
شــرکت دانــش بنیــان صــدور احــرار شــرق

مالک فناوری و تولید کننده کالت های پیشرفته 

عنصـــــر کلســـیم
عنصـــر کلســـیم یکـــی از عناصـــر مـــورد نیـــاز دام، طیـــور و آبزیـــان اســـت کـــه 
نقـــش محـــوری در انعقـــاد خـــون، فعالیـــت فیزیولوژیـکــى قلـــب، تبـــادالت 
ســـلولى، ســـاختمان اســـتخوان و دنـــدان و تخم مـــرغ، تولیـــد مثـــل و 
ــد،  ــر رشـ ــر بـ ــن عنصـ ــود ایـ ــوارش دارد. کمبـ ــتگاه  گـ ــح دسـ فعالیـــت صحیـ
ــی و ســــایر فرآیندهـــای  ــی - عضالـن استخوان ســـازی، فعالیت هـــای عصـب

فیزیولوژیـــک مرتبــــط بــــا کلســــیم اثــــر منفــــی دارد. 

مکمـــــل بـــــن زا®کلســـیم
ـــرد حـــاوی  ـــه ف مکمـــل بن زا®کلســـیم )Bonza®Ca( یـــک محصـــول منحصـــر ب
عنصـــر کلســـیم در فـــرم کالتـــه جهـــت اســـتفاده بـــرای انـــواع دام، طیـــور 
و آبزیـــان اســـت کـــه بـــر اســـاس فنـــاوری کالت هـــای پیشـــرفته ســـنتز و 
ـــت  ـــل بن زا®کلســـیم در اداره ثب ـــاوری ســـاخت مکم ـــد شـــده اســـت. فن تولی
ــت  ــه ثبـ ــا )EPO( بـ ــه اروپـ ــکا )USPTO( و اتحادیـ ــران، آمریـ ــات ایـ اختراعـ
رســـیده اســـت. مکمل هـــای تولیـــد شـــده بـــر اســـاس ایـــن فنـــاوری بـــه دلیـــل 
ــی و  ســـاختار خـــاص خـــود از جـــذب بهتـــری نســـبت بـــه مکمل هـــای معدـن
ــی بن زا®کلســـیم  کالتـــه موجـــود برخوردارنـــد. مصـــرف مکمـــل کالتـــه معدـن

موجـــب بهبـــود ســـطح ســـالمت و عملکـــرد گلـــه می گـــردد.

ترکیـب:
هر کیلوگرم از این محصول حاوی 200/000 میلی گرم )20%( عنصر کلسـیم 

در فرم کالته اسـت. 

روش مصــرف:
ــورت  ــه صـ ــد و بـ ــل در آب می باشـ ــل حـ ــودر قابـ ــکل پـ ــه شـ ــل بـ ــن مکمـ ایـ

ــود.  ــرف می شـ ــوراک مصـ ــا خـ ــانتره یـ ــا کنسـ ــوط بـ مخلـ

مکمــــــــــل کالتــــــــــه معدنــــــــــی 
نسل جدید مکمل های خوراک دام، طیور و آبزیان

مقدار مصـرف:
بــرای انـواع دام، طیـور و آبـزیان

ــل ــرم مکمـ ــره، 500 گـ ــیم در جیـ ــر کلسـ ــن ppm 100 عنصـ جهـــت تأمیـ
بن زا®کلسیم با هر تن خوراک مخلوط شود.

بسته بندی و شرایط نگهداری:
بستـه بندی 20 و 1 کیلــوگـرمی

ـــد. دور از  ـــل ببندي ـــور کام ـــه ط ـــار مصـــرف درب کيســـه را ب ـــر ب ـــد از ه بع
ـــور خورشـــید و دســـترس کـــودکان، در جـــای خشـــک، دمـــای اتـــاق و در  ن

ـــداری و از يخ زدگـــی محافظـــت شـــود.  ـــی نگه بســـته بندی اصل

تاریخ انقضای این محصول در صورت باز نشـــدن بســـته بندی تا 2 ســـال 
پـــس از تولیـــد و در صـــورت بـــاز شـــدن بســـته اصلـــی، 12 مـــاه می باشـــد. 


