
ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ Πρόσθετη Ύλη αποκλειστικά για χρήση στην παραγωγή ζωοτροφών.
BINDING ADDITIVE strictly reserved for animal feed production.
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GLOBAFIX

Αριθμός παρτίδας / Batch number:
Ημερομηνία παραγωγής / Manufacturing date:
Ημερομηνία λήξης / Expiry date: 

1234
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε./ELANCO HELLAS S.A.C.I.

335, Μessogion Αvenue, 152 31 Chalandri, Attica, Greece

Λεωφόρος Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι, Αττική, Ελλάδα

Τηλ/Tel.: (+30) 2130065000

Θεσσαλονίκη/Τhessaloniki: Τηλ/Τel.: (+30) 2310289100

Αριθμός έγκρισης/Approval number: αEL5400030

Aριθμός εγγραφής/Registration number: 22000 540 000033

Δοσολογία: 1 έως 2,5kg στον τόνο ζωοτροφής

Dosage: 1 to 2.5kg per tone of animal feed

Είδος ζώου: Όλα τα είδη

Αnimal species: All animal species

Χρόνος ζωής: 48 μήνες κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες

αποθήκευσης (σε ξηρό μέρος, χωρίς να έχει 

ανοιχτεί η συσκευασία)

Shelf life: 48 months under proper storage conditions

(dry place, if the package of the product has not been opened).

Προφυλάξεις: Δεν απαιτείται κανένας ιδιαίτερος χειρισμός

του προϊόντος.

Precautions: This product does not require any special

manipulation/precaution.

Διατηρείστε σε δροσερό, ξηρό και αεριζόμενο μέρος /

Keep in a cool, dry and ventilated place

Προϊόν της GLOBAL NUTRITION INTERNATIONAL /

Product of Global Nutrition International

Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα και την Κύπρο /

Distributor for Greece and Cyprus

Καθαρό Βάρος / Net weight: 25 κιλά 

Παρασκευαστής/Manufacturer: Eurotec Nutrition Argentina, 

Ciudad. Autónoma de Buenos Aires, Αργεντινή 

Αριθμός έγκρισης / Approval number: 11.684/A/E  

Instructions for use:

The simultaneous oral use with macrolides shall be avoided;

- In poultry: The simultaneous use with robenidine shall be avoided.

For poultry: The simultaneous use with coccidiostats other than robenidine is contraindicated with 

level of bentonite above 5 000 mg/kg of complete feed. 

The total amount of bentonite must not exceed the permitted maximum level in complete

 feedingstuff of 20 000 mg/kg of complete feedingstuff.

For safety: breathing protection, glasses and gloves shall be used during handling.

Το Globafix είναι ένα προϊόν που αποτελείται από Μπεντονίτη (100% - 1mE558i, Kανονισμός (EE) 1060/2013) και χρησιμοποιείται ως 

συνδετική πρόσθετη ύλη στις ζωοτροφές.

Globafix is a product consisting of Bentonite (100% - 1m558i, Règl (UE) 1060/2013)  and it is used as binding additive in animal feed.
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