
شــرکت دانــش بنیــان صــدور احــرار شــرق

مالک فناوری و تولید کننده کالت های پیشرفته 

عنصـــــر فســفر
عنصـــر فســـفر یکـــی از عناصـــر پـــر مصـــرف مـــورد نیـــاز دام، طیـــور و آبزیـــان 
اســـت کـــه نقـــش محـــوری در رشـــد، استخوان ســـازی و واکنش هـــای 
ــى، تولیـــد مثـــل و  ــر در تشـــکیل بافـــت عصـب ــی دارد. ایـــن عنصـ متابولیـک
آبســـتنى، اشـــتها و  فعالیـــت گوارشـــى مؤثـــر اســـت. کمبـــود فســـفر موجـــب 
ـــد و رشـــد، مشـــکالت اســـتخوانی، دندانـــی و  کاهـــش اشـــتها، کاهـــش تولی

ــی می گـــردد. اختـــالالت تولیـــد مثـل

مکمـــــل بـــــن زا®فســفر
مکمــل بن   زا®فســفر )Bonza®P( یــک محصــول منحصــر بــه فــرد حــاوی 
عنصــر فســفر در فــرم کالتــه جهــت اســتفاده بــرای انــواع دام، طیــور و 
آبزیــان اســت کــه بــر اســاس فنــاوری کالت هــای پیشــرفته ســنتز و تولیــد 
شــده اســت. فنــاوری ســاخت مکمــل بن   زا®فســفر در اداره ثبــت اختراعــات 
ایــران، آمریــکا )USPTO( و اتحادیــه اروپــا )EPO( بــه ثبــت رســیده اســت. 
مکمل هــای تولیــد شــده بــر اســاس ایــن فنــاوری بــه دلیــل ســاختار خــاص 
ـی و کالتــه موجــود  خــود از جــذب بهتــری نســبت بــه مکمل هــای معدـن
بهبــود  بن   زا®فســفر موجــب  ـی  برخوردارنــد. مصــرف مکمــل کالتــه معدـن

ــردد. ــه می گ ــرد گل ســطح ســالمت و عملک

ترکیب:
هــر کیلوگــرم از ایــن محصــول حــاوی 170/000 میلی گــرم )17%( عنصــر 

فســفر در فــرم کالتــه اســت.

روش مصرف:
ایــن مکمــل بــه شــکل پــودر قابــل حــل در آب می باشــد و بــه صــورت مخلــوط 

بــا کنســانتره یــا خــوراک مصــرف می شــود. 

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

مقدار مصرف:
بــرای انـواع دام، طیـور و آبـزیان

جهـــت تأمیـــن ppm 100 عنصـــر فســـفر در جیـــره، 590 گـــرم مکمـــل 
 بن   زا®فسفر 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. 


