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ΣΥΝΘΕΣΗ 
(2.20.1) Φυτικά έλαια (Κράμβη Brassica napus,  
Ηλίανθος Helianthus annuus) (Βιολογικής 
προέλευσης), Νερό. 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Ολική πρωτεΐνη: < 0,1 % 
Ολικές ινώδεις ουσίες: 0,2 %  
Ολικές λιπαρές ουσίες: 0,2 %  
Ολική τέφρα: < 0,1 %  
Λυσίνη: < 0,01 % 
Μεθειονίνη: < 0,01 % 
Νάτριο: < 0,1 %  
Υγρασία: 89,3 % 

 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά κιλό (kg) 
Αισθητικές πρόσθετες ύλες κατηγορία 2b, φυσικά 
προϊόντα – βοτανικής προέλευσης: μίγμα 
αρωματικών ουσιών – 99.500 mg/kg. 
Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες, κατηγορία 1, 
Γαλακτοματοποιητές, σταθεροποιητές, 
πηκτωματογόνα και ζελατινογόνα: Κόμμι Γκουάρ 
(Guar gum) (E 412) – 6.000 mg/kg 
 

 
 
 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
 

Πουλερικά: Το προϊόν προορίζεται να 
συμπληρώσει το πόσιμο νερό σε αναλογία 5 έως 
15 ml ανά 100 kg Σ.Β. (Σωματικού Βάρους) / ημέρα 
(δηλαδή 0.5 έως 1 ml/λίτρο νερού), για διάρκεια 5 
ημερών, για παράταση ή επανάληψη όπως 
απαιτείται. 
Για να εξασφαλιστεί μια καλή απόδοση του 
προϊόντος και μια καλή ομοιογένεια κατανομής, 
συνιστάται η χρήση ενός συστήματος δοσολογίας: 
αντλία μέτρησης ή δεξαμενή αποθήκευσης.  
Για χρήση άνω των 0,5 ml/L, ξεκινήστε την 
κατανομή με μισή δοσολογία την πρώτη ημέρα και 
ελέγξτε την πρόσληψη νερού από τα ζώα. 

 
Μόσχοι: 2x5ml/ημέρα για διάρκεια 3 έως 5 ημερών 

   Μικρά μηρυκαστικά: 10ml/100kg Σ.Β. (Σωματικού       
βάρους)/ημέρα για διάρκεια 3 έως 5 ημερών. 

 
ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
24 μήνες 

Συμπληρωματική 
ζωοτροφή 
Πουλερικά (όλα) 
Μηρυκαστικά 
 

Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για 
βιολογική παραγωγή 
σύμφωνα με τους 
κανονισμούς (EC) 
n°834/2007 και (EC) 
n°889/2008 

 
 
 

Πιστοποιημένο από FRBIO10 
 

N° of 
batch/Αριθμός 

παρτίδας: 
PHY-1234-5678 

 
Ανάλωση κατά προτίμηση 

πριν από: 
01/2001

 

KAΘΑΡΟ 
ΒΑΡΟΣ 
XX KG 

100,00% από πρώτη(-ες) ύλη(-ες) ζωοτροφών που παράγονται με τη μέθοδο βιολογικής παραγωγής (I) 
0,00% από πρώτη(-ες) ύλη(-ες) ζωοτροφών προερχόµενες από τη βιολογική γεωργία (ΙΙ) 
0,00% από πρώτη(-ες) ύλη(-ες) ζωοτροφών που δεν καλύπτονται από τα σημεία (Ι) και (ΙΙ)  
1,00%  από πρώτη(-ες) ύλη(-ες) ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: 

Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από    
διακυμάνσεις/μεταβολές φωτός και θερμοκρασίας. Κλείνετε τη συσκευασία μετά τη χρήση. 

 
Παρασκευαστής: Phytosynthèse– 57, Avenue Jean Jaurès – Mozac, 63200 – France 
Τηλέφωνο: +33(0)4 73 33 15 00 – Φαξ: +33(0)4 73 33 45 10 – email@phytosynthese.com 
Αριθμός έγκρισης: αFR63300001 – www.phytosynthese.com 

 
Διανομέας:    

 
 

 

 

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
Λεωφόρος Μεσογείων 335,  
152 31 Χαλάνδρι, Αττική, Ελλάδα 
Τηλ.: (+30) 2130065000  
Θεσσαλονίκη: Τηλ: (+30) 2310289100 
Αριθμός έγκρισης: αEL5400030  
Aριθμός εγγραφής: 22000 540 000033 
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