
Instruções de Fornecimento

BOVINOS DE CORTE

• Fornecer continuamente como ingrediente da ração completa  

7,5 a 15 g/animal/dia1                                

BOVINOS DE LEITE

•  Vacas em transição: 15 a 20 g/animal/dia (21 dias pré-parto até o parto)1

•  Vacas lactantes: 25 g/animal/dia1

Valores Nutricionais por kg de produto
• Matéria seca: 95%
• Atividade de metionina: 84%

Características do Produto
Aparência:  Pó granular marrom claro
Odor:  Cereja leve
Densidade:  0,67/cm3

Embalagem:  Embalagens de 25kg em saco multicamadas de plástico e de papel ou Big Bag de  
 1.000kg

Validade:  5 anos quando armazenado adequadamente

Instruções de Armazenamento e Precauções
Manter em local fresco e seco. Manter a embalagemn fechada quando não estiver em uso. Não armazenar próximo a 
materiais combustíveis ou fontes de ignição. Precauções: Pode causar irritação dos olhos, pele e trato respiratório. Evitar 
contato com olhos, pele ou roupas. Evitar aspirar o vapor ou pó. Manipular com ventilação adequada. Lavar as mãos após o 
manuseio.

ficha técnica (data sheet)

Novus International, Inc. • 20 Research Park Dr. • St. Charles, MO 63304 USA • 1.888.906.6887 • www.novusint.com

Novus do Brasil Come Imp Ltda • Al. Vênus, 13.347-659, Indaiatuba, SP • T:+55 19 3936.8590 • faleconosco@novusint.com

Verificar a disponibilidade do produto de acordo com cada país.

OBSERVAÇÃO: Embora as informações aqui contidas sejam apresentadas em boa fé e consideradas corretas até a presente data, a Novus International, Inc. não garante resultados satisfatórios baseados em 
tais informações e fica exonerada de quaisquer responsabilidades por danos ou perdas decorrentes do uso destas informações ou produtos a que as informações se referem e NÃO ENDOSSA OU GARANTE, 
EXPLÍCITA OU IMPLICITAMENTE, A COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA FINS DE QUALQUER NATUREZA, exceto os citados nas condições de vendas da Novus. Nada aqui contido deve ser 
interpretado como recomendação de uso de produto ou processo em conflito com qualquer patente e a Novus International, Inc., não endossa ou garante, explícita ou implicitamente, que o uso não infringirá 
nenhuma patente.
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