
Nâng cao sức khỏe động vật

Tập trung 

vào
sức khỏe 
động vật trên 
toàn thế giới



Trụ sở chính

Cơ sở sản 

xuất/Nghiên cứu & 

Phát triển

Đại diện 

Công ty con
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Chúng tôi 
giúp nâng 
cao sức 
khỏe động 
vật

Chúng tôi là công ty công nghệ sinh học chuyên phát triển, sản xuất

và thương mại hóa các giải pháp liên quan đến sức khỏe động vật và

môi trường.

Chúng tôi mong muốn được hợp tác để tăng cường tình trạng sức khỏe động vật tại mọi quốc 

gia,

thúc đẩy các hoạt động sản xuất mới và đảm bảo sức khỏe cho động vật, con người và môi 

trường.

Sản phẩm của chúng tôi có mặt ở hơn 40 quốc gia tại châu Mỹ, châu Á, châu 

Âu, Trung Đông và Bắc Phi.



Chúng tôi có đội ngũ 
đa ngành với chuyên 
môn cao

Đội ngũ của chúng tôi gồm nhiều

nhân viên trên toàn thế giới với 

cách thức quản lý

hiện đại, đa quốc gia.

Với lịch sử phát triển mạnh mẽ, chúng tôi vẫn 

không ngừng đổi mới. Tinh thần không ngừng 

tiến lên thúc đẩy chúng tôi

tìm tòi nhằm đón đầu và đưa ra những giải 

pháp

cải tiến để tăng cường sức khỏe động vật, 

thông qua các mô hình kinh doanh khác 

nhau.
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Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các vịện nghiên cứu và các trường đại học trên 

toàn thế giới để đưa ra các giải pháp cải tiến nhằm đáp ứng những nhu cầu 

sức khỏe động vật trong từng bối cảnh cụ thể.

Chúng tôi có đội ngũ chuyên môn cao và dịch vụ chuyên nghiệp, chuyên hỗ trợ và tư vấn 

cho các nhà chăn nuôi, bác sĩ thú y và chủ thú cưng về cách thức đúng trong việc ứng 

dụng công nghệ. Chúng tôi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình nhằm tăng năng 

suất vật nuôi và chăm sóc động vật.

Chúng tôi hỗ trợ các nhà chăn nuôi, bác
sĩ thú y và chủ thú cưng trên toàn thế
giới.
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Tại Biogénesis Bagó, chúng tôi làm việc theo phương thức tiếp cận “Một

Sức khỏe”,
theo đó xác định “sức khỏe của con người và động vật phụ thuộc lẫn 

nhau và liên kết với hệ sinh thái mà cả hai cùng tồn tại”.

Chúng tôi cam kết ngăn chặn, kiểm soát và loại bỏ các bệnh có khả năng truyền 

nhiễm từ động vật sang người tại các khu vực khác nhau trên thế giới.

Làm việc
vì “Một Sức khỏe”

r

u
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Chúng tôi có năng lực sản xuất hàng năm lên tới      triệu liều 

vắc-xin và   triệu đơn vị dược phẩm.

Nhà máy sản xuất của chúng tôi dẫn 
đầu về công nghệ với những tiêu 
chuẩn chất lượng quốc tế được 
công nhận

· Sản xuất vắc-xin phòng 

bệnh lở mồm long móng 

(FMD)/bệnh dại & các sinh 

phẩm khác

· Hậu cần và Phân phối

. Ngân hàng vắc-xin & 

kháng nguyên FMD

. Nghiên cứu & Phát triển

Garín, Argentina

· Dược phẩm: 

Kháng sinh (β-

lactam),

Hoóc-môn, Thuốc 

chống ký sinh trùng

· Thuốc sát trùng

Monte Grande, Argentina



Chúng tôi đang làm việc liên tục để tạo ra các chương trình phòng ngừa với

các loại vắc-xin chất lượng cao, hiệu quả cao và an toàn để bảo vệ sức khỏe 

động vật.

Vắc-xin FMD của chúng tôi đã được công nhận là giải pháp đẳng cấp thế giới, đáp ứng

những tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và được các cơ quan y tế có yêu cầu khắt khe 

nhất thế giới phê duyệt.

Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu về các loại vắc-xin phòng bệnh dại trên chó và 

mèo cho các tổ chức quốc tế phục vụ những chiến dịch bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Chúng tôi chú trọng vào 
phòng ngừa
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Danh mục

Chúng tôi có danh mục đa dạng gồm 

nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe 

động vật đã có mặt tại hơn    quốc gia.

VẮC-XIN PHÒNG
BỆNH LỞ MỒM 

LONG MÓNG

THUỐC TRỊ
NGOẠI KÝ SINH TRÙNG

THUỐC TRỊ NỘI 

NGOẠI KÝ SINH 

TRÙNG

DƯỢC PHẨMVITAMIN VÀ
KHOÁNG 

CHẤT

THUỐC SÁT 

TRÙNG BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG

SINH SẢN

VẮC-XIN 

PHÒNG DẠI

KHÁNG SINH

SINH PHẨM KHÁC/

THUỐC TRỊ
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NỘI KÝ SINH 

TRÙNG



Chúng tôi cung cấp dịch vụ ngân hàng vắc-xin và kháng nguyên cho các quốc gia đang tìm kiếm 

những công cụ thiết thực và nhanh chóng trong tình huống khẩn cấp liên quan đến bệnh lở mồm 

long móng. Công nghệ và quy trình áp dụng trong nhà máy sản xuất cho phép chúng tôi

bảo quản các kháng nguyên / vắc-xin một cách an toàn trong thời gian dài.

Chúng tôi có chuyên môn và năng lực để sản xuất, bào chế và vận chuyển số lượng lớn vắc-xin 

FMD đi khắp thế giới.

Các dịch vụ của chúng tôi về
kiểm soát bệnh lở mồm long móng

Ngân hàng 

vắc-xin và 

kháng 

nguyên

Chuyển 

giao công 

nghệ

Chúng tôi chuyên hỗ trợ thiết kế, xây dựng và vận hành các cơ sở sản xuất vắc-xin FMD phù 

hợp với yêu cầu của từng quốc gia và nhu cầu cụ thể của thị trường với các tiêu chuẩn chất 

lượng cao nhất.
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