
Phyto CSC 

Πρόμιγμα αισθητικών πρόσθετων υλών για όλα τα πουλερικά 
 
Φορέας: Ψιλά πίτυρα σίτου, Aνθρακικό ασβέστιο. 

 

Πρόσθετες ύλες: Αισθητικές πρόσθετες ύλες κατηγορία 2b, φυσικά προϊόντα – βοτανικής προέλευσης: 

μίγμα αρωματικών ουσιών – 105.100 mg (105,10 g) / kg. 

 

Δοσολογία / Συστάσεις κατά τη χρήση: Προϊόν που πρέπει να ενσωματώνεται στην πλήρη ζωοτροφή  

σε ποσοστό 0,5 – 1,5 kg / τόνο ζωοτροφής, συνεχώς. 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ. 

 

Αποθήκευση: Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά 

από διακυμάνσεις στο φως και στη θερμοκρασία. Κλείνετε τη συσκευασία μετά την κάθε χρήση. 

 

Διάρκεια ζωής: 12 μήνες 

 

Αριθμός Παρτίδας: PHY-0000-0000 

Ημερομηνία λήξης: MM / AA 

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 20 kg 

 

Παρασκευάζεται από την Phytosynthese – 57, avenue Jean Jaurès – MOZAC, 63200 – FRANCE 

 Phone: +33(0)4 73 33 15 00 – Fax: +33(0)4 73 33 45 10 – email@phytosynthese.com 

 Αριθμός Έγκρισης Εγκατάστασης: αFR63300001 – www.phytosynthese.com 

 

Διανομέας για Ελλάδα και Κύπρο: 

 

 

 

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  

Μεσογείων 335  

152 31 Χαλάνδρι 

Τηλ.: 2130065000  

Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310289100 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Κίνδυνος 
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. 
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. 
 
P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυµιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / 
ατµούς / εκνεφώµατα. 
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύµατα / µέσα ατοµικής προστασίας 
για τα µάτια / πρόσωπο. 
P310 Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι. 
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό 
για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε 
να ξεπλένετε. 
P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε / 
Επισκεφθείτε γιατρό. 
P362 + P364 Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε. 
P501 ∆ιάθεση / Αποµάκρυνση του περιεχόµενου / περιέκτη σύµφωνα µε τον τοπικό / εθνικό ή / 
και διεθνή κανoνισµό. 


