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                                                    Men tiêu hóa sống phòng ngừa tiêu chảy, giảm FCR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                         
                                                                                                                              

 

  

CÔNG DỤNG: 
    Bổ sung vi sinh vật có lợi vào đường tiêu hóa cho 
heo, gà, vịt, bò, dê… 
    Tăng khả năng tiêu hóa thức ăn, giảm FCR  
     Ức chế vi khuẩn đường ruột, phòng ngừa tiêu 
chảy, phục hồi vi sinh có lợi sau khi uống kháng sinh.  
 

CÁCH DÙNG:  
 - Trộn thức ăn thường xuyên: 0,5 –1g/ kg thức ăn 
hoặc pha 1 lít nước uống. 
 - Phòng trị tiêu chảy, sình bụng: 2 – 3g/ kg thức ăn 
hoặc pha với 1 lít nước uống trong 5 – 7 ngày. 
* Không sử dụng đồng thời với thuốc kháng sinh, hóa 
chất sát trùng nước uống. 
 

QUY CÁCH: gói 100g, 250g, gói 500g, Lon 1kg. 
 
 ( Sản phẩm đã được phép lưu hành  tại Việt Nam theo Thông tư số 26/ 
TT - BNNPTNT ngày 26 – 05 – 2012 – Bộ Nông Nghiệp và PTNT). 

Thành phần chính: Bacillus subtilis, Lactobacillus 

acidophilus, Saccharomyces cereviaie, 

Saccharomyces boulardii, Aspergillus oryzea… 
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Chế phẩm sinh 
học dùng cho gia 

súc gia cầm 

 Bacillus subtilis:tạo môi trường kị khí, thúc đẩy 

các vi khuẩn có lợi phát triển, giảm pH đường ruột, 

ức chế sự bám dính của vi khuẩn E.coli. 

 Lactobacillus acidophilus: sinh acid hữu cơ, giảm 

pH đường ruột,phòng trị tiêu chảy rất hiệu quả.  

 Saccharomyces: ức chế sự bám dính của vi khuẩn 

gây bệnh, kích thích hệ miễn dịch hoạt động, tăng 

sinh khối cung cấp các vi dưỡng chất thiết yếu. 

 Aspergillus oryzea:sản sinh các enzyme tiêu hóa 

đạm, béo,  
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MP- SOTIBAC

Vi sinh vật có lợi giúp
heo luôn khỏe mạnh.
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