
Instruções de Fornecimento

AVES

Utilizar de acordo com as recomendações do nutricionista ou como indicado na continuação: Aves: 0,25 – 0,50kg de produto 
por tonelada de alimento.  

SUÍNOS

Utilizar de acordo com as recomendações do nutricionista ou como indicado na continuação: Suínos: 0,50kg de produto por 
tonelada de alimento.

Valores Nutricionais
Entre em contato com a Novus para saber mais sobre a valorização nutricional de Cibenza DP100 na formulação da ração. 

• Elaborada a partir de Bacillus licheniformis PWD-1
• Umidade:  <10%
• Atividade enzimática: mínimo 600.000 u/g

Características do Produto
Aparência:  Grânulos marrom-claros
Embalagem:  Sacos multicamadas de 25kg
Validade: 24 meses

Instruções de Armazenamento e Precauções
Manter em local fresco e seco. Embalagens abertas devem ser firmemente enroladas para baixo para evitar umidade. 
Precauções: Causa irritação nos olhos, pele e trato respiratório. Pode causar sensibilização por inalação ou em contato com 
a pele. Não aspirar o pó. Evitar contato com olhos, pele ou roupas. Ao manusear o produto, usar equipamentos de proteção 
(óculos, máscara, luvas de borracha e roupas protetoras).
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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.
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