
 

Perssa Sweet Pure Milk Protein 

For Day-Old Chicks 

Perfect Replacement For Sugar 

Product Description 
True breeding and rearing of chicks has a great influence on their performance at the end of the 

breeding season. Many experiments have shown that the weight of chicks at the end of the 

course is heavily influenced by their weight, during the first week of breeding. In other words, if 

the start of breeding herd, combined with proper nutrition and booster, not only produce a 

uniform herd in terms of weight; but also feed conversion ratio (FCR), immune boost, and 

mortality rate, will be optimized. 

Considering these points, Perssa Research Company, has been providing water soluble powder, 

which, providing glucose, is needed at the entrance to the hall, appropriate levels of vitamins and 

electrolytes, as well as high quality and pure protein of the milk, (that is effective in early 

weighing). The consumption of this powder in the first 24 hours of chickens entering the hall is a 

great step towards successful chicken farming! 

Components Properties: 

   Glucose: 
   Quick supply the energy needs of Day-Old Chicks and Raise their awareness.   

 

         Pure Milk Protein: 
    Supply of primary protein requirements with best quality, Improves the speed of   

    growth & Chicken Weight Gain.          

    

   Electrolytes: 
    Appropriate adjustment water and electrolytes in the body and Help maintain the health of 

     birds after stress.   

   Vitamins: 
    Strengthens the chickens' immune systems to transport stress & Improves feed efficiency. 

   Probiotics: 
   Set the microbial flora of the gastrointestinal tract and Reduce mortality. 

 

Suggested Use 

Applicable for all types of Day-Old Chicks. 

 

 



 

Directions for Use 

This powder is special for chicken feed in the first 24 hours of the entrance to the hall. 

Beginning, dissolve the larger package (450g) in 30 liters of water, Then add probiotic small package to 

the solution. 

It's better to used prepared solution, within 12 hours of the chicken arrival. please prepare fresh solution 

for the second 12 hours. 

Ingredients 

Glucose, Pure Milk Protein, Calcium carbonate, Zinc sulfate, Iron(II) lactate, Tripotassium citrate, Magnesium 

hydroxide carbonate, Trisodium citrate, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin B2,Vitamin B6, 

Choline bitartrate, Sodium ascorbate (Vitamin C), Dried; Enterococcus faecium, Pediococcus acidilactici, 

Streptococcus thermophiles, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus casei. 

Storage: 

Store in dry, cool place. 

Caution: Veterinary Use Only - Keep Out of Reach of Children 

Guaranteed Analysis 

Each 450g contains: 

Glucose 70% Vitamin C 3000mg 

Protein 7% Choline 

bitartrate 

2000mg 

Lactose 2% Vitamin E 530mg 

Moisture 4% Vitamin A 120mg 

Fat 1% Vitamin D3 70mg 

Calcium 1/3 g Vitamin B2 12mg 

Potassium 2/5 g Vitamin B1 10mg 

Magnesium 0/4 g Vitamin B6 11mg 

Sodium 0/3 g 

Iron 0/2 g 

Zinc 0/1 g 

  

 



 
 پروتئین خالص شیر )ویتامینه و شیرین شده(

 مخصوص جوجه های یک روزه

 جایگزینی مناسب و کامل برای شکر

 توصیف محصول

متعدد ثابت کرده  تحقیقات .در پایان دوره پرورش دارد ها تاثیر زیادی برعملکرد آن های یک روزه جوجه پرورش و تقویت صحیح

 . به عبارت دیگر اگر شروع پرورش می باشدوزن آنها در هفته اول پرورش به شدت متاثر از است که وزن جوجه ها در آخر دوره 

بلکه عملکرد آن از نظر ضریب تبدیل  ؛دیرمی گ شکل کنواخت از نظر وزنیصحیح توام شود نه تنها گله ایی یتقویت  و با تغذیه گله،

 .غذایی ، تقویت سیستم ایمنی و میزان تلفات نیز بهینه خواهد شد

شرکت تولیدی تحقیقاتی پرسا، با در نظر گرفتن این نکات، اقدام به تهیه پودر محلول در آبی نموده است، که ضمن تامین گلوکز 

الکترولیت ها و نیز پروتئین بسیار با کیفیت و خالص شیر  ،بدو ورود به سالن، سطوح مناسبی از ویتامین هاجوجه ها در مورد نیاز 

 که در وزن گیری اولیه موثر است را فراهم می کند. 

 موفق! ساعت اولیه ی ورود جوجه ها به سالن، گام بزرگی است در جهت گذراندن یک دوره پرورشی  42مصرف این پودر در 

 خواص اجزا:

 گلوکز: تامین سریع انرژی مورد نیاز جوجه های یک روزه و افزایش هشیاری آن ها

 ویتامین ها: تقویت سیستم ایمنی جوجه ها به دنبال استرس حمل و نقل و بهبود ضریب تبدیل غذایی

 پروتئین خالص شیر: تامین پروتئین مورد نیاز اولیه با بهترین کیفیت، بهبود سرعت رشد و وزن گیری جوجه ها

 الکترولیت ها: تنظیم مناسب آب و الکترولیت های بدن و کمک به حفظ سالمت پرنده در هنگام وقوع استرس

 پروبیوتیک: تنظیم فلور میکروبی دستگاه گوارش و کاهش تلفات جوجه ها

 

 

 

 



 مقدار و روش مصرف:

 این پودر مخصوص مصرف جوجه ها در 42 ساعت اولیه ورود به سالن می باشد.

ابتدا بسته بزرگتر)250 گرمی( را در30 لیتر آب آشامیدنی حل نموده و سپس ساشه کوچک حاوی پروبیوتیک را به محلول 

 اضافه نمایید. 

 بهتر است محلول تهیه شده، به مدت 24 ساعت مورد استفاده قرار گیرد، لطفا برای 24 ساعت دوم محلول تازه تهیه شود.

 روش نگهداری:

 در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

 هشدار:

 فقط برای مصارف دامپزشکی

 دور از دسترس اطفال نگهداری شود.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


