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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 خط و به صورت بولت( 01)حداکثر در 

 عنوان نمونه: لطفا در این بخش از بیان توصیفی محصول اجتناب فرموده و صرفا مشخصات فنی محصول اعالم شود. به
 : محلولییشکل دارو

  وریط یمنیا ستمیکننده س تیخواص دارو: محرک رشد و تقو 
 در طول دوره یدنیآب آشاملیتر  0111در  تریل کیمقدار مصرف: 

 از مصرف: ندارد  زیدر زمان پره 
 یتریل کی یلنیات یپل ی: بطریبسته بند

 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

                                                           
 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 توگاردیف نام کاال/ خدمت

 

 یدامپزشک یاهیگ یداروها حوزه کاال/خدمت

  شماره یا نام نسخه

 99دی ماه  تاریخ انتشار/ ورود به بازار

 متکاال/خد شیوه دستیابی به

 تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 0مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(
 یمزارع پرورش مرغ گوشت  

   یمرغ گوشت دیتول یا رهیزنج یشرکت ها   

  معرفی کاال/خدمت

 معرفی نمایید. کلمه( 051کلمه و حداکثر در  011حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به
 یفرآورده از مخلوط عصاره ها نی. اردیگ یمورد استفاده قرار م وریدر ط یمنیا ستمیکننده س تیبه عنوان محرک رشد و تقو توگاردیف یاهیفرآورده گ

مقاومت  جادیا شده و باعث وریدر ط یهومورال و سلول یمنیا ستمیس تیشده است که باعث تقو لیو ... تشک ناسهیو اک هیمختلف از جمله بادرنجبو یاهیگ
و  یضدالتهاب اتبیوجود ترک لیقادر به حفظ سالمت دستگاه گوارش ، به دل  نیشود. همچن یم وریدر ط ییایو باکتر یروسیو یهایماریدر برابر بروز انواع ب

وارش و بهبود عملکرد دستگاه گ ییجذب مواد غذا شیباشد که خود منجر به افزا یم وریدر ط ونیبکار رفته در فرموالس اهانیدر عصاره گ یدانیاکس یآنت
 کند.  یم یریدستگاه گوارش جلوگ ییایو باکتر یانگل یهایماریشده و از بروز ب

  
 نیا گرید یهایژگیو کاهش تلفات از و ییغذا لیتبد بیسالن پرورش، بهبود ضر اکیدستگاه گوارش، کاهش آمون یکروبیاشتها، بهبود فلور م شیافزا

 باشد. یفرآورده م
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