
  PRÉMÉLANGE/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРИГОТОВЛЕННАЯ СМЕСЬ / خلط سابق

 - AR         32غ  لسيتين  8غ حمض سليسيك, مرشح و مجفف   125غ كييزلجير (تربة طحلب دياتومي منقاة)   592مونتموريونيت  –التركيبة للكيلوغرام بنتونيت 

غ البيانات: عامل رابط الحيوانات المستھدفة : جميع أنواع الحيوانات طريقة   7غ كربونات الكالسيوم10غ مستخلص زيت " تاجيت إريكتا. ل"226غ خمائر مجففة  
كلغرام/طن يجب احترام قوانين استعمال ھذه المادة بكل بلد.يحفظ في درجة حرارة ما بين    2.5  –  0.5اMستعمال و المقادير: يتم خلطه مع اHعGف المركبة بنسبة : 

قران عنوان   ش ذ م م ديام :  شھرا ابتداءا من تاريخ الصنع.الجزائر : مستورد  من طرف 12درجة، في مكان جاف و  بمعزل عن الضوءمدة الحفظ:   30°  –  5
 رويبة , الجزائر 145المستورد  :   تجزئة كادات فيG رقم 

 

FR - Composition par kg: Bentonite-montmorillonite 592 g, Kieselgur (terre de diatomée purifiée)125 g, Acide silicique, précipité et séché 8 
g,Lécithines 32 g, Levures deshydratées 226 g, Extrait d’huile de Tagetes erecta L. 10 g,Carbonate de calcium 7 g. Indications: Agents 
liants. Espèces cibles: Toutes les espèces. Administration et dosage : Mélange dans les aliments composés aux taux d’incorporation: 0,5 
– 2,5 kg/ t. Respecter la réglementation d’application du produit en vigueur dans chaque pays. Conserver à une température entre 5ºC - 
30ºC, dans un endroit sec et à l’abri de la lumière . Durée de conservation: 12 mois à partir de la dat e de fabrication.   
 
RU- Состав на 1 кг : Бентонит-монтмориллонит 592 грамма, Кизельгур (диатомит очищенный) 125 грамм, Кремниевая кислота, 
преципитированная и высушенная 8 грамм, Лецитин 32 грамма, Обезвоженные  дрожжи  226 грамм,  Масляный экстракт цветков 
бархатцев прямостоячих 10 грамм, Карбонат кальция  7 грамм.Целевые виды животных:  Все виды животных. Показания :  
Связующее вещество. Способ применения и дозировка:  Внесение в приготовленные корма или сырьё с последующим 
перемешиванием (из расчёта 0,5 – 2,5 килограмма на тонну). Условия хранения: при температуре 5°С - 30°С в сухом, 
защищённом от света месте. Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.  
 
UA – Склад: 1 кг містить: бентоніт – 592 г; діатоміт очищений – 125 г; кислоту кремнієву – 8 г; лецитин – 32 г; дріжджі  – 226 г; 
екстракт чорнобривців олійний – 10 г; кальцію карбонат  – 7 г.Застосування: додають до кормової сировини та готового корму з 
метою консервування та зниження ризику ураження мікроміцетами та забруднення мікотоксинами. Дозування: птиця - 0,5 - 1,5 кг/т; 
свині: підсисні поросята - 1,0 - 2,5 кг/т; відлучені поросята та свині на відгодівлі - 0,5 - 2,0 кг/т; лактуючі свиноматки - 1,0 - 2,5 кг/т; 
велика рогата худоба: телята - 1,0 – 2,0 кг/т; молочні породи корів - 20 - 50 г/ тварину/добу; коні, вівці, кози - 0.5 - 2.5 кг/т. Умови 
зберігання: сухе, темне місце при температурі від 5 до 30°С. Термін придатності: 12 місяців. 
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       :№ Lot/ Серия / Серія / رقم الخلطة

 /Date de fabrication/ Дата выработки / ت ا ر ي خ   ا ل ص ن�ع 
Дата виробництва: 

 Date de péremption/ Срок / ت ا ر ي خ   ا ن ت ھ ا ء   ا ل ص � ح�ي�ة 
годности/ Придатний до:  

Pallet Nº:     

Réservé exclusivement à la fabrication d’aliments / مخصص حصريا لصناعة أع�ف الحيوانات  pour animaux/ Использовать только в 
производстве кормов для животных / Використовувати виключно в кормо виробництві 

ТоксибанTM Макс  

كلغ 25الوزن الصافي    / Poids net : 25 kg /  

Масса Нетто: 25 кг / Вага нетто: 25 кг  

  رويبة , الجزائ 145تجزئة كادات فيG رقم    عنوان المستورد  :قران    ش ذ م م ديام :  طرف مستورد  منالجزائر : 
Algérie: Importé par SARL DIAM GRAIN. Lot cadat villa N° 145. Rouiba,  Alger. Pays d'origine: Espagne 
Власник реєстраційного посвідчення: Новус Європа, С.А./ Н.В. Волюм Атріум - 5, Рю Нірвельдстрат 101-103; 1200 Брюссель, Бельгія.  Виробник: Новус Каротеноид 
Технолоджис, С.A. Tерагонa-ель Морель 43120 Константі, Терагона, Іспанія. Р.П. № AA-5341-04-14  
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