
مقدار توصيه شده )گرم برای هر راس در روز( وزن بدن گاو )کیلوگرم(

0.3 کمتر از 75

0.6 75 - 150

0.8 150 - 225

1 225 - 300

1.2 300 - 375

1.5 375 - 450

1.8 450 - 525
3 )Milkin Cow( گاوهای شيروار

3 )Dry Cow( گاوهای خشک

مکمـــل کالتـــه معدنـــی خـــوراک
دام، طیـــــور و آبزیـــــان

عنصر سلنیوم
عنصــر ســلنیوم یکــی از عناصــر کــم مصــرف مــورد نیــاز دام، طیــور و آبزیــان اســت.

ایــن عنصــر نقــش بســیار مهمــی در سیســتم آنتــی اکســیدانتی دارد. وجــود ســلنیوم 
بــرای رشــد، بــاروری و عملکــرد صحیــح سیســتم ایمنــی ضــروری اســت.

®سلنیوم 1000
مکمل بن زا 

 Bonza( یـک محصـول منحصـر بـه فـرد حـاوی 

®
 Se1000( 1000 سـلنیوم®

مکمـل بـن زا 
عنصر سلنیوم در فرم کالته جهت استفاده برای انواع دام، طیور و آبزیان است که 
بـر اسـاس فنـاوری کالت هـای پیشـرفته سـنتز و تولیـد شـده اسـت. فناوری سـاخت 
®سلنیوم 1000 در اداره ثبت اختراعات ایران، آمریکا )USPTO( و اتحادیه

مکمل بن زا 
اروپا )EPO( به ثبت رسـیده اسـت. مکمل های تولید شـده بر اسـاس این فناوری به 
دلیل ساختار خاص خود از جذب بهتری نسبت به مکمل های معدنی و کالته موجود 
®سلنیوم 1000 در جیره غذایی، عملکرد و کیفیت 

برخوردارند. با مصرف مکمل کالته بن زا 
محصوالت فارم شـما افزایش و میزان ابتالء به بیماری ها و تلفات کاهش می یابد.

ــن محصــول حــاوی 1000 میلی گــرم )ppm 1000( عنصــر  ترکيــب: هــر کیلوگــرم از ای
ســلنیوم در فــرم کالتــه اســت.

روش مصـرف: ایـن مکمـل بـه شـکل پـودر بـوده و بـه صـورت مخلـوط بـا کنسـانتره یـا 
خـوراک مصرف می شـود.

مقدار مصرف: برای انواع دام، طیور و آبزیان

®سلنیوم 1000
جهت تأمین ppm 0/15 عنصر سلنیوم در جیره، 150 گرم مکمل بن زا 

با هر تن خوراک مخلوط شود.

®سلنیوم 1000
جهت تأمین ppm 0/3 عنصر سلنیوم در جیره، 300 گرم مکمل بن زا 

با هر تن خوراک مخلوط شود.

موارد احتیاط:
®ســلنیوم 1000، نبایــد ســایر مکمل هــای آلــی عنصــر 

در صــورت مصــرف مكمــل  بــن زا 
سلنیوم )مانند کالت های بر پایه اسید آمینه، پپتیدی، هیدروکسی، پلی ساکاریدی 
و منشــاء مخمــری( در جیــره غذایــی بــه  طــور همزمــان بــا ایــن مکمــل مصــرف شــود.

بسته  بندی: کیسه کامپوزیتی 20 کیلوگرمی

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.  

شــرکت دانــش بنیــان صــدور احــرار شــرق

مالک فناوری و تولید کننده کالت های پیشرفته 
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