
  HERBAL ACID  
Συμπλήρωμα ζωοτροφής Πρόσθετο ζωοτροφής σε υγρή μορφή με ισχυρή αντιβακτηριακή  δράση που χρησιμοποιείται για την 

οξύνιση και τη συμπλήρωση των θρεπτικών στοιχείων των ζωοτροφών  για όλους τους τύπους ζώων  ιδίως για γαλοπούλες σφαγής και 
ορνίθια  

 
Σύνθεση: Πρώτες ύλες ζωοτροφής: Φυτικά έλαια και αποσταγμένα λιπαρά οξέα φοίνικα και ελαίου   
                                               ινδικής καρύδας  

Πρόσθετα ζωοτροφής:1a*:Γαλακτικό οξύ E270, Φωσφορικό οξύ E338, Μυρμηκικό οξύ E236, ακετοξικό οξύ 
E260, κιτρικό οξύ E330, μηλικό οξύ E296, 
2b* Ένα σύμπλεγμα από επιλεγμένες αρωματικές ουσίες, το οποίο περιέχει ( cas:8007-11-2)- Παρόμοιες με 
φυσικές αρωματικές ύλες 500 mg, νερό. 
Δηλωμένο περιεχόμενο σε ενεργά συστατικά ανά ενεργό ουσία: 720 g/kg; 

Θρεπτικά στοιχεία (αναλυτικά) ανά 1kg: 
Ακατέργαστη πρωτεΐνη: 0,0 g/kg, Ακατέργαστες ίνες: 0,0 g/kg, Έλαια και ακατέργαστα λίπη: 0,5 g/kg, 
Ακατέργαστη τέφρα:0,0 g/kg, Λυσίνη: 0,0 g/kg, Μεθειονίνη: 0,0 g/kg, Νάτριο: 0,0 g/kg, Φωσφόρος:  47 g/kg. 

Χρήση: 
Ως σύνθετη ζωοτροφή για απευθείας ανάμειξη με πρώτες ύλες ζωοτροφών και άλλες σύνθετες ζωοτροφές που 
χρησιμοποιούνται για τη σίτιση των ζώων όπως προβλέπεται από τη δοσολογία. Χρησιμοποιείται για τη 
συμπλήρωση του σιτηρεσίου με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, για τη βελτίωση του δείκτη 
μετατρεψιμότητας της τροφής, και για τη σταθεροποίηση της ποιότητας των σύνθετων ζωοτροφών και 
πρώτων υλών ζωοτροφών – συντηρητικών. 

 
Εφαρμογή :  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους των ζώων ιδιαίτερα στις γαλοπούλες σφαγής και 
                                              τα ορνίθια κρεοπαραγωγής 

 
σε 1000 l πόσιμου νερού  

προληπτικά και μετά από αντιβιοτική θεραπεία                      0,5-2 kg  
σε καταστάσεις διάρροιας       2,5-6 kg 

 
 
*Κατηγορίες και λειτουργικές ομάδες πρόσθετων υλών ζωοτροφών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1831/2003: 1- τεχνολογικές πρόσθετες 
ύλες,-1(a) συντηρητικά, 1(b)- αντιοξειδωτικά:, 1(c)- γαλακτωματοποιητές, 1(d)- σταθεροποιητές, 1(e)- πυκνωτικά μέσα,1(f)- πηκτωματογόνοι 
παράγοντες, 1(g)- συνδετικές ουσίες, 1(i)- Αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες 1(j)- ρυθμιστές οξύτητας, 1(k)- πρόσθετες ύλες ενσίρωσης, 1(l)- 
μετουσιωτικά μέσα, 2- αισθητικές πρόσθετες ύλες, 2(a)- χρωστικές ουσίες, 2(b)- αρωματικές σύνθετες ουσίες, 3- διατροφικές πρόσθετες ύλες, 3(a)- 
βιταμίνες, προβιταμίνες, 3(b)- ενώσεις ιχνοστοιχείων, 3(c)- αμινοξέα, άλατα αμινοξέων και ανάλογες ουσίες, 4- ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες, 4(a)- 
βελτιωτικά της πεπτικότητας, 4(b)- σταθεροποιητές της χλωρίδας των εντέρων, 5- κοκκιδιοστατικά ή ιστομοναδοστατικά. 

** Μέθοδος για τον καθορισμό της ενεργητικής αξίας σύνθετης ζωοτροφής που διατίθεται κατά παραγγελία στον παρασκευαστή  

 

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ       20 kg 
 
 UN 1760 

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ  

 
R34 Προκαλεί εγκαύματα. 
 
Φράσεις ασφαλούς χρήσης (S):  
S24/25 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια 
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε 
ιατρική συμβουλή  
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας  
ματιών / προσώπου  
S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική 
 συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)  

 
Συμπυκνωμένο παρασκεύασμα. Να μην χρησιμοποιείται απευθείας για διατροφικούς σκοπούς. Να  

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για παραγωγή ζωοτροφής. Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.   
 

 
  Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 05.2014   Παρτίδα: 10413 
 
 
Παρασκευαστή: Pancosma Poland- Provit Sp. z o.o.; Szpitalna 44A.; 99-300 Kutno, POLAND, Tel./fax 24/355-89-00 
Κτηνιατρικός αριθμός:   α PL1002029p 

Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα : 
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