


Hot'Lyte یک مکمل خوراکی مایع) Liquid feed Supplement (  حاوی اسیدهای ارگانیک، 
الکترولیت ها، دکستروز و عصاره های گیاهی می باشد و گله های طیور را در مقابل  استرس های 

گرمایی، تراکم، حمل و نقل، واکسیناسیون و کاهش اشتها محافظت می نماید.

افزايش
بهره وري گله هاي طيور

محافظت
 دربرابر شرايط استرس زا

مکمل
خوراکی مایع

  موارد مصرف
1-هوای گرم و استرس گرمایی

2-کاهش اشتها
3-پس از واکسیناسیون

4-پس از آنتی بیوتیک درمانی
5-در ابتدای دوره پرورش طیور به خصوص جهت تامین 

الکترولیت ها، قند و فسفر 
6-در زمان انواع بیماری ها )ویروسی، باکتریایی و انگلی(

7- بهبود ضریب تبدیل غذایي

  مواد تشکیل دهنده )در یک لیتر(
سدیم کلراید    160 گرم
منوپتاسیم فسفات      80 گرم
منیزیوم کلراید        12گرم
دکستروز منوهیدرات   300 گرم
اسید استیک       50 گرم
اسید سیتریک       50 گرم
عصاره شبدر شیرین         5 گرم

  ویژگیهای فنی و مزایای مصرف
هات الیت حاوی الکترولیت های مهم به خصوص فسفر و  
از دست  الکترولیت های  تامین  به   پتاسیم است و قادر 
گرمایی  استرس  خصوصا  استرس،  انواع  شرایط  در  رفته 

مي باشد. 
موجب  آن  گیاهی  های  عصاره  همچنین 

افزایش دفع کلیوی، ایجاد طعم مطبوع 
آن  متعاقب  و  آشامیدنی  آب  در 

افزایش اشتها می گردد.

دکستروز موجود در این ترکیب  به عنوان یک منبع انرژی 
به خصوص برای جوجه های جوان  و پس از واکسیناسیون و 

در زمان انواع بیماری ها حائز اهمیت است.
اسیدهای ارگانیک موجود در این ترکیب هم می تواند به 
اسیدی شدن  باعث  و  نموده  اسیدي فایر عمل  عنوان یک 
محتویات روده و متعاقبا کاهش باکتری های مضر دستگاه 
گوارش، بهبود متابولیسم پروتئین ها و در نتیجه کنترل 
مشکالت کلیوی،  کاهش تولید گاز آمونیاک، افزایش سرعت 
رشد، کاهش ضریب تبدیل غذایی، افزایش جذب کلسیم و 

فسفر و کاهش آلودگي پوسته تخم مرغ ها گردد.

 میزان و روش مصرف
یک لیتر در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 1 تا 3 روز.

قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید.

  بسته بندی
بطری پالستیکی  1 لیتری 

  شرایط نگهداری
در جای خشک و خنک نگهداری شود

تولید کننده
شرکت بایوآرمور فرانسه

وارد کننده
شرکت آبتین پارس پرور

توزیع انحصاری
شرکت پارسیان پخش اکسیر

021-66935254


