
CRONIBEN® 
Chế phẩm tương tự prostaglandin, 
hoạt tính cao, tối ưu hiệu quả

Sử dụng rộng rãi trên bò sữa và bò thịt và cho hiệu quả vượt trội.

Có tác dụng phá hủy hoàng thể (CL: Corpus luteum) và mô hoàng thể, 
có thể sử dụng theo quy trình.

Được bào chế dựa trên D-Cloprostenol, chất tổng hợp tương tự 
prostaglandin tự nhiên (PGF) có hoạt tính cao nhất.

Tạo ái lực cao cho các thụ thể mục tiêu và mang lại hiệu quả cao nhất.



Liều khuyến cáo
2 mL (0,150 mg/con)

Thành phần
D-Cloprostenol
0.075 mg/ml

Chỉ định sử dụng
· Quản lý sinh sản

· Đồng bộ hóa chu kỳ động dục

· Điều trị u nang hoàng thể

· Điều trị tồn lưu hoàng thể
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Chiến lược quản lý sinh sản cho bê cái
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Dành cho bò tơ và bò rạ 
Không tác dụng phụ 
Kết quả chính xác

Nhắm tới các mô hoàng thể

Bò tơ

AI: Phối giống nhân tạo.
CL: Hoàng thể. 
BSC: Điểm thể trạng.
P4: Progesterone (vòng đặt).

~60% trọng lượng trưởng thành (~360 ngày tuổi)

Kiểm tra siêu âm
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Chờ đến 
tuổi động dục



Quy trình Cố định thời gian phối giống

5D Co-synch + P4 với 2 PGF

CRONIBEN® chứa D-Cloprostenol 
là sản phẩm tương tự PGF mạnh nhất
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Nang trội phóng noãn
Bắt đầu sóng nang mới

Tiêu hủy 
hoàng thể
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Liều hiệu quả (mg/con) Hệ số tương đốiProstaglandin



info.asia@biogenesisbago.com


