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- Kekik

Thymus spp.

- Sarımsak Allicin

Allium sativum

Sindirim sistemini stimüle eder 
yada düzenler:
- İştah açıcıdır
- Gaz giderici ve bağırsaklarda 
antiseptik etkilidir
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Geniş etkili anti-enfektif etkisi:
-Antiparazitik
-Antiseptik
Karaciğeri stimüle eder

Borneol
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EMANOXEMANOX

EMANOXEMANOX

Sindirim
sistemi destekler

İntestinal parazitler ile ilişkili olarak
ortaya çıkan risklerde koruma sağlar

Verimliliği arttırır

İntestinal parazit durumlarında
en iyi koruma

M A N G H E B A T I
Pour agir naturellement® To act naturally



Zooteknik Performans
Çalışma 1 aylık oğlaklar üzerinde gerçekleştirilmiştir.

EMANOXEMANOX
M A N G H E B A T I M A N G H E B A T I

Sıkça karşılaşılan parazitasyon: Koksidiyozis

Antiparaziter etkinin ispatı...

... ve daha yüksek verim

Bitkisel ekstraktların 
alternatif olarak kullanılması

Hayvancılıkta görülen koksidiya türleri

Koksidiyozise karşı koruma sağlayan
ürünlere alternatif olarak, tamamen bitkisel
ekstraktlardan elde ettiğimiz, intestinal
parazitlere karşı daha iyi bir koruma
sağlayan ve aynı zamanda hayvanların 
zooteknik performanslarını arttıran
bir yem katkı maddesi formüle ettik.

İlaçlar genellikle, izole edilmiş tek bir aktif
madde ile çalışırken, bitkisel ekstraktların 
içeriğindeki farklı komponentler, birbirleri
üzerinde sinerjik etki göstererek çalışır.

Her gram feçesteki osit sayısı
Çalışma 50 adet genç keçi üzerinde
30 gün boyunca gerçekleştirilmiştir.

(yüzdürme metodu)

Zooteknik performans
(günlük kilo artışı/gr)

Çalışma 50 adet genç keçi üzerinde
30 gün boyunca gerçekleştirilmiştir.

Emanox, antiparazitik etki gösterirken aynı zamanda
hayvanların zooteknik performanslarını da geliştirir.

Yüzdürme metodu ile yapılan bu in vivo çalışma,
Emanox’un ruminantlar üzerinde antiparaziter

olarak etkili olduğunu göstermektedir.
(sonuçlar patojenik etki görülen sınırın altındadır.)

Bu çalışma, ositlerin eliminasyonundan ayrı olarak,
hayvanların büyümeleri ve kilo artışları

(25-30 g/gün) üzerinde pozitif etkisini göstermektedir.
T1: Toxoplasma bulaştırılmayan kontrol grubu
1/16:1/16 kez dilüe edilerek kullanılan Rovamycine
1/16:1/16 kez dilüe edilerek kullanılan Emanox
T2: Toxoplasma bulaştırılmayan kontrol grubu
1/32:1/32 kez dilüe edilerek kullanılan Rovamycine
1/32:1/32 kez dilüe edilerek kullanılan Emanox
+: Toxoplasma’nın gelişimi
-: Gelişme yok

1/32 kez dilüe edilen Emanox kullanımında bile
Toxoplasma Gondii’nin gelişmesi engellenmiştir.
Bu sonuçlar Emanox’un antiparazitler
etkisinin göstergesidir.

In vitro denemelerde Toxoplasmosis Gondii’nin gelişimini TG18 hücreleri göz önüne alınarak, 
Emanox’un etkinliğinin değerlendirilmesi. (Bu çalışma Rennes Üniversitesi Parazitoloji Bölümünün 

destekleri ile gerçekleştirilmiştir.)

In Vitro
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