
Instruções de fornecimento

AVES

• Aves:  Adicionar à ração na dose de 250g/t de ração completa1

SPORULIN pode ser adicionado a premixes vitamínicos e é termoestável, podendo ser adicionado antes da peletização.

Especificações nutricionais

• Bacillus Subtilis. Mínimo de 4 X 109 CFU por grama.

Características do produto
Aparência:   Pó granulado de coloração mesclada branca e marrom
Odor:                                 Fermentação suave
Densidade:  0,561 – 0,705g/cm3             
Embalagem:   25 kg peso líquido em saco multicamadas de plástico e de papel
Validade:   2 anos

Instruções de armazenamento
Armazenar sob condições sanitárias adequadas, em ambiente seco e fresco. Manter a embalagem fechada quando não 
estiver sendo utilizado.
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Verificar a disponibilidade do produto de acordo com cada país.
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1ou de acordo com a orientação de um nutricionista especializado


