PRESAN
Gut health improver
Maximális megtérülés a bélrendszer számára

Termék adatlap – Presan® FX
Általános információk
Presan-FX – integrált módszer a bélrendszer egészségének optimalizálására
A Presan-FX egyedülálló termék, amely stabilizálja a sertések mikrobiotáit és erősíti a bél barrier funkcióját. Ezen
integrált és hatékony megközelítés célja, hogy növelje a nyereségességet az egészséges mikrobiológiai egyensúly
fenntartásával és a sertések technikai teljesítményének támogatásával. A Presan-FX segít javítani az általános
egészségi állapotot, ezáltal csökkentve az antibiotikumok alkalmazásának szükségességét.
Fő összetevők
• E200 Szorbinsav

• E551a Kovasav, kicsapott és szárított

• E562 Szepiolit

• Kalcium és vajsav nátrium-sója

• Tiszta desztillált kókusz-/pálmaolaj sav (hasításból nyert)

• Aromaanyagok keveréke

Specifikáció
•
•
•
•
•
•

Hatékony a penészgombákkal szemben
Szín: bézs
Megjelenés: por
Nedvesség: 2,2% - 3,0%
Hamu: 38% - 42%
Fajsúly: 0.624-0.740

Ajánlott használati adagolás
Ajánlott adag
Sertés

1 - 2 kg/tonna teljes takarmány

Nyúl

1 kg/tonna teljes takarmány

PRESAN
Gut health improver

Engedélyezés
A Seiko B.V. – székhelye Jellinghausstraat 22-29, 5048 AZ Tilburg, Hollandia – ezúton igazolja, hogy a termék megfelel az EK engedélyezési előírásainak; ezért a termék szabadon értékesíthető Hollandiában és az exportáló országokban. A Selko B.V. jóváhagyott takarmány forgalmazó cég, amelynek nyilvántartási száma: aNL 15256.
Biztonság
A vonatkozó biztonsági információkat a biztonsági adatlap tartalmazza.
Tárolás
• Tárolás:
• Szavatossági idő:

-10 és + 40 °C között tárolandó.
Gyártás dátumától számított 1 év a javasolt tárolási körülmények között.

Csomagolás
A száraz termékek általában
• 25 kg-os többrétegű papírzsákokban PE béléssel raklapon elérhetőek.
• 1000 kg-os nagy zsákokban

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a megadott információk pontosak legyenek, a jelen adatlapon szereplő információk csak útmutatóként szolgálnak, és a Selco B.V. fenntartja magának a jogot az adatok előzetes értesítés nélkül történő módosítására. A 767/2009/EK rendelet 3.1 (t) cikkében előírt
analitikai összetevőket a zsák címkéje tartalmazza. A jelen tájékoztató nem minősül 767/2009/EK rendelet 3.1 (t) cikkében meghatározott „címkének”.
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