
Hiệu quả cao trong việc kiểm soát và 
điều trị nội ngoại ký sinh trùng.



Bệnh do ký sinh trùng không chỉ gây 
rủi ro cho sức khỏe của động vật mà 

còn khiến sức sản xuất giảm đáng kể. 
Ngoài ra, tình trạng này còn khiến vật 
nuôi không phát huy được tối đa tiềm 

năng về năng suất

Thành phần. Dung dịch dạng tiêm có thể 
sử dụng ngay, chứa 1,1% doramectin.

Liều dùng và đường dùng: 
Trâu bò: 1 ml/50 kg
Cừu: 0,5 ml/25 kg.
Tiêm dưới da

Hình thức đóng gói.Chai đa liều dung tích 
50 ml và 500 ml.
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Doramectin 1,1%
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Tác động nhanh và kéo dài

Kiểm soát nội ký sinh trùng thường gặp nhất
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FLOK® Nhờ công nghệ MABS, nồng độ FLOK 1.1% đạt “đỉnh kép” khi được tiêm cho Bò. 
(Dược động học)

Một mũi tiêm FLOK® cho thấy hiệu quả cao và khả năng kiểm soát bền vững trước các loài nội ký sinh 
trùng khác nhau.

Hiệu quả đã được 
kiểm nghiệm và chứng minh

Nồng độ doramectin trung bình trong huyết tương

FLOK®
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Doramectin tham chiếu

FLOK® 1.10%
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Kéo dài tác dụng bảo vệ gia súc khỏi ve 
Sau một lần tiêm duy nhất, FLOK® đạt hiệu quả 99,47% chống lại loài ve thường gặp ở bò.

Kiểm soát giòi (phòng ngừa sau khi bị thương)
Khi so sánh với một sản phẩm tham chiếu, FLOK® cho thấy hiệu quả tốt hơn trong 
việc phòng ngừa hình thành giòi

SỐ NGÀY

Hiệu quả đã được 
kiểm nghiệm và chứng minh

Số lượng ve (con cái, ve cái no máu và ve cái chứa trứng) được thu thập theo ngày

% so sánh về hiệu quả phòng ngừa nhiễm giòi sau khi thiến

FLOK®



· Hoạt tính cao, kéo dài trong việc chống
  lại các nội-ngoại ký sinh trùng thường 
  gặp nhất.

· Hiệu quả bảo vệ dài hơn, tăng thời gian 
  giữa các đợt điều trị, giảm số lần điều trị.

· Biên độ an toàn rộng cho tất cả độ tuổi, 
  giới tính và giống.

FLOK® được phát triển với Công nghệ MABS, là giải pháp Điều chỉnh hệ thống hấp 
thụ được phát triển độc quyền và cấp bằng sáng chế bởi Biogénesis Bagó, giúp kéo 
dài và gia tăng mức độ sinh khả dụng. 

Công nghệ bào chế mới

*Công nghệ tối ưu khả năng hấp 
thụ, độc quyền của Biogénesis Bagó



NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAMinfo.asia@biogenesisbago.com

Nâng cao sức khỏe động vật


