Günlük 50 ml./ hayvan
başına. Buzağı, koyun keçi, taylara: (canlı ağırlık 50 kg): Günlük 5 ml./ hayvan başına. Kuzu ve oğlaklara: Günlük 3
ml/ hayvan başına. Tavuk ve Hindilerde: 1-2 litre Pantonic 1 ton içme suyuna katılarak 5 gün süreyle içirilir.
Civciv ve Piliçlerde: 2-3 litre Pantonic bir ton suya katılırak 5 gün süreyle içirilir. Arılarda: Arıların zayıf düştüğü
durumlarda, arı ishallerinde desteklemek gayesi ile 100 lt şekerli şerbete 100 ml katılır ve en az 5 gün süreyle içirilir.
Yukarıda belirtilen dozlar veteriner hekim veya beslenme uzmanınca 2 katına kadar artırılabilir ve süresi 10 güne
kadar uzatılabilir. Pantonic; genel olarak 1 ton içme suyuna 1-2 litre katılarak ta kullanılabilir. Belirtilen dozlar hayvanın
içebileceği kadar bir içme suyu ile her ay en az 4-5 gün süreyle devam ettirilmelidir.

Ambalaj şekli: 1 lt, 5 lt
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Vitamin ADEK+C Liquid
Yağda eriyen ADE ve K vitaminlerin suda çözünür halidir. Tüm hayvanlarda genel olarak
büyüme ve gelişmeye katkı sağlamak ve verim düşüklüklerini önlemek amacıyla kullanılır.
Kullanım Amacı:
Genç hayvanlarda büyüme ve gelişmeye katkı sağlar.
Raşitizmin önlenmesinde kullanılır.
Yüksek oranda E vitamini seviyesi ile iyi bir anti oksidandır, bağışıklık
sistemini kuvvetlendirir.
İştah açıcıdır, biberiye esansiyel yağı ,çerir.
Üreme, dolaşım, kas ve kemik sistemleri üzerine olumlu etki sağlar.
Suda kolaylıkla çözülür, eşit bir dağılım sağlar, faz ayrımı yapmaz,
damlalıkları tıkamaz.
İçerik: Her bir litresinde
Vitaminler: Vitamins: Vitamin A: 50.000.000 IU, Vitamin D3: 5.000.000 IU,
Vitamin E,C Vitamin K. İçeriğin tamamını görmek için lütfen ürün etiketini
inceleyiniz.
Kullanım şekli ve dozu: Taşınma, aşı ve tedavi öncesi sonrası destek
maksatlı, ısınma stresi, su kaybı ve metabolik stres durumlarında 1 ton
temiz içme suyuna 1 litre katılarak kullanılmalıdır. 5-6 gün kullanılmalıdır.
Vitamin vermek maksatlı ayda 1 hafta 1 ton içme suyuna 0,5 lt katılması
yeterlidir.
Sığırlarda, domuzlarda, atlarda ve koyunlarda 1 ton içme suyuna 0,5 lt
katılması önerilir.
Piglets için : 200 cc 1 ton içme suyuna katılmaldır.
Hazırlanan içme suyu 24 saat kullanılmalıdır.
Uygulama olası stres durumundan 3 gün önce başlatılmalı ve 6 gün süreyle devam
ettirilmelidir.
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Ambalaj Şekli: 1 lt, 5 lt
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Bio-Life Guard

Yüksek oranda; Vitamin E, C gibi antioksidan vitaminler yanında, B Kompleks vitaminleri,
Biotin, Niyasin, Betain ve Oregano, Turmerik esansiyel yağlarını içeren antioksidan etkili,
kondisyonu, immuniteyi ve kemik mineralizasyonunu olumlu etkileyen tamamlayıcı yem.
Kullanım Amacı:
Diğer vitaminler yanında bilinen en iyi antioksidan olan vitamin E ve C yi
çok yüksek oranda içerir.
Bağışıklık sistemini olumlu etkileyen başta E ve C vitamini olmak üzere
diğer vitaminler ve Oregano, Turmerik esansiyel yağlarını içerir.
İçerdiği vitaminler ile etçi ve yumurtacı tavuklarda verimliliği artırır.
Kemik mineralizasyonu üzerine olumlu etki sağlar.
Deri ve tüy kondisyonunu artırıcı etkisi vardır.
Karaciğer yağlanması riskini düşürür.
Bio Life Guard; iştahı ve yemden yararlanmayı artırır, sindirim
sistemindeki florayı ve bağışıklık sistemini destekler.
Mortalite oranını düşürür. Yumurta verimini destekler.
Yağ fazı ve su fazı ayrımı yapmaz. Damlalıkları tıkamaz.
Kullanılan kaplarda biyofilm oluşturmaz. Hayvanlar iştahla içerler.
Yüksek distilasyon teknolojisi ile konsantre edilen Bio Life Guard içme
sularına kolaylıkla karışır. Dipte tortu bırakmaz.
Ne zaman kullanılmalıdır:
Verimlilik ve bağışıklığın devamı maksadı ile her dönem,
Ani ölümlerin görülmesi durumlarında, Deri yangılarında,
Nakillerden önce hayvanları sakinleştirmek ve stresi azaltmak gayesi
ile,
Sıcaklık stresi ve çeşitli stres durumlarında,
Bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda,
Tüy bozukluklarında ve kondisyon düşüklüklerinde
Sindirim sistemi bozukluklarında.
İçerik: Vitamin A: 1.500.000IU, Vitamin D3:300.000 IU, Vitamin E: 50.000 IU, Vitamin B1,
Vitamin B2, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin K3, Folik asit, Biotin:
500.000 mcg, Niyasin, Betain, Oreganon, Turmeric tinctures ve diğer besleyici unsurlar.
İçeriğin tamamını görmek için lütfen ürün etiketini inceleyiniz.
Kullanım şekli ve dozu: Belirtilen dozlar 1 hafta süreyle devam ettirilmelidir.
Tavuk ve Hindilerde: 1 litre Bio-Life Guard 1 ton içme suyuna katılarak 1 hafta süreyle içirilir.
Civciv ve Piliçlerde: 1-1,5 litre Bio-Life Guard bir ton suya katılarak 1 hafta süreyle içirilir.
Yukarıda belirtilen dozlar veteriner hekim veya beslenme uzmanınca 2 katına kadar artırılabilir
ve süresi 10 güne kadar uzatılabilir.
Ambalaj Şekli: 1 lt, 5 lt
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Biotin Plus
Yüksek oranda Biyotin yanında, Vitamin A, Lizin, ve Çinko içeren deri, tüy ve ayak sağlığı
üzerine etkili tamamlayıcı yem.
Kullanım Amacı:
Sağlık tüy gelişimini temin etmek gayesi ile
Deri yangılarını azaltmak gayesi ile
Üreme verimi üzerine olan olumlu etkisi ile
Endikasyonları:
Tüy dökülmelerinde
Deri, tırnak ve ayak yangılarında
Kanatlılardaki tüy dökme dönemlerinde
Tüy gagalamalarında
Fertilite problemlerinde
Pododermatitis olgularında
İçerik:
Biyotin: 4.500 mg, Vitamin A, Çinko ve Lizin ve diğerleri.. İçeriğin tamamı için
lütfen ürün etiketini inceleyiniz.
Kullanım şekli ve dozu: 1 lt Royal Avian Biotin Plus 5 ton içme suyuna 5-7
gün.
Swine: 1 lt -2 lt / 5 ton içme suyuna 5-7 gün süreyle
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Ambalaj Şekli: 1 lt, 5 lt
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Vitamin E Selenium + Zn
Kanatlılara vitamin E ve Selenyum vermek gayesi ile kullanılan tamamlayıcı yem.
Vitamin E ve selenyumun birlikte çalışarak serbest radikalleri nötralize ettiği
ve antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini desteklediği bilinmektedir.
Kanatlılarda karkas kalitesinin artırılması, döl verimi, yemden
yararlanmanın artırılması ve kas bütünlüğünün korunması maksadı ile
kullanılır.
Yumurtacı tavuklarda yumurta ve kuluçka randımanın düşmesi
durumlarında tavsiye edilir.
Sindirim sistemindeki musküler distrofi riskini düşürür.
Hindilerdeki raşitizmin önlenmesi maksadı ile kullanılır.
Aşılama sonrası kullanılması bağışıklığın oluşumuna katkı sağlar.
Ne zaman kullanılır:
Fertilite bozukluklarında,
Selenyum ve vitamin E eksikliklerinde,
Gastrointestinal müskuler distrofide,
Beyaz kas hastalığında,
Kardivasküler sistemin korunması maksadı ile,
Şüpheli enfeksiyonlarda
Kullanım avantajları: Su içerisinde homojen bir dağılım gösterir. Faz ayrımı ve
biyofilm oluşturmaz.
Kullanım şekli ve dozu:
Hayvanların içme suyuna katılabileceği gibi oral drench olarak ta verilebilir.
Tüm kanatlılarda 1 ton içme suyuna 0,25-0,5 lt katılarak kullanılır. Bir hafta süre
ile kullanılır. (1 lt: 2-4 ton içme suyuna) Vitamin katılan içme suyu 24 saat sürekli
havanın önünde kalmalıdır ve 2 günde bir komple değiştirilmelidir.
Sığırlarda, tüm domuzlarda, buzağılarda ve atlarda genel doz: 1 ton içme suyuna 0,5-1 lt
katılmak suretiyledir. 100 kg canlı vücut ağırlığı için 10 ml yeterlidir. Gerek görüldüğü aylarda
1 hafta süre ile kullanmak yeterlidir.
Atlar, Sığırlar ve deve: 50 ml/baş/gün
Koyun, Keçi, Buzağı, Deve buzağısı, Tay: 10-15 ml/baş/gün
Besi sığırları, İri dana, düve: 25 ml/baş/gün.
Ambalaj Şekli: 1 lt, 5 lt
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Royal Avian Premix
Our feed premix range containing vitamin, mineral and amino acids are as stated below.
For information on technical details and product constituents, please contact our company

Mineral feed additives (Broiler)
Mineral feed additives (Layer)

Mineral & vitamin feed additives (Broiler)

Mineral & vitamin feed additives (Layer 15.000.5.000)
Mineral & vitamin feed additives (Layer standard)
Mineral & vitamin feed additives (LAYER)

Mineral & vitamin feed additives (Laying chick)
Vitamin feed additives (Broiler)
Vitamin feed additives (Layer)
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Vitamin & amino acid (Poultry)
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Oyster Shells / Calcium carbonate
Tam yem, tamamlayıcı yem, yem katkısı dahil tüm yem çeşitlerinde ve tüm hayvanlar için
kullanabilecek tamamen doğal kaynaklı Kalsiyum karbonat toz.
Kum, taş, toz ve çakıllarından arındırılan istiridye
kabuklarının yıkanarak temizlenmesi, fırınlanarak
mikroplarından arındırılması ve öğütülmesi ile elde
edilen doğal bir üründür.
Bitmiş ürün salmonella ve dioksin açısından sürekli
kontrol edilmektedir.

Royal Avian Oyster Shells kalsiyum kaynağı
olarak eşsiz bir üründür. Bağırsaklarda yavaş çözünür
ve tamamına yakını emilir. Böylece birden bire
bağırsaklar değerlendiremeyeceği kadar kalsiyumla
da yüklenmemiş olur.

Yumurtacı tavuklarda: Böylesine değerli bir kalsiyum kaynağı kanatlıların, özelliklede yumurtacı tavukların
düzgün kemik formasyonu oluşturmasında,yumurta kabuğu kalitesinin yükselmesinde etkili olmaktadır.

Sağlıklı yumurta kabuğu oluşumu: her bir yumurta için 2,5 gram saf kalsiyum ihtiyacı vardır. Royal Avian
Oyster shells yüksek emilim özelliğine sahip bir kalsiyum kaynağıdır.

Broiler ve hindilerde daha sağlıklı kemik formasyonu sağlar ve gelişmeyi hızlandırır.

Doğal kalsiyum kaynağı: diğer kalsiyum kaynaklarına göre 5-10 kez daha yavaş çözünmektedir. Bu ise yavaş

yavaş içeriğin tamamının emilimini sağlamaktadır.

Yem dönüşünü hızlandırması, daha kıvamlı dışkılama ve kanatlı sağlığına sağladığı katkılar ile Royal Avian
Oyster Shells eşsiz doğal bir üründür.
Ürün özelliği:

Kalsiyum karbonat içeriği : %97
Fiziksel özellik: Gri toz
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PeckStone
Kanatlıların gagalama içgüdülerini doğal yoldan tatmin ederek, ortaya çıkan davranış bozukluklarını önleyen, aynı zamanda mineral almalarını sağlayan gagalama mineral taşı.
Problem:

Kanatlı hayvanlar doğaları gereği gagalayarak beslenme alışkanlığına
sahiptir. Ancak modern entansif kanatlı yetiştiriciliğinde yem
hazır şekilde hayvanın gagalamasına gerek olmaksızın önlerine
getirilmektedir. Bu durum kanatlılarda davranış bozukluklarına
neden olmaktadır.
Aşırı gagalama isteğine bağlı Kanibalizm (Tavukların avcılık
davanışı göstermesine bağlı)
ile ilgili yasalar, gaga kesimini yasaklamıştır).

Gagaların törpülenmemesine bağlı aşırı uzaması (Hayvan refahı

Çözüm: Royal Avian PeckStone

Tamamen doğal hammaddelerle kimyasal bağlayıcı olmaksızın üretilen Royal Avian PeckStone kanatlıların
gagalama içgüdülerini tatmin ederek, ortaya çıkması muhtemel davranış bozukluklarını önlemektedir.
Royal Avian Pecstone:

Tamamen doğal ve gaga törpülemede etkili hammaddelerle üretilmiştir. Kullanılan istiridye kabuğu, keçi

boynuzu kabuğu unu jilet gibi keskin ve doğal törpüleyicidir.

Gagalama içgüdüsünü tatmin edicidir, kanatlıları yeterince meşgul tutar ve kanatlılar başkaca gagalama
ihtiyacı duymazlar. Hayvanlar arasındaki stresi azaltır Kanibalizm vakalarına rastlanmaz.

İçerdiği kalsiyum, Magnezyum, Sodyum ve diğer iz elementler ile kanatlıların sağlığını korurken sağlıklı
kemik ve tüy formasyonu oluşumuna katkı sağlar.

Hayati öneme sahip mineraller ve tuz ihtiva eder. Kanatlıların metabolizma sağlığını destekler.
Organik hayvancılık için uygundur.

Broiler, damızlık ve yumurtacı tavuklar, kazlar, hindiler ve egzotik kanatlılar için uygundur.

İçerik: Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, diğer iz elementler, istiridye kabuğu unu, keçi boynuzu unu kabuğu,
kalsiyum karbonat ve diğer besleyici unsurlar... İçeriğin tamamını görüntülemek için lütfen ürün etiketini
inceleyiniz.
Kullanım şekli ve dozu: Kanatlıların önüne serbest gagalamaya
bırakılır. Bir adet Royal Avian PeckStone 300-400 kanatlı için
yeterlidir. Tüketim düşük düzeydedir. (Ortalama kanatlılarda 1-4
gram/baş/gün)
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Ambalaj şekli : 8 kg
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Rotox T2
Toxin bağlayıcı, Gelişme destekleyici, tamponlanmış asitleştirici, emulsifye edici

İçerik:
Tamponlanmış Organik asitler (Benzoik asit, kalsiyum propiyonat,
Sodyum kalsiyum alüminosilikat (HSCAS)
MOS Mannan oligosakkarit
Giriş: Başta Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Alternaria olmak üzere
bilinen 300 cıvarında mantar türü zararlı mikotoksin üretirler. Bu toksinlerin
en bilinenleri aflatoxinler, ochratoxinlerdir.
Dünya genelinde hayvan yemlerinin %25’ini etkilediği bilinmektedir.
Kanserojendir,
Hücrelerde mutasyon yapıcıdır,
Anormal yavru doğumuna neden olur,
Üreme sorunlarında artışa neden olur,
Vücut savunma sistemi ve sinir sistemini zehirleyici etki,
Yem alımının ve yemden yararlanmanın düşmesine,
Vücut savunma sisteminin zayıflamasına,
Hücre ölümüne ve sebebi bilinemeyen mutasyonlara neden olur.
Faydaları: Son yapılan bilimsel çalışmalar, mikotoksin etkisinin tedavi edilemeyeğini ancak; yemde
maya üretimini engelleyerek ve mikotiksin emilimini sindirim siteminde engelleyerek, mikotoksinlerden
korunulabileceğini göstermiştir.
Rotox T2 bu amaçla
Kilinoptilolit dolgu maddesi ile üretilmiştir:
Etkili bir aflatoksin bağlayıcısıdır.
Yüksek gözenekli yapısı ile mikotoksinleri absorbe eder, ahırdaki kokuların azaltılmasında etkilidir.
Serbest redikalleri bağlar
Dışkı ile atılan kompleksler teşekkül edilir.
Tamponlanmış Organik asitlerle: yemdeki mevcut mayaları öldürür.
Sindirimin düzenlenmesinde etkilidir.
Mannan Oligosakkarit sağlığın düzelmesine ve vücut savunma sistemine katkı sağlar
Zararlı bakterilerin kolonizasyonuna engel olur
Bağırsak sisteminin sağlıklı çalışmasına katkı sağlar.
Karaciğer koruyucu etkisi yanında gelişmeye katkı sağlar.
Yararlı vitamin, mineral ve diğer besleyici unsurların emilimine zarar vermez.
Akıcıdır, keseklenme yapmaz.
Kullanım şekli : Koruyucu olarak 0,5 kg / bir ton yeme. Mikotoksin şüphesinin kuvvetli olduğu durumlarda 1
kg / bir ton yeme şeklinde kullanılmaldır.
Depolama şekli: Serin, kuru direk gün ışığından koruyarak depolayınız.
Ambalaj: 25 kg kraft torbalarda
al
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Dezinfex Doxi 351
Hayvancılık işletmelerinde barınakların duvarları, zeminleri ve tüm açık alanların
temizliğinde ve hijyeninde kullanılan etkili bir dezenfektandır. Özellikle sağım
hanelerin, ekipmanları, sağım başlıklarının sağım aralarında daldırma sıvısı olarak
ve son durulama suyunun temizliğinde, içme suyu dezenfeksiyonunda kullanılan
konsantre bir solüsyondur.
Bileşenleri ve teknik detayı:
Perasetik asit % 5±2
aktif maddeler)

Hidrojen peroksit % 25 ±2 Sürfaktan maddeler (yüzey

Kullanım şekli ve dozaj: Dezinfex Doxi 351 konsantre bir üründür ve kullanılacağı yere göre sulandırılarak
kullanılmalıdır.
Ön temizlemede; 1/200 oranında sulandırılarak; yüzeye m2’ye 0,4 lt atılmalıdır.
Sağım salkımı dezenfeksiyonunda; 1/100 oranında sulandırılarak

Zemin, ekipman, ayak ve tekerlek havuzu; 1/100 oranında sulandırılarak gibi yerlerde kullanılır.
Son durulama suyuna: 1/200 oranında sulandırılarak
Su dezenfeksiyonu: 1/500 oranı kullanılabilir.
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Çok sert sularda oranlar bir miktar daha artırılmalıdır.
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Dezinfex DLDT 371
Tanımı: Hayvancılık işletmelerinde barınakların duvarları, zeminleri ve tüm
yüzeylerinin temizliğinde ve hijyeninde kullanılan etkili bir açık alan dezenfektanıdır.
Ortam barınak dezenfektanı olarak adlandırılır.
Bileşenleri ve teknik detayı:

Gluteraldehit %15, Benzilkonyum klorür %10
Kullanım öncesi dikkat edilmesi gereken önemli hususlar:
Uygulayıcı kişilerin ellerine eldiven giymesi gerekmektedir.

Uygulanacak yüzeyin su ile kaba kirler bakımından temizlenmesi gereklidir.
Kullanım şekli ve dozaj: Dezinfex DLTD 371 konsantre bir üründür ve kullanılacağı yere göre sulandırılarak
kullanılmalıdır.
Genel dezenfeksiyonda; 1/150 oranında sulandırılarak; yüzeye m2’ye 0,3 lt atılmalıdır.

Hastalık durumlarında kümeste hastalık seyrederken pulverizasyon şeklinde kullanım için; 1/150
oranında sulandırılarak yüzeye m2’ye 1 lt atılmalıdır.
Şap, piyeten ve diğer ayak hastalıklarında: 1/50 oranında sulandırılarak haricen uygulanır.
Ayak ve dezenfeksiyon çukuru; 1/150 oranında sulandırılarak gibi yerlerde kullanılır.

al
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Fumigasyon Dezenfektan

Tanımı:
Hayvancılık işletmelerinde, özellikle kanatlı kümeslerinde;
barınakların her köşesine ulaşarak dezenfeksiyon sağlamak maksadı ile
kullanılan fumigasyon özellikli dezenfektandır.
Problem:

Klasik sulu dezenfeksiyon işlemi ile yarıklar, çatlaklar, kullanılan alet ve
ekipmanlar altlıklar tamamen dezenfekte edilemeyebilmektedir.
Çözüm FumiFormal:

Fumiformal bu amaçla fumigasyon yöntemi ile etkili dezenfeksiyon
yapmaktadır.
Kümeslerde kullanılan ekipmanları, altlıkları ve klasik yöntemle
ulaşılamayacak zeminde ve duvardaki çatlakları dezenfekte edilebilme
imkanı sunmaktadır.
Bileşenleri ve teknik detayı:

Formaldehid 38%, Eksipient: 62%

Kullanım şekli ve dozu:

FumiFormal tütsü yöntemi ile dezenfeksiyon sağladığından dezenfeksiyon
yapılacak alandan ziyade hacim hesap edilmelidir. Dezenfeksiyon
yapılacak toplam hava hacmi bulunur ve 400 metreküp hacim için 1 tablet
FumiFormal yeterlidir.

Kendisine maske ve eldiven takan uygulayıcı tableti tutuşturur ve tabletin
her tarafının alevle kaplanmasını bekler. Arkasından alevi söndürülerek
tabletin alevsiz olarak yanması ve duman vermesi sağlanır. Bu esnada
tüm kapılar ve pencereler kapalı tutulmalıdır. (son derece önemlidir)

Tablet yaklaşık 15-20 dk duman vermeye devam eder. Kullanıcı odayı terk
etmeli ve en az 8 saat oda kapalı kalmalıdır. 8 saat boyunca kapalı kalan
oda havalandırılarak, formaldehid kokusunun gitmesi sonrası kullanılabilir.

FumiFormal kullanım öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken önemli hususlar:
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FumiFormal eldiven ve maske takarak uygulanmalıdır. çocuklardan uzak tutulmalıdır. Yutulması halinde zararlı
olduğu bilinmelidir. Uzun süre solunmamalıdır. Gözleri ve solunum yollarını tahriş edebilir. Cilt temasında
tahrişe neden olabilri bol su ile yıkanmalıdır.
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Dezinfex DCLR Plus 337
Yüksek kir sökme ve köpürme özelliğine sahip klorlu bir temizlik ürünüdür.
Çiftlik ve mandıraların çevre temizliği sağım haneler, hayvan barınakları entegre
sağım sistemleri ve süt depolama tanklarının, sağım başlıklarının ve boruların dış
yüzeylerinin temizliğinde ve hijyeninde kullanılır. Manüel kullanım için uygundur.
Bileşenleri ve teknik detayı:

Sodyum Hidroksit <% 15 Sodyum Hipoklorit <%15 Köpük yapıcı Sürfaktan
maddeler (yüzey aktif maddeler) yüzey koruyucular ve sert sularda etkinliğini
korumak için şelat yapıcı ajanlar içerir.pH 12-13
Kullanım şekli ve dozaj: Dezinfex DCLR Plus 337 % 1-2 (10 litre suya 1-2 çay bardağı) oranında sulandırılarak
kullanılır. Basınçlı makinalarda kullanım oranı %2’den aşağı olmamalıdır Yüzeyde iyice köpük oluşturması ve
5-10 dk ovalandıkdan sonra durulanması oldukça etkilidir. Manuel olarak köpürtülmek suretiyle yüzeye sünger
veya fırça yardımı ile ovalanarak sürülür ve yağların, kirlerin ve protein kalıntılarının temizlenmesi sağlanır.
Kullanılan suyun sıcak olması Dezinfex DCLR Plus 337 nin etkinliğini artırır ancak 70 C dereceyi geçmemelidir.
Ambalajlama şekli: 5 lt, 20 lt, 220 lt, 1000 lt
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Dezinfex Facid 333
Tanımı: Asit bazlı ve köpüren formülasyonu sayesinde tüm alet ekipman,
özellikle paslanmaz yüzeylerdeki kireç, tuz kalıntıları, su lekeleri ve diğer
mineral lekelerini sökerek temizler ve parlak bir görünüm kazandırır.
Kullanım alanı: Tüm alet ve ekipmanların paslanmaz yüzeyleri, sağımhane
ve sağım sistemi borularının paslanmaz yüzeylerinin temizlenmesi ve
parlatılması ve seramik yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Bilinmeyen yüzeylere
karşı dikkatli kullanılmalıdır, zarar verebilir.
Bileşenleri ve teknik detayı:

Fosforik asit <% 40 Köpük yapıcı Sürfaktan maddeler (yüzey aktif maddeler) yüzey koruyucular ve sert
sularda etkinliği korumak için şelat yapıcı ajanlar içerir.pH 1-2

Kullanım şekli ve dozaj: Dezinfex Facid 333 %4-6 (10 lt suya dört ila altı çay bardağı) oranında sulandırılarak
kullanılır. Özellikle köpük makinası ile köpük haline getirilip paslanmaz yüzeylere sıkılması ve 5-10 dk sonra
durulanması oldukça etkilidir. Sünger veya fırça yardımı ile köpürtülerek yüzeyler kireç ve mineral lekelerinden
temizlenir. Kullanılan suyun sıcak olması Dezinfex Facid 333 nin etkinliğini artırır ancak 60 C dereceyi
geçmemelidir.
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Ambalajlama şekli: 5 lt, 20 lt, 220 lt, 1000 lt
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Dezinfex FALKA Ultra 335
Yüksek köpük ve güçlü alkali içeriğiyle, kir sökme özelliği sayesinde; sağım
haneler, çiftlik ve mandıralar, sağım odaları, hayvan barınakları, çiftlik ekipmanları,
sağım başlıkları dış yüzeyleri, boruların dış yüzeyleri ve araç gereçlerin manüel
temizliğinde kullanılır.
Bileşenleri ve teknik detayı:

Sodyum Hidroksit <% 40 Köpük yapıcı Sürfaktan maddeler (yüzey aktif
maddeler) yüzey koruyucular ve sert sularda etkinliği korumak için şelat yapıcı
ajanlar içerir.pH 12-13
Kullanım şekli ve dozaj: Dezinfex Falka Ultra 335 % 1-4 (10 lt suya bir ila 4 çay bardağı) oranında sulandırılarak
kullanılır. Basınçlı makinalarda kullanım oranı %2-3 ten aşağı olmalıdır. Özellikle köpük makinası ile köpük
haline getirilip yüzeylere sıkılması ve 5-10 dk ovalanması sonra durulanması oldukça etkilidir. Diğer türlü
manuel olarak fırça ve sünger yardımıyla köpürtülmek suretiyle yüzeyler yağlar, kirler, protein kalıntılarından
temizlenir. Kullanılan suyun sıcak olması Dezinfex FALKA ultra 335 nin etkinliğini artırır ancak 70 C dereceyi
geçmemelidir
Manüel kullanım ve otomatik köpük makinaları ile kullanım için uygundur.
Ambalajlama şekli: 5 lt, 20 lt, 220 lt, 1000 lt
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