
مقدار مصرف: برای انواع دام، طیورو آبزیان

® کبالت
جهت تأمین ppm 0/1 عنصر کبالت در جیره، 4 گرم مکمل بن زا 

با هر تن خوراک مخلوط شود.

® کبالت
جهت تأمین ppm 1 عنصر کبالت در جیره، 40 گرم مکمل بن زا 

با هر تن خوراک مخلوط شود.

® کبالت
جهت تأمین ppm 2 عنصر کبالت در جیره، 80 گرم مکمل بن زا 

با هر تن خوراک مخلوط شود.

شرایط نگهداری:

بعـد از هـر بـار مصـرف در کيسـه را بـه طـور کامـل ببنديد. دور از نور خورشـید و 
دسـترس کودکان، در جای خشـک، دمای اتاق و در بسـته  بندی اصلی نگهداری 

و از يـخ زدگی محافظت شـود.

تاریـخ انقضـای ایـن محصـول در صـورت بـاز نشـدن در بسـته تـا 2 سـال پـس از 
تولیـد و در صـورت بـاز شـدن، 12 مـاه مـی باشـد.  

مکمـــل کالتـــه معدنـــی خـــوراک
دام، طیـــــور و آبزیـــــان

عنصر کبالت
 کبالــت یــک عنصــر غذایــی ضــروری علی الخصــوص بــرای نشــخوار کننــدگان 
اســت که برای ســنتز ویتامین بB12( 12( توســط میکروفلور شــکمبه مورد 
 )B12( 12نیــاز اســت. کمبــود کبالــت می توانــد منجــر بــه کمبــود ویتامیــن ب
و متعاقــب آن اختــالل در بســیاری از واکنش هــای متابولیکــی بــدن گــردد.

® کبالت
مکمل بن زا 

 Bonza( یک محصول منحصر به فرد حاوی عنصر
® Co( کبالت ®

مکمل بن زا 
کبالــت در فــرم کالتــه جهــت اســتفاده بــرای انواع دام، طیور و آبزیان اســت 
کــه بــر اســاس فنــاوری کالت هــای پیشــرفته ســنتز و تولیــد شــده اســت.

® کبالـت در اداره ثبـت اختراعات ایـران، آمریکا 
فنـاوری سـاخت مکمـل بـن زا 

)USPTO( و اتحادیه اروپا )EPO( به ثبت رسـیده اسـت. مکمل های تولید 
شـده بـر اسـاس ایـن فنـاوری بـه دلیـل سـاختار خاص خـود از جـذب بهتری 
نسبت به مکمل های معدنی و کالته موجود برخوردارند. مصرف مکمل کالته 
® کبالـت موجـب بهبود سـطح سـالمت و عملکرد گلـه می گردد.

معدـنی بـن زا 

ترکيب:
هـر کیلوگـرم از ایـن محصـول حـاوی 25000 میلی گـرم )2/5%( عنصر کبالت 

در فـرم کالته اسـت.

روش مصرف:
ــا کنســانتره  ــوط ب ــه  صــورت مخل ــودر می باشــد و ب ــه شــکل پ ایــن مکمــل ب
® کبالــت، نبایــد 

یــا خــوراک مصــرف می شــود. در صــورت مصــرف مكمــل بــن زا 
ســایر مکمل هــای ارگانیــک کبالــت )ماننــد کالت هــای بــر پایــه اســیدآمینه، 
پپتیــدی، هیدروکســی، پلی ســاکاریدی و منشــاء مخمــری( در جیــره غذایــی 

بــه  طــور همزمــان بــا ایــن مکمــل مصــرف شــود.

موارد احتیاط: ندارد.

بسته بندی: کیسه کامپوزیتی 20 کیلوگرمی

شــرکت دانــش بنیــان صــدور احــرار شــرق

مالک فناوری و تولید کننده کالت های پیشرفته 
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