
موارد احتیاط:
® کــروم 1000، نبایــد ســایر مکمل هــای آلــی 

در صــورت مصــرف مكمــل بــن زا 
عنصــر کــروم )ماننــد کالت های بر پایه اســیدآمینه، پپتیدی، هیدروکســی،

پلی سـاکاریدی و منشـاء مخمـری( در جیـره غذاـیی بـه طـور همزمـان بـا این 
مکمـل مصرف شـود.

شرایط نگهداری:

بعد از هر بار مصرف در کيسه را به طور کامل ببنديد. دور از نور خورشید
ــاق و در بســته بنــدی و دســترس کــودکان، در جــای خشــک، دمــای ات

اصلـی نگهـداری و از يخ زدگـی محافظـت شـود.

تاریـخ انقضـای ایـن محصـول در صـورت باز نشـدن در بسـته تا 2 سـال 
پـس از تولیـد و در صـورت بـاز شـدن، 12 ماه می باشـد. 

مقدار توصيه شده )گرم برای هر راس در روز( وزن بدن گاو )کیلوگرم(
2  کمتر از 200  
4 200 - 400
6 400 - 600
8  بيشتر از 600  

مکمـــل کالتـــه معدنـــی خـــوراک
دام، طیـــــور و آبزیـــــان

عنصر کروم
عنصر کروم یکی از عناصر کم مصرف مورد نیاز دام، طیور و آبزیان است.

نقـش ایـن عنصـر در بهبـود متابولیسـم و جلوگیـری از افـت عملکرد گله در 
شـرایط تنش به اثبات رسـیده اسـت.

® کروم
مکمل بن زا 

 Bonza( یــک محصــول منحصــر بــه فــرد 

®
 Cr1000( 1000 کــروم ®

مکمــل بــن زا 
حـــاوی عنصـــر کـــروم در فـــرم کالتـــه جهـــت اســـتفاده بـــرای انـــواع دام، طیـــور 
و آبزیـــان اســـت کـــه بـــر اســـاس فنـــاوری کالت هـــای پیشـــرفته ســـنتز و 
® کـــروم 1000 در اداره 

ــاوری ســـاخت مکمـــل بـــن زا  تولیـــد شـــده اســـت. فنـ
ــه  ــا )EPO( بـ ــه اروپـ ــکا )USPTO( و اتحادیـ ــران، آمریـ ــات ایـ ــت اختراعـ ثبـ
ثبـــت رســـیده اســـت. مکمل هـــای تولیـــد شـــده بـــر اســـاس ایـــن فنـــاوری بـــه 
دلیـــل ســـاختار خـــاص خـــود از جـــذب بهتـــری نســـبت بـــه مکمل هـــای معدنـــی 
® کـــروم 1000

و کالتـــه موجـــود برخوردارنـــد. بـــا مصـــرف مکمـــل کالتـــه بـــن زا 
ــی، عملکـــرد و کیفیـــت محصـــوالت فـــارم شـــما افزایـــش و  در جیـــره غذاـی
ـــد. ـــات حتـــی در شـــرایط تنـــش کاهـــش می یاب اختـــالالت متابولیکـــی و تلف

ترکيب:
ــرم )ppm 1000( عنصــر  ــاوی 1000 میلی گ ــن محصــول ح ــرم از ای هــر کیلوگ

کــروم در فــرم کالتــه اســت.

روش مصرف:
ایـن مکمـل بـه شـکل پـودر می باشـد و بـه صـورت مخلـوط بـا کنسـانتره یـا 

خـوراک مصـرف می شـود.

مقدار مصرف: برای انواع دام، طیور و آبزیان

جهـــت تأمیـــن ppm 0/4 عنصـــر کـــروم در جیـــره، 400 گـــرم مکمـــل 
® کروم 1000 بـــا هـــر تـــن خـــوراک مخلـــوط شـــود.

بن زا 

جهـــت تأمیـــن ppm 0/2 عنصـــر کـــروم در جیـــره، 200 گـــرم مکمـــل 
® کروم 1000 بـــا هـــر تـــن خـــوراک مخلـــوط شـــود.

بن زا 

بسته بندی: کیسه کامپوزیتی 20 کیلوگرمی

شــرکت دانــش بنیــان صــدور احــرار شــرق

مالک فناوری و تولید کننده کالت های پیشرفته 
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