
Instruções de Fornecimento

AVES

•  155g/t de ração completa para fornecer de 20 ppm de Manganês

BOVINOS

•  Bovinos de corte/leite: 1g/animal/dia1

  SUÍNOS

•  155g/t de ração para fornecer de 20 ppm de Manganês

Valores Nutricionais por kg de produto
• Mínimo 130.000mg de manganês como quelato manganês metionina hidroxi análoga
• Atividade de metionina:  76%
• Valor Protéico:                                            44,7%
• EM suínos:  3.976 kcal/kg
• EM aves: 3.632 kcal/kg

Características do Produto
Aparência:  Pó a grânulos marrom2

Odor:                                                             Sulfuroso
Densidade:  0,79g/cm3

Embalagem:  25kg peso líquido em saco multicamadas de plástico e de papel
Validade:  3 anos quando armazenado como indicado

Instruções de Armazenamento e Precauções
Conservar a embalagem fechada em local fresco, ao abrigo de umidade e luz solar direta. Não armazenar próximo a materiais 
combustíveis ou fontes de ignição. Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.

ficha técnica (data sheet)

1 Ou segundo recomendação de um nutricionista especializado.
2 O produto pode apresentar variação na coloração e no tamanho das partículas, o 

que não afeta a sua funcionalidade.
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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.
®  é marca registrada da Novus International, Inc nos Estados Unidos e em outros países.
TM SOLUTIONS SERVICE SUSTAINBILITY é marca registrada da Novus International, Inc.
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