
KANATLI LİKİT ÜRÜNLER



1995 yılında kurulan Vimar Hayvan Sağlığı 20 yılı aşkın süredir hayvan 
sağlığı ve beslenmesi konularında ülkemiz hayvancılığına inovatif 

ürünleriyle hizmet vermektedir. Bilgi ve tecrübesi ile kanatlı, 
büyükbaş ve kültür balıkçılığı sektöründe ürün portföyünü 
genişleterek büyümesini sürdürmektedir. Ülkemizde lider 

markalardan biri olan Vimar, geniş uluslararası bayi ağı sayesinde 25 
ülkeye ihracat yapan global bir şirket haline gelmiştir.

Vimar, hayvan beslenmesi ve hayvan sağlığı konularındaki bilgi 
birikimi, geniş ürün çeşidi, güçlü teknik kadrosu ile hayvancılık 

sektörüne yön vermeye devam edecektir.
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DOĞAL KALKAN DOĞAL KORUMA
Vimprozyme; probiyotik ve enzim karışımı bir üründür.
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BİLEŞİMİ;
Bacillus Subtilis, Beta Glukanaz, Ksilenaz, 
Selülaz, Amilaz içerir.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU;

• Kanatlı hayvanların 1 ton içme suyuna
500-1000 ml katılarak düzenli olarak kullanılır.

AMBALAJ ŞEKLİ;
• 5 L’lik plastik bidonlarda.

KULLANIM AMACI ve AVANTAJLARI;
• Üretim performansını olumlu etkiler.
• Sindirimi destekler, yemden yararlanmayı arttırır.
• Büyüme ve gelişme hızlanır.
• Bağırsak florasındaki faydalı bakterilerin

(laktobasiller) kolonize olmasına yardım eder.



SİNDİRİM
SİSTEMİNİ
DESTEKLER

KARACİĞER YAĞLANMASINI ÖNLER
BESLENMEYİ DESTEKLER

STRESİ AZALTIR

BAĞIŞIKLIK
SİSTEMİNİ
DESTEKLER

KULLANIM AMACI ve AVANTAJLARI;
• Heparat formülünde bulunan karnitin  
 sayesinde, enerji üretimi için proteinler  
 yerine yağların kullanımını arttırarak,  
 kilo kaybını önler.
• Heparat formülünde bulunan sorbitol ve  
 magnezyum sülfat ın etkisiyle yem ve su  
 tüketimi arttırır. Aynı zamanda safra ve  
 lipaz enzimlerinin üretimini teşvik   
 ederek sindirim işlevlerinin yerine   
 getirilmesini kolaylaştırır.

ETLİK PİLİÇLERDE;
Yem değişim dönemleri ve sıcak stresinde 3-5 gün 
süreyle uygulanır.

YUMURTACI TAVUKLARDA;
Yumurtalama dönemi süresince ayda bir kez 3-5 gün 
süreyle uygulanır.Yağlı karaciğer sendromunda 2 lt/ton 
içme suyuna 7 gün süreyle uygulanır.

LIQUID

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU;
• İçme suyu ile uygulanır. Kanatlılarda içme  
 suyuna tona 1 lt uygulanır.

BİLEŞİMİ;
Betain HCL, Kolin, Karnitin, Magnezyum, 
Lizin, Metiyonin, Sorbitol ve Aroma içerir.

Heparat içeriğindeki etken maddelerin sinerjik etkisi ile karaciğer koruyucu ve etlik piliç ve 
yumurtacı hayvanlarda performans arttırıcı olarak üretilmiş özel bir kombinasyondur.

KARACİĞERİ GÜVENLE KORUR
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AMBALAJ ŞEKLİ;
• 1 ve 5 L’lik plastik
 bidonlarda.



KULLANIM AMACI ve AVANTAJLARI;
• Yemden en iyi şekilde yararlanmayı sağlar  
 ve gelişmeyi teşvik eder.
• Üretim koşullarında destekleyici olarak  
 bağışıklık sistemini güçlendirici olarak  
 kullanılır.
• Et ve yumurta veriminin arttırılmasına  
 yardım eder ve hastalık ve stres gibi verimi  
 olumsuz yönde etkileyecek durumlara  
 karşı etkilidir.
• Üreme performansının desteklenmesinde  
 yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU;
• Kanatlı hayvanların vitamin ve aminoasit  
 ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1 ton içme  
 suyuna 250-500 ml katılarak kullanılır.  
 Gerekli miktar 6 saatlik içme suyu ile  
 verilmelidir.

VİTAMİNDEN DAHA FAZLASI

BİLEŞİMİ;
Vitamin A, E, D3, B1, B2, B6, K3, Biyotin,
Pantotenik Asit, Metiyonin, Lizin, Treonin,
Kolin Klorit, Propilen Glikol ve Gliserin içerir.
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AMBALAJ ŞEKLİ;
• 1, 2 ve 5 L’lik plastik
 bidonlarda.



KULLANIM AMACI ve AVANTAJLARI;
• İçme sularında ve su depolarında küf, mantar ve  
 bakterilerin çoğalmasını kontrol altına alır.
• Non-spesifik enteritlerden koruma ve ayrıca   
 sindirim sistemi düzenleyicisi olarak da kullanılır.
• Yem değişimi döneminde performansda   
 gözlenebilecek olumsuzlukları giderir.
• Düzenli kullanım ile yemden yararlanmada artış  
 görülür.
• Kabuk rengi ve kabuk kalitesi üzerine olumlu  
 etkileri vardır.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU;
ETLİK PİLİÇLERDE;
• 15 günde bir, 2 gün boyunca 1000 lt   
 içme suyuna 0, 5-1 lt katılarak verilir.
DAMIZLIK VE TİCARİ YUMURTACILARDA;
• 20-25 günde bir 3 gün boyunca 1000 lt  
 içme suyuna 0, 5-1 lt katılarak verilir.

KÜF YOK KAZANÇ ÇOK

BİLEŞİMİ;
Formik Asit, Propiyonik Asit, Laktik Asit, 
Asetik Asit içerir.

Moldcid Liquid küf, mantar ve bakteri önleyici etkisi ile güçlü organik asit karışımıdır.
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AMBALAJ ŞEKLİ;
• 1-5-20 ve 200 L’lik plastik bidonlarda 
 ve 1000 L IBC Big Baglerde.



KULLANIM AMACI ve AVANTAJLARI;
• Kanatlı hayvanların kanını emerek beslenen ve  
 buna bağlı olarak önemli derecede ekonomik  
 kayıba sebep olan kırmızı tavuk bitine karşı   
 etkilidir.
• İçerdiği esansiyel yağlar sayesinde iştah açıcı  
 görev görür.

KIRMIZI TAVUK BİTİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ;
• Hayvanlar strese girer.
• Tüy yolma, huzursuzluk ve birbirine karşı   
 agrasif tavırlar sergiler.
• Verimde azalma olur.
• Bulaşıcı hastalıklar açısından vektör
 görevi görür.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU;
• NOMITE liquid ton suya 1000 ml  
 ilave edilerek kullanılır.

KIRMIZI TAVUK BİTİ İLE TOPYEKÜN MÜCADELE
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BİLEŞİMİ;
Aromatik Bileşikler Karışımı, Magnezyum 
Klorür, Sodyum Klorür içerir.

AMBALAJ ŞEKLİ;
• 1 ve 5 L’lik plastik bidonlarda.

NOMITE LIQUID



KULLANIM AMACI ve AVANTAJLARI;
• Garliforce, iştah artırıcı ve    
 immünomodülatör etkisi için kullanır. 
• Garliforce viral hastalıklara karşı   
 bağışıklığı artırmak için kullanılır. 
• Garliforce antioksidan olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU;
Kanatlı içme sularında sürekli olarak 
kullanılabilir ve 1 ton içme suyuna 250-350 ml 
ilave edilerek kullanılır.

GARLI FORCE İLE FORSUNU AT!
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BİLEŞİMİ;
Vitamin A, E, Esansiyel Sarımsak Yağı ve 
Esansiyel Kişniş Yağı içerir.

AMBALAJ ŞEKLİ;
• 1 L’lik plastik bidonlarda.



KULLANIM AMACI ve AVANTAJLARI;
• Kanatlı hayvanlarda ortaya çıkabilen    
 encephalomalacia, kas distrofileri, eksudatif   
 diatez, pankreatik fibrozis gibi rahatsızlıkların  
 önlenmesi ve sağaltılmasında etkilidir.
• Embriyonun normal gelişiminin sağlanmasında,  
 fertilite ve yumurtanın kuluçka verimi ile yumurta  
 veriminin arttırılmasında rol oynar.
• E vitamini ve Selenyumdan yoksun ve doymamış  
 yağ asidi oranı yüksek rasyonlarla beslenen   
 kanatlılarda destekleyici olarak kullanılır.
• Aşılama, aşırı sıcaklık ve diğer stres şartlarında  
 kanatlıların vücut direncinin arttırılması   
 amaçlarıyla kullanılır.

NUMARA
DESTEK

VıMARMıX
ES 10

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU;
• Kanatlı hayvanların vitamin ve   
 selenyum takviyesi amacıyla ton içme  
 suyuna 0, 5 lt oranında karıştırılır. 

BİLEŞİMİ;
Vitamin D3, E, B12, Selenyum, İnositol ve 
Antioksidan içerir.
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AMBALAJ ŞEKLİ;
• 1 ve 5 L’lik plastik bidonlarda.



KULLANIM AMACI ve AVANTAJLARI;
• Tavuk, piliç, civciv, hindi, kaz, ördeklerde, at,

tay, sığır, buzağı, kuzu, oğlak ve tavşanlarda
vitamin eksikliklerinin giderilmesini sağlar.

• Vitamin eksikliklerine bağlı olarak özellikle
kanatlılarda büyüme, yumurtlama
dönemlerinde, enfeksiyon hastalıklarından
korunmada ve direncin arttırılmasında etkilidir.

• Vitamin eksikliğine bağlı kondisyon ve verim
düşmesinde, gaga kesimi, tüy dökümü, aşılama,
mevsim ve yer değişimi gibi çeşitli stres
faktörlerinin önlenmesinde, gebelik ve doğum
gibi hayvanlarda çeşitli fizyolojik olayların
desteklenmesinde kullanılır.

RAHAT OL TADSOL
TADSOL

Vımarmıx
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BİLEŞİMİ;
Vitamin A, D3, E, C ve Antioksidan içerir.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU;
DAMIZLIK VE YUMURTACILARDA;
1000 hayvana 2-3 gün süre ile içme suyunun 
¼ üne 125 ml ilave edilerek kullanılır.

ETLİK PİLİÇLERDE;
1000 hayvana 2-3 gün süre ile içme suyunun ¼ 
üne 100 ml ilave edilerek kullanılır

CİVCİVLERDE;
2000 hayvana 2-3 gün süre ile içme suyunun ¼ üne 
100 ml ilave edilerek kullanılır.



KULLANIM AMACI ve AVANTAJLARI;
• Kanatlı hayvanlarda ve buzağılarda    
 solunum yolu problemlerini önler, bunun   
 yanı sıra iştahı arttırarak gelişimi destekler. 
• Aşılamalar sonrasında ortaya çıkabilecek   
 solunum yolu reaksiyonlarını azaltır.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU;
• İçme suyuyla ve sprey olarak kullanılabilir.
• Kullanımdan önce 1/10 oranında    
 sulandırılmalıdır.

CİVCİV, TAVUK, HİNDİ VE BUZAĞILARDA;
• 100 ml Respect 1000 L içme suyuna
 katılarak kullanılmalıdır.
• Antibiyotik tedavileri ve canlı aşı    
 uygulamalarından önceki veya sonraki 2 gün   
 içinde kullanılmamalıdır.

RESPECT İLE NEFESE SAYGI
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BİLEŞİMİ;
Okaliptüs Yağı ve Mentol içerir.

AMBALAJ ŞEKLİ;
• 1 L’lik plastik bidonlarda.



KULLANIM AMACI ve AVANTAJLARI;
• Hayvanlarda beslenme ve fizyolojik   
 nedenlerden oluşan mineral ve amino asit  
 eksikliklerinin giderilmesinde etkilidir.
• Hastalık ve stres durumlarında, genç  
 hayvanlarda gelişme ve gebe hayvanlarda bu  
 maddelere karşı ihtiyaç durumlarında, et,  
 süt, yumurta gibi verim artışlarında artan  
 mineral ihtiyacını giderir.
• Diyare ve dehidrasyon olgularında,   
 hastalıklara karşı direnç sağlar.
• Genç hayvanlarda gelişmeyi hızlandırmak,  
 ayrıca kanatlılarda tüy dökümü sonrası   
 oluşan mineral madde kaybının önlenmesi,  
 yumurta kabuğunu güçlendirmek amacı ile  
 tedavi ve koruyucu amaçla kullanılır.

CİVCİV ve ETLİK PİLİÇLERDE;
Ton içme suyuna 1-2 lt ilave edilerek kullanılır.

TAVUK ve HİNDİLERDE;
Ton içme suyuna 2, 5-5 lt ilave edilerek kullanılır.

VİAMİN SAĞLAM ZEMİN 
VıAMıN
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BİLEŞİMİ;
Fosfor, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Demir, 
Mangan, Kobalt, Çinko, Bakır, Metiyonin ve Lizin içerir.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU;

AMBALAJ ŞEKLİ;
• 1 ve 5 L’lik
  plastik bidonlarda.



KULLANIM AMACI ve AVANTAJLARI;
• Yakalama stresinin olumsuz etkilerini 
 ortadan kaldırır.
• Sıcaklık stresini azaltır.
• Hücresel yapıyı korur.
• Kilo alımının arttırır ve FCR'ın   
 iyileştirilmesinde yarar sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU;
YAKALAMA SIRASINDA; 
• 2 ton içme suyuna 1 lt ilave edilir.
SICAKLIK STRESİ SIRASINDA; 
• 1 ton içme suyuna 1 lt ilave edilir.

STRES YAPMA YAKALARIZ
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BİLEŞİMİ;
Sodyum, Fosfor, Potasyum, Betain, 
Vitamin C içerir.

AMBALAJ ŞEKLİ;
• 1 ve 5 L’lik plastik bidonlarda.



BİLEŞİMİ;
Propiyonik Asit, Formik Ait, Laktik Asit 
içerir.

KULLANIM AMACI ve AVANTAJLARI;
• İçerdiği formik asit maya ve bakterilere karşı etkilidir. 
• İçerdiği laktik asit barsak mikroflorasını destekler ve   
 yem kabulünü artırır. 
• İçerdiği propiyonik asit maya ve mantarlara karşı   
 etkilidir. 
• Kanatlı içme sularındaki Salmonella spp. 
 bulaşıklığını önler. 
• İçme sularındaki pH’ı düşürerek küf, bakteri ve maya   
 gelişimini engelleyerek içme suyu kalitesini iyileştirir. 
• Salmonella, E.coli gibi patojen mikroorganizmaların   
 kontaminasyonuyla yemlerde ortaya çıkabilecek   
 enfeksiyon risklerini minimize eder ve bu etkenlerin   
 barsaktaki kolonizasyonlarını önler. 
• Kemik gelişimi ve yumurta kabuk oluşumunda önemli  
 rol oynayan minerallerin ve diğer besin maddelerinin   
 emilimini artırır. 

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU;
KANATLILARDA;
• İçme suyunda: 1-2 lt/ton su
YEMDE;
• 1-4 kg/ton yem

 SALMONELLA GİREMEZ!

BACTICID LIQUID
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AMBALAJ ŞEKLİ;
• 1-5-10-20-200 L‘lik plastik bidonlarda 
 ve 1000 L IBC Big Baglerde.



BİLEŞİMİ;
Formik Asit, Asetik Asit, Bakır Asetat içerir.

KULLANIM AMACI ve AVANTAJLARI;
• Mükemmel su hijyeni sağlar. 
• Organik madde varlığında dahi
 içme suyu pH’sını düşürür. 
• Küf, maya ve enteropatojenlere
 (E.coli, Salmonella spp.) karşı etkilidir. 
• Su boruları ve tanklarda oluşan biyofilm tabakasını  
 çözerek yeni biyofilm oluşumunu dolayısı ile yeni  
 enfeksiyon risklerini önler. 
• Dışkının su içeriğini ve kirli yumurta oranını azaltır,  
 altlık kalitesini iyileştirir. 
• Midedeki pH’yı düşürmek sureti ile daha fazla  
 pepsinojenin pepsine dönüşmesini sağlar, artan  
 pepsin miktarı protein sindirimini artırır. 
• Yumurta kabuk kalitesini artırır, kırık oranını azaltır. 
• FCR ve büyüme hızını iyileştirir. 
• Korozif değildir. 

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU;
ETLİK PİLİÇLERDE;
• Her 15 günde bir 2 gün boyunca 1000 litre  
 içme suyuna 0, 5- 1 litre ilave edilerek  
 kullanılır.
DAMIZLIK VE TİCARİ YUMURTACILARDA;
• Her 20-25 günde bir 2 gün boyunca 1000 litre  
 içme suyuna 0, 5-1 litre ilave edilir.

SUYUNUZA SAĞLIK KAZANCINIZA KAZANÇ KATIN
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AMBALAJ ŞEKLİ;
• 5-10-20-25-200 L’lik plastik bidonlarda 
 ve 1000 L IBC Big Baglerde.



KULLANIM AMACI ve AVANTAJLARI;
• Bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık sistemini   
 koruma altına alır.
• Güçlü antioksidan yapısı sayesinde zarar gören doku   
 ve hücrelerden oluşacak serbest radikallere karşı   
 koruma sağlar.
• Yağda çözünen vitaminlerin korunmasında yardımcı olur.
• Kuluçka performansını arttırır.
• Aşılama sonrasında yaşanabilecek performans   
 kayıplarının önüne geçer.
• Yumurta performansının artmasında etkilidir.
•  Sıcaklık stresinin etkilerini minimize eder.

POUL
IMMUNE
İLE
GÜÇLENİN!
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BİLEŞİMİ;
Vitamin E,  Sorbitol, Kolin, Vitamin C, 
Selenyum, Çinko.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU;
• Kanatlı hayvanların 1 litre içme   
 suyuna 100 ml şekilinde uygunlanır.

AMBALAJ ŞEKLİ;
• 1 litre’lik plastik bidonlarda 

POUL IMMUNE










