
 

 

 (Bioessence) بيوسنس

 معجزه ای از دل طبيعت

به سمت مصرف  توجه روز افزون جامعه جهاني

مواد شيميايي و عاري از  هاي غذايي سالم ووردهآفر

هاي ارگانيك( موجب وردهآفرها )آنتي بيوتيك

هاي جديد براي مواد غذايي به استانداردبرقراري 

. در اين رابطه مصرف ويژه توليدات دامي شده است

هاي محرك رشد در بسياري از آنتي بيوتيك

تركيبات گياهي به عنوان  كشورها منع شده و

سالمتي جايگزين آنها گرديده  محرك رشد و

  است.

با  مکمل پارس شركت تهراندر همين راستا 

توجه به ذخاير متنوع گياهان دارويي كشور و با اتكا 

متخصصين داخلي اقدام به توليد به توان علمي 

 .ه استنمود بيوسنسمحصول جديد خود به نام 
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 بيوسنس تركيبي است از 

 حيواناتكه بر روي دستگاه گوارش است هاي گياهي عصاره ها و اسانس

  موثر بوده و موجب بهبود قابل توجه شاخص هاي عملكردي

 :گردد مي به شرح زير

 

 آمادگي بهتر روده براي مقابله با استرس ها افزايش رشد و توليد

 افزايش سالمتي كاهش تلفات و كاهش ضريب تبديل غذايي

 كاهش توليد گاز آمونياك تثبيت وضعيت روده و كاهش وقوع اسهال
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  :مکانيسم اثر

هستند كه  ياز جمله مواد موثره گياه ضروريهاي  روغن وها  اسانس

ها، اي از مواد شيميايي آلي مثل ترپينوئيد شامل مخلوط پيچيده

به لحاظ امكان  باشند. مي غيره ها و ستن، ها، استرها آلدئيدها، الكل

هاي گياهي به عنوان تركيبات عموما ايمن ها و عصارهمصرف اسانس

 (GRAS).شناخته مي شوند 

جود بوده و خاصيت آب اين مواد معموال به مقدار كم در گياهان مو

 ژيك وودر بدن حيوانات داراي اثرات بيول و گريز دارند

گردد از آنها بتوان به عنوان فيزيولوژيك خاص هستند كه باعث مي

 .افزودني خوراك به منظور مشخص استفاده نمود
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 ویژگی های بیوسنس

 خاصیت ضد قارچ خاصیت آنتی اکسیدانی

 ها در مواد خوراکیمهار رشد کپک ضد ویروس خاصیت ضد باکتری و

 های گیاهیاسانس ها واثرات فیزیولژیک عصاره

 شیره روده و ، شیره معده، صفرا، شیره پانكراسافزایش ترشح بزاق

 های گوارشیفعالیت آنزیم وافزایش غلظت 

 ها در دستگاه گوارش و تثبیت فلور طبیعی رودهقارچهای پاتوژن و مهار رشد باکتری

 بیشترارسال پیام به مغز جهت تحریک مصرف خوراك  تحریک اعصاب بویایی و

 های انتقال مواد در غشاء سلول پوششی روده و افزایش جذب مواد مغذیفعال شدن مكانیسم

-ت در حین جذب و انتقال مواد مانند اکسیداسیون اسیدهای اکسیداسیون اینترمدیر واکنشمها

 های آمینه در حین انتقال

 

 

126-11797964-61تلفن:    

  617، واحد 3دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه شهید ستاری، بلوار فردوس شرقی، مجتمع تجاری اداری آیریک سنتر جنوبی، طبقه  



 

 

 

 اختصاصي بيوسنساثرات 

 طيور گوشتي  -1

موجب افزايش سرعت رشد، كاهش بيوسنس در مرغ و بوقلمون گوشتي 

كاهش  ،مشكالت روده اي، كاهش ضريب تبديل غذايي، كاهش تلفات

 گردد. توليد آمونياك در سالن وكاهش طول دوره پرورش مي

 مرغ تخمگذار و مادر -2

ار و مادر موجب تحريك مصرف خوراك، افزايش بيوسنس در مرغ تخم گذ

، كاهش گاز توليد، كاهش ضريب تبديل، كاهش آلودگي تخم مرغ

 گردد. آمونياك در سالن و افزايش وزن تخم مرغ مي

 آبزيان  -3

سرعت رشد، كاهش مصرف بيوسنس در تغذيه آبزيان موجب افزايش 

، كاهش مشكالت روده اي وكاهش ضريب تبديل غذايي، كاهش تلفات

 گردد. طول دوره پرورش مي
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، افزايش : محرك رشدموارد مصرف

افزايش بازدهي خوراك، بهبود  ،اشتها

كمك به تثبيت وضعيت روده  ،هضم غذا

 وتقويت فلور طبيعي روده 

: طيور گوشتي، تخمگذار، حيوان هدف

 آبزيان و مادر

-: عصاره و اسانسمواد تشکيل دهنده

كوهي، يانه، مرزه، پونه راز هاي گياهان

 وآويشن انيسون، بادرنجبويه

 

 كيلوگرم در هر تن خوراك آردی 1: مقدار مصرف

 كيلوگرم در خوراك پلت 1/1 و

 كيلوگرم 11 :وزن خالص

 ــزآنــــــاليـــــ

 واحد مقدار ماده مغذی

 Kcal/kg 061 انرژی قابل متابوليسم

 % 11 پروتئين خام

 % 12 كلسيم

 Mg/kg 2111 آنتي اكسيدان

 B1 1111 Mg/kgويتامين 

 

 

126-11797964-61تلفن:    

  617، واحد 3دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه شهید ستاری، بلوار فردوس شرقی، مجتمع تجاری اداری آیریک سنتر جنوبی، طبقه  




