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شرکت داروسازی باریج اسـانس اولین و بزرگترین شـرکت دانش بنیان  تولید 

کننده داروهای گیاهی در ایران توسط مرحوم مهندس حســـــین حجازی “پدر 

صـنعت اســانس ایران”  ، در ســال ١٣٧١ شــرکت داروســازی باری جاســانس را 

بینان نهادند.

شرکت باریج اسانس به عنوان یک شرکت دانش بنیان محســـــوب می گردد و 

همکاری علمی پیوسته با مراکز تحقیقاتی و دانشـگاهی کشــور دارد، استفاده 

از مواد اولیه گیاهی بومی ایران و ترویج و توســــــعه و کاشـــــــت و پرورش این 

گیاهان را در برنامه خود قرار داده اســــــــــــــــــــــــت همچنین  تمرکز بر کیفیت و 

اثربخشــی داروها، توجه ویژه به طب سنتی کشــور، پویایی و پیشــرو بودن در 

زمین ههای مختلف، خودکفایـــی و اعتماد به تولیدات داخلـــی و توجه ویـــژه به 

صادرات و بازارهای خارج از کشــــــــــــور از اهداف و آرمان های شرکت در قالب 

دانش بنیان بودن می باشــــــــــــد.در کنار تأســــــــــــیس و را هاندازی شــــــــــــرکت 

باری جاســـانس، ۱۰ شـــرکت اقماری که کلیه مراحل زنجیره تامین تا توزیع را در 

برم یگیرند، جهت تأمین مواد اولیه باکیفیت مناسب توسط ایشــان  تأسیس 

گردید که ه ماکنون مجموعه شرکتهای تأسی سشده و فعال توسط ایشــــــان، 

حدود ۱۰۰۰ نفر را به صورت تما موقت در استخدام مســــــــــتقیم خود قرار داده 

است. به همین دلیل ایشــــــــــــــــــان در سال ۱۳۸۵ به عنوان “کارآفرین نمونه 

کشور” انتخاب گردیدند.

بازگشت



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

کوکسی میسین باریج

پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز طیور ناشی از گونههای مختلف آیمریا

مشاهده

بیواستارتر باریج

محرک رشد و افزایش دهنده اشتها

مشاهده

آکوتونیک باریج

تقویت سیستم ایمنی، پیشگیری و کمک به درمان انواع بیماریها در آبزیان

مشاهده

محلول اورتینکس باریج

کنترل و درمان اختالالت کلیوی طیور

مشاهده

محصوالت دامی



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

ژل واراستاپ

درمان جرب زنبور عسل به خصوص جرب واروا جاکوبسونی

مشاهده

محلول زاتاسین باریج

کمک درمان اسهال گوساله، بره و بزغاله

مشاهده

محلول الکسادام باریج

برای درمان یبوست در دامهای بزرگ

مشاهده

محلول وتیزیم باریج

ضدنفخ در دامهای بزرگ

مشاهده

محصوالت دامی



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

محصوالت دامی

پودر اشتها آور اپتونیک

 موارد كم اشتهایی وب یاشتهایی ناشی از عواملی مانند سوء هضم...

مشاهده

محلول لیورتونیک باریج

محلول ليورتونيك يك داروی تقويت كننده فعاليت كبدی و با کمک به... 

مشاهده

مستی هرب باریج

ورم پستان کلینیکیو تحتکلینیکی گاو

مشاهده

مایکوسیدین باریج

درمان عفون تهای جلدی قارچی در دام

مشاهده



بازگشت

گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمائید :

رسپیتول - بی

در موارد وقوع مشكالت تنفسی ناشی از برونشيت عفونی...

مشاهده

ِمحلول میرتووت
بهبود زخ مهای دهانی دام به ويژه درمان زخ مهای دهانی ...

مشاهده

محصوالت دامی



Coximisin Barij

کوکسی میسین باریج

پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز طیور ناشی از گونههای مختلف آیمریا

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
دو کیلوگرم پودر در یک تن دان  مصــرفی طیور: مقدار مورد نظر 
میزان توصـــــیه شـــــده از فرآورده را با مقداری دان مخلوط کرده 
سپس مخلوط آماده را به دان مصـــــــرفی اضافه نمایید و مجددا 

مخلوط نموده تا یکنواخت گردد.

اجزای فراورده :
مواد موثره:آرتیمیزینین

( Artemisia annua) ترکیبات: درمنه خزری

شکل دارویی :
پودر افزودنی به دان،ساشه ٥٠٠ و ١٠٠٠ گرمی

Coximisin Barij

کوکسی میسین باریج



Biostarter Barij

بیو استارتر باریج

محرک رشد و افزایش دهنده اشتها

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
بره و گوسالههای شیرخوار: بر اساس ٤ درصد ماده خشــــــــــــک 
مصرفی بصورت روزانه تا زمان از شیرگیری در اختیار حیوان قرار 

دهید.

اجزای فراورده :
روغن کتان، اسانس آویشن، پونه و رزماری

شکل دارویی :
ساشه ٥٠٠ و ١٠٠٠ گرم

Biostarter Barij

بیو استارتر باریج



Aqutonic Barij

آکوتونیک باریج

تقویت سیستم ایمنی، پیشگیری و کمک به درمان انواع بیماریها

 در آبزیان

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
برای پیشگیری١٠ میل یلیتر در هرکیلوگرم خوراک اســـــــــــــپری 
گردد. در صــورت مواجهه با بیماری ٢٠ میل یلیتر در هر کیلوگرم 

خوراک تا زمان بهبود اسپری گردد.

اجزای فراورده :
مواد موثره: تیمول، کارواکرول

 عصاره آویشن
 

شکل دارویی :
محلول ١٠٠٠ میل یلیتر

Aqutonic Barij

آکوتونیک باریج



Urtinex Barij

محلول اورتینکس باریج

کنترل و درمان اختالالت کلیوی طیور

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
دارو را به میزان یک لیتر در هزار لیتر آب آشــــــــــامیدنی حل و به 

مدت سه تا پنج روز در اختیار گله قرار دهید.

اجزای فراورده :
مواد مؤثره: عصــــــاره هیدروالکلی گزنه شامل پلی ساکاریدها، 

فیتواسترولها، فالونوئیدها، اسیدهای تریترپنیک

شکل دارویی :
ظروف پلی اتیلن ۱۰۰۰ میلی لیتری

Urtinex Barij

محلول اورتینکس باریج



Varstop Gel

ژل واراستاپ

درمان جرب زنبور عسل به خصوص جرب واروا جاکوبسونی

(Varroa Jacobson)

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
دو بار به فاصله یک هفته هر بار نصــــــف تیوب (۲۵ گرم) را روی 
صــــــــــفحه داخل جعبه مالیده و روی قاب ها قرار دهید. پس از 
دومین استفاده، واراستاپ باید به مدت ۴ هفته در کندو بماند.

اجزای فراورده :

مواد مؤثره: اسانس اکالیپتوس، تیمول و منتول طبیعی  

شکل دارویی :
تیوب ۵۰ گرمی

Varstop Gel

ژل واراستاپ



Zatacin barij

محلول زاتاسین باریج

کمک درمان اسهال گوساله، بره و بزغاله

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
گوســــــــــــــــــــــاله: روزانه دو بار هر بار ۱۰ میلی لیتر به ازای هر ۵۰ 
کیلوگرم وزن با مقداری آب رقیق شــــــــــــــــده به مدت ۳ تا ۵ روز 

خورانده شود.
گوســــــــــــــــــــــاله: روزانه دو بار هر بار ۱۰ میلی لیتر به ازای هر ۵۰ 
کیلوگرم وزن با مقداری آب رقیق شــــــــــــــــده به مدت ۳ تا ۵ روز 

خورانده شود.

اجزای فراورده :
مواد مؤثره: تیمول، کارواکرول، آنتوســــــــــــیانین و فالونوئیدها 

(آپی جنین، میریستین، کمپفرل و کوئرستین)، گلیکوزیدها

شکل دارویی :
ظروف ۲۲۵ میلیلیتر و ۱۰۰۰ میلی لیتر

Zatacin barij

محلول زاتاسین باریج



Laxadam Barij

محلول الکسادام باریج

برای درمان یبوست در دامهای بزرگ

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
گاو با وزن تقریبی ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم: ۵۰۰ میلی لیتر

گوساله به ازای ۵۰ کیلوگرم وزن: ۱۰۰ میلی لیتر
گوسفند و بز: ۱۰۰ میلیلیتر

سگ: ۳۰ – ۵۰ میلی لیتر
مقدار مود نظــــر را با دو لیتــــر آب ولـــــرم مخلوط کـــــرده و به دام 

بخورانید. این مقدار را میتوانید ۲-۳ بار در روز تکرار نمایید.

اجزای فراورده :
( Rosa damascena ) عصاره گل سرخ

مواد مؤثره:آنتوســــــــــــــــــــــیانین و فالونوئیدها نظیر آپیجنین، 
میرستین، کمپفرل و کوئرستین گلیکوزیدها 

شکل دارویی :
ظروف پلی اتیلنی با حجم ۵۰۰ میل ی ليتر

استاندارد شده : 
بر اساس وجود ۰/۱ الی ۰/۰۷۵ درصد کوئرستین در فرآورده

Laxadam Barij

محلول الکسادام باریج



Vetizym Barij

محلول وتیزیم باریج

ضدنفخ در دامهای بزرگ

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
گاو با وزن تقریبی ۴۰۰ الی ۵۰۰ کیلوگـرم: در موارد بـروز نفخ یک 
بطری دارو (۱۲۰ میلی لیتر) را با یک لیتر آب ولرم مخلوط کـرده و 

به دام خورانده شود.
گوســــــــفند و بز: یک ســـــــــوم بطری با حدود یک لیوان آب ولرم 

مخلوط کرده و به دام خورانده شود

اجزای فراورده :

(Mentha spicata ) اسانس نعنا
Cineole، Limonene، Isomenthone،  :مواد مؤثــــــــــــــــــــره
Pulegone، Menthyl acetate، Menthol، Menthone، 

Carvone

شکل دارویی :
محلول ۱۲۰ میلی لیتری

استاندارد شده : 
بر اســـــــــــــاس وجود ۱۱-۱۵ میلی گرم (-) کارون در هر میلی لیتر 

فرآورده

Vetizym Barij

محلول وتیزیم باریج



Appetonic Appetizer

پودر اشتها آور اپتونیک

اين دارو در موارد كم اشتهایی وبیاشـتهایی ناشـی از عواملی مانند

 سوء هضم ساده، آتونی شكمبه، انباشتگی شكمبه و عدم نشخوار

 مصرف میشود.

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
مدت مصـــــــــــــرف:گاو: هر ۱۲ ساعت يك ساشه ۳۰ گرمی – به 

مدت ۲ روز
گوسفند و بز: هر ۱۲ ساعت يك سوم ساشه (۱۰ گرم) – به مدت 

۲ روز
مصــرف اين دارو به صورت خوراکی است. در موارد كم اشتهایی 
ـرار  با مقداری از غذای حيوان مخلوط گـــرديده و در اختيار دام قـــ
گيرد و در مواردبیاشــــــــتهایی كامل ابتدا با مقداری آب مخلوط 

شده (ترجيحا بصورت دم كرده) و سپس به وسيله بطری به دام ً
خورانده شود.

اجزای فراورده :
مواد موثره :آنتول، اينولين، شـيكورين، لوتئولين، الكتوسـين، 

الكتوپيكرين.
 Cichorium Intybus
Pimpinella Anisum 

  

شکل دارویی :
ساشه ۳۰ گرمی

استاندارد شده : 
بر اسـاس وجود ۱۶ – ۲۴ درصــد اينولين و ۰/۴۵ – ۰/۵۴ درصــد 

آنتول در فرآورده

Appetonic Appetizer

پودر اشتها آور اپتونیک



Liver Tonic Barij

محلول لیورتونیک باریج

محلول ليورتونيك يك داروی تقويت كننده فعاليت كبدی است و با

 كمك به بازسازی سلو لهاي كبد در درمان آسي بهای كبدی ناشـی

 از مصــرف داروها، آنتیبيوتي كها، سموم قارچی (آفالتوكســي نها

 و ساير مايكوتوكسي نها) و سندرم كبد چرب كاربرد دارد.

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
يك ليتر در هزار ليتر آب آشـــاميدنی (يك در هزار) به مدت ۳ تا 

۵ روز

اجزای فراورده :
اين دارو از عصــــــــــــاره گياه كاسنی ( chicorium intybus)تهيه 

شده است.  
مواد مؤثره اصـــلی گياه شـــامل اينولين، لووين و شــــيكوريدين 

م یباشد. 

شکل دارویی :
ظروفپل یاتیلنی ۲۵۰ و ۱۰۰۰ میل یليتری

Liver Tonic Barij

محلول لیورتونیک باریج



Masti Herb Barij

مستی هرب باریج

ورم پستان کلینیکی و تحتکلینیکی گاو

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
بعد از هر نوبت شيردوشی و تخليه پســــتان مقدار الزم به مدت 

۲ تا ۴ روز روی كارتيه مبتال ماليده شود و ماساژ داده شود.

اجزای فراورده :
Peppermint oil, Cethyl Alcohol Stearyl, AlcoholButylated, 
Hydroxyl Toluene (BHT) Propyparaben, Glycerin 
Monoestearat

شکل دارویی :
تيوب های ۵۰ گرمی و ظروف ۴۰۰ گرمی.

Masti Herb Barij

مستی هرب باریج



Mycocidin Barij

مایکوسیدین باریج

درمان عفون تهای جلدی قارچی در دام

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
پس از تميزكردن موضــــع مقداری از دارو روی موضــــع اســــپری 

شود اين دارو م یبايست روزی ۲ بار تا ۱۴ روز مصرف شود.

اجزای فراورده :
Artemisia sieberi  اين دارو از اســانس گياه درمنه با نام علمي
ساخته شـده اسـت. مهمترين اجزای آن آلفاتوجون و بتاتوجون 
است. هر گرم دارو حاو ی ۱۵ تا ۲۲ ميل يگرم آلفاتوجون است. 

شکل دارویی :
ظروف پلی اتیلنی با حجم ۱۲۰ میل یليتر

Mycocidin Barij

مایکوسیدین باریج



Respitol - B

رسپیتول - بی

رسپيتول- بی در موارد وقوع مشكالت تنفسی ناشی از برونشيت عفونی،

 آنفلوآنزا، نيوکاسل، کوريزای عفونی و مشــــاهده عطســــه در گله توصيه

 میشود. همچنين در مواردی كه امكان مصرف دارو نظير آنتیبيوتي كها

 مقدور نبوده و يا ساير آنتیبيوتي كهای ديگر مؤثر واقع نشـــوند. اين دارو

 مانع تجمع شديد موكوس چسبناك و بروز خفگی در طيور میشود.

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
نحوه مصرف اين دارو به دو طريقه آشاميدنی و اسپری م یباشد.

روش آب آشاميدنی: يك شيشـه (۲۵۰ ميل يليتر) رسپيتول را به ۱۰۰۰ ليتر آب 
آشــاميدنی افزوده، آن را دو بار در روز در اختيار جوج هها قرار دهيد (ي كبار  ۷ 

صبح و ي كبار ۵ بعدازظهر).
روش اسـپری: ويژگ یهای اين دارو موجب شــده اســت كه اســتفاده از روش-
های اسـپری بويژه اسـپری بوسـيله دسـتگاههای رطوب تسـاز، م هپاش يانازل-

های تحتفشار اثرات درمانی سريعتر و بهتری را ب هوجودآورد.

۱-روش اسپری به وسیله دستگاه دستی یا کوله پشتی
تا سـن سـه هفتگی: ۲۵۰ ميل يليتر رســپيتول- بی را در ۱۰ ليتر آب حل نموده و 

سپس ۲ بار در روز به روی جوج هها اسپری نماييد.
باالتر از سـه هفتگی: ۵۰۰ میل یليتر رسـپيتول- بی را در ۱۰ ليتر آب حل نموده و 
ســــــــــــپس ۲ بار در روز به روی جوج هها اســــــــــــپری نماييد. اين دوز درمانی را 
م یتوانيد تا زمان حصـــول نتيجه مطلوب و بهبود عالئم تنفســــی در گله ادامه 

دهيد.

۲- اسپری با دستگاه رطوب تساز، م هپاش يا نازلهای تحت فشار
تا سـن سـه هفتگی: ۲۵۰ میل یليتر رسـپيتول- بی در ۱۰۰ ليتر آب حل كرده وبه 

ازای هر ۱۰ متر مربع يك ليتر از محلول مورد استفاده قرار گيرد.
باالتر از سه هفتگی: ۵۰۰ میل یليتر از رسـپيتول- بی در ۱۰۰ ليتر آب حل شـود و 

به ازای هر ۱۰ متر مربع سالن يك ليتر از محلول استفاده شود.

اجزای فراورده :
رســپيتول- بی فرآورد های اســـت كه از تركيبات گياهی ســـاخته شـــده اســـت و 
a-terpineol، 1,8-cineole (Eucalyptol)، Menthol، a-pinene،  حــــــــــــاوی

 campheneم یباشد. 

شکل دارویی :
محلول ٢٥٠ میل یليتری در جعبه مقوایی

Respitol - B

رسپیتول - بی



Myrtovet Barij

ِمحلول میرتووت باریج

بهبود زخ مهای دهانی دام به ويژه درمان زخ مهای دهانی ناشی

PPR از بيماری تب برفکی، اكتيمای واگير و 

اطالعات بیشتر



روش مصرف :
ِاسپری محلول ميرتووت روی زخ مهای محوطه دهانی

مقدار مصرف:
گاو: ۲۰ تا ۴۰ میل یليتر

گوســاله و گوســـفند: ۱۰ تا ۲۰ میل یليترـ  درمان ســـه بار در روز تا 
بهبودی كامل ادامه يابد (۲ تا ۵ روز).

اجزای فراورده :
ِمواد مؤثره: ميرتووت يك فرآورده گياهی اســـــــــــت و حاوی %۵ 
اســــــــــانس از گياه دارویی خانواده   Myrtaceaeم یباشـــــــــــد. 
geraniol، terpineol-a، pinene-  تركيباتاصـــــلی آن شـــــامل

  a،1-8 cineolو  limoneneم یباشد.

شکل دارویی:
محلول١٢٠  میل یليتری در جعبه مقوایی همراه با بروشور

Myrtovet Barij

ِمحلول میرتووت باریج



بازگشت

آدرس کارخانه:

کاشان،مشهد، اردهال

دفتر تهران:

خیابان مرزداران،بین آریافر و سرسبز، پالک ۷

تلفن : ۴۰۰۲(۰۸۶)

تلفن :۴۴۲۱۲۰۴۴(۰۲۱)

تلفن صدای مشتری:

(۰۲۱)۴۹۹۲۱

بازدید از وب سایت

https://www.ismt.ir/R/BARIJ_WEBSITE
https://www.ismt.ir/R/BARIJ_FACEBOOK
https://www.ismt.ir/R/BARIJ_INSTAGRAM
https://www.ismt.ir/R/BARIJ_PINTREST
https://www.ismt.ir/R/BARIJ_LINKEDIN
https://www.ismt.ir/R/BARIJ_TWITTER
https://www.ismt.ir/R/BARIJ_APARAT
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