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O – Essent
น ำ้มันหอมระเหยธรรมชำตทิี่ผลติจำกออริกำโน ในรูปแบบ

ไมโครอิมลัชัน่ ท่ีมีอนภุาคเลก็ สามารถดดูซมึได้ดี และท าหน้าท่ี

เป็นสารต้านเชือ้โรคจากธรรมชาติได้อย่างมีประสทิธิภาพเพ่ือ

สขุภาพที่ดีของสตัว์

ส่วนประกอบ

น ำ้มันออริกำโน 5.0 %

คาร์วาครอล 70.0 %

ไทมอล 2.0 %

ลินาลลู 3.3 %

ปริมาตร 1 ลิตร

เสริมสร้างระบบภมูคิุ้มกนั

เป็นสารต้านอนมุลูอิสระ และลดการอกัเสบ

ช่วยปอ้งกนัการติดเชือ้จากแบคทีเรีย โปรโตซวั
และเชือ้รา

ช่วยในสว่นของระบบย่อยอาหารและดดูซมึอาหาร

ปอ้งกนัการติดเชือ้จากแบคทีเรีย เช่น เชือ้จาก
สเตป็โตคอคคสั แอโรโมแนส ฟลาโวแบคทีเรีย หรือ 
วิบริโอ

ปอ้งกนัการติดเชือ้จากโปรโตซวั เช่น โรคอิค๊, ปลิงใส หรือ เห็บระฆงั ฯลฯ

ช่วยปอ้งกนัสาเหตกุารเกิดโรคขีข้าว

ช่วยปอ้งกนัการติดเชือ้บิด หรือแบคทีเรียท่ีก่อให้เกิดโรคท้องเสีย เช่น 
ซาโมเนลา หรือ อีโคไล

ช่วยในการฆา่เชือ้ในอาร์ทีเมีย

ปอ้งกนัการโรคไข้หวดัในไก่ หรือ
โรคจากระบบทางเดินหายใจ



คุณสมบัติ อลิมัลช่ัน นำโนอลิมัลช่ัน Microemulsion

ลักษณะภำยนอก น า้มีสีขุ่น น า้มีสีใส น า้มีสีใส

ขนำดของอนุภำค 0.1 – 100 ไมโครเมตร 50 – 1000 นาโนเมตร 10 – 100 นาโนเมตร

ควำมหนืด ความหนืดสงู ความหนืดต ่า ความหนืดต ่า

ควำมเสถียร ไมเ่สถียร ไมเ่สถียร
เสถียร

และมีอายกุารเก็บรักษานาน

O – Essent
หลั
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โอ-เอสเซนส ์VS แบคทเีรยี โอ-เอสเซนสส์มัผสับรเิวณผนัง
เซลลแ์บคทเีรยี

แบคทเีรยีตาย

ชดุควบคมุ

เซลล์แบคทีเรียตายเม่ือ
ได้รับออริกาโน

(Burt et al. 2002)
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โอ-เอสเซนส ์

แบคทเีรยี

(กรมประมง)

คุณสมบัติ วธีิกำรใช้งำน

พ่อ - แม่พนัธุ ์ เพือ่ลดจ านวนแบคทเีรยี และปรสติในน ้า เพือ่ลดสาเหตุการตดิเชือ้แบคทเีรยี 20 – 30 ซซี/ี น ้า 1 ตนั (หลงัเปลีย่นถา่ยน ้า)

ระยะวยัออ่น เพือ่ลดจ านวนแบคทเีรยีทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิโรคในทางเดนิอาหาร, ตบั, เพิม่ภูมคิุม้กนั 

ป้องกนัการเกดิโรค EMS หรอืโรคขีข้าว

คลุก O-Essent 5 ซซี ี/ อาหาร 1 กก.

ใหอ้าหาร 4 มือ้ / วนั เป็นเวลา 5 วนั กอ่นจบั

ส ำหรบัลำ้ง

อำรท์เีมยี

เพือ่ลดจ านวนแบคทเีรยีทีเ่กาะตดิมากบัอารท์เีมยี ลดความเสีย่งทีจ่ะส่งต่อเชือ้ไป

ยงัลูกกุง้หรอืลูกปลา

ลา้งอารท์เีมยี ดว้ย O-Essent 80 ซซี ี/ น ้าหนักอารท์เีมยี

เปียก 1 กก. หลงัจากน้ันลา้งดว้ยน ้าสะอาดซ า้หลายๆรอบ 

กอ่นน าไปใหอ้าหารลูกกุง้หรอืลูกปลา

ขณะกำรขนสง่ เพือ่ลดและควบคมุการแพรก่ระจายของแบคทเีรยีขณะขนส่ง ผสม O-Essent 50 ซซี/ี น ้า 1 ตนั

ไก่ ไกไ่ข่

ไกเ่นือ้
ชว่ยลดความเครยีด ลดโอกาสการตดิเชือ้ใน

ทางเดนิอาหาร จากเชือ้แบคทเีรยี Salmonella

sp. and E. coli และลดการกอ่ใหเ้กดิโรคบดิ

0.3 – 0.6 ซซีี / อาหาร 1 กก.

0.6 – 0.8 ซซีี / อาหาร 1 กก.

สุกร ลูกสุกร

แม่สุกร

แม่สุกร ระยะใหน้ม

0.6 – 0.9 ซซีี / อาหาร 1 กก.
0.8 – 0.9 ซซีี / อาหาร 1 กก.


