
مکمـــل کالتـــه معدنـــی خـــوراک
دام، طیـــــور و آبزیـــــان

عنصر آهن
عنصر آهن یکی از عناصر کم مصرف مورد نیاز دام، طیور و آبزیان اسـت.

این عنصر در ساختار هموگلوبین وجود داشته و به عنوان یک عنصر مهم 
اثرگـذار در مسـیرهای متابولیـکی، در زنجیـره انتقـال الکتـرون شـرکت دارد.

کمبــود آهــن، موجــب مشــکالت جــدی در رشــد و متابولیســم و در نتیجــه 
کاهــش عملکــرد حیــوان می گــردد.

® آهن
مکمل بن زا 

 Bonza( یـــک محصـــول منحصـــر به فرد حـــاوی عنصر 

®
 Fe( آهـــن ®

مکمـــل بـــن زا 
آهـــن در فـــرم کالتـــه جهـــت اســـتفاده بـــرای انـــواع دام، طیـــور و آبزیـــان اســـت 
کـــه بـــر اســـاس فنـــاوری کالت هـــای پیشـــرفته ســـنتز و تولیـــد شـــده اســـت.

® آهـن در اداره ثبـت اختراعـات ایـران، آمریـکا 
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 
نسـبت بـه مکمل هـای معدـنی و کالتـه موجـود برخوردارنـد. با مصـرف مکمل 
® آهـن در جیـره غذاـیی، عملکرد و کیفیت محصوالت فارم شـما 

کالتـه بـن زا 
افزایـش و میـزان بیماری هـا و تلفـات کاهـش می یابد.

ترکيب:
هرکیلوگـرم از ایـن محصـول حـاوی 120000 میلی گـرم )12%( عنصـر آهـن در 

فـرم کالته اسـت. 

روش مصرف:
ایـن مکمـل بـه شـکل پـودر قابـل حل در آب می باشـد و به صـورت مخلوط با 

کنسـانتره یا خوراک مصرف می شـود.

مقدار مصرف: برای انواع دام، طیور و آبزیان

® آهن 
جهت تأمین ppm 15 عنصر آهن در جیره، 125 گرم مکمل بن زا 

با هر تن خوراک مخلوط شود.

® آهن 
جهت تأمین ppm 60 عنصر آهن در جیره، 500 گرم مکمل بن زا 

با هر تن خوراک مخلوط شود.

شــرکت دانــش بنیــان صــدور احــرار شــرق

مالک فناوری و تولید کننده کالت های پیشرفته 
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موارد احتیاط:
® آهــن، نبایــد ســایر مکمل هــای آلــی عنصــر 

در صــورت مصــرف مكمــل بــن زا 
آهــن )ماننــد کالت هــای بــر پایــه اســیدآمینه، پپتیــدی، هیدروکســی، 
ــا  ــان ب ــه طــور همزم ــره غذایــی ب ــری( در جی پلی ســاکاریدی و منشــاء مخم

ایــن مکمــل مصــرف شــود.

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. 

بسته بندی: کیسه کامپوزیتی 20 کیلوگرمی


