Tecnaroma Herbal 4W/08180 C – Para Suínos

Aroma Misto de Ervas
Categoria
Aditivo Sensorial.
Componentes
Óleos essenciais aromáticos e extratos de plantas, em suporte adequado ao
cumprimento das normas, conforme decreto lei nº 1831/2003/CE da Itália.
Vantagens
*Resíduos "Zero" no organismo dos animais.
*Pode ser utilizado com antibióticos, tanto em níveis terapêuticos como nutricionais
sem prejuízo na atividade dos mesmos.
*Estimulador do apetite.
*O fato do produto possuir óleos essenciais e extratos de plantas pode auxiliar a
regulação da microbiota intestinal de forma benéfica.
*Perfeita simbiose com probióticos e ácidos orgânicos proporcionando ótimos
resultados.
Dose e Modo de Usar
* MATRIZES EM GESTAÇÃO: 300 A 400G/TON DE RAÇÃO.
* MATRIZES EM LACTAÇÃO: 500 A 600G/TON DE RAÇÃO.
* LEITÕES: 300 A 400G/TON DE RAÇÃO.
OBS: As dosagens são indicativas e podem ser alteradas de acordo com a
indicação do responsável técnico pela elaboração do produto destinado aos animais.
Tempo de suspensão: Não há.
Embalagem: Sacos aluminizados com 25 kg.
Apresentação: Pó miscível com cheiro característico.
Observação: Resiste a temperatura de peletização com perda de 10%

Tecnessenze do Brasil
Rua Rinopolis, 106 Jardim do Trevo Campinas São Paulo
Fone: 19 32724004 / 32724043

Tecnaroma Herbal C 4W/08180 C - Para Gado
Categoria
Aditivo Sensorial.
Componentes
Óleos essenciais aromáticos e extratos de plantas, em suporte adequado
ao cumprimento das normas, conforme decreto lei nº 107 da Itália e
88/388 e 1831/2003 da CEE.
Vantagens
*Resíduos "Zero" no organismo dos animais.
*Pode ser utilizado com antibióticos, tanto em níveis terapêuticos como
nutricionais sem prejuízo na atividade dos mesmos.
*Estimulador do apetite e consequentemente aumento na velocidade de
crescimento.
*O fato de o produto possuir óleos essenciais e extratos de plantas pode
auxiliar a regulação da microbiota intestinal de forma benéfica.
*Otimização do índice de conversão alimentar.
*Manutenção de um bom estado sanitário, com reflexos positivos sobre
a produtividade.
*Perfeita simbiose com probióticos e ácidos orgânicos proporcionando
ótimos resultados.
Dose e Modo de usar
* GADO LEITEIRO: COMO AROMATIZANTE - 300 A 500G/TON DE RAÇÃO.
* BEZERRO: 6 A 8G/ ANIMAL / DIA, MISTURADO AO LEITE.
* GADO DE CORTE: COMO ESTIMULANTE DE APETITE – 300 a 500G/TON.
* SAL MINERAL: 800 A 1000G/TON DE SAL MINERAL.
OBS: As dosagens são indicativas e podem ser alteradas de acordo com
o responsável técnico pela elaboração do produto destinado aos animais.
Tempo de suspensão: Não há.
Embalagem: Sacos aluminizados com 25 kg.
Apresentação: Pó miscível com cheiro característico.
Observação: Resiste a temperatura de peletização com perda de 10%.

Tecnessenze do Brasil
Rua Rinopolis, 106 Jardim do Trevo Campinas São Paulo
Fone: 19 32724004 / 32724043

Tecnaroma Herbal C 4W/08180 C – Todos Animais
Aroma Misto de Ervas
Categoria
Aditivo Sensorial.
Componentes
Óleos essenciais aromáticos e extratos de plantas, em suporte adequado ao
cumprimento das normas, conforme decreto lei nº 1831/2003/CE da Itália.
Vantagens
*Resíduos "Zero" no organismo dos animais.
*Pode ser utilizado com antibióticos, tanto em níveis terapêuticos como nutricionais
sem prejuízo na atividade dos mesmos.
*Estimulador do apetite.
*O fato do produto possuir óleos essenciais e extratos de plantas pode auxiliar a
regulação da microbiota intestinal de forma benéfica.
*Perfeita simbiose com probióticos e ácidos orgânicos proporcionando ótimos
resultados.
Dose e Modo de usar
Para todos os animais: 300 a 500 g. x Ton. De ração pronta.
OBS: As dosagens são indicativas e podem ser alteradas de acordo com a indicação
do responsável técnico pela elaboração do produto destinado aos animais.
Tempo de suspensão
Não há.
Embalagem
Sacos aluminizados com 25 kg.
Apresentação
Pó miscível com cheiro característico.
Observação
Resiste a temperatura de peletização com perda de 10%

Tecnessenze do Brasil
Rua Rinopolis, 106 Jardim do Trevo Campinas São Paulo
Fone: 19 32724004 / 32724043

Tecnaroma Herbal Mix PL 4W/13239 PÓ

Aroma Misto de Ervas
Categoria
Aditivo Sensorial.
Componentes
Óleos essenciais aromáticos e extratos de plantas, em suporte adequado ao
cumprimento das normas, conforme decreto lei nº 1831/2003/CE da Itália.
Vantagens
*Resíduos "Zero" no organismo dos animais.
*Pode ser utilizado com antibióticos, tanto em níveis terapêuticos como nutricionais
sem prejuízo na atividade dos mesmos.
*Estimulador do apetite.
*O fato do produto possuir óleos essenciais e extratos de plantas pode auxiliar a
regulação da microbiota intestinal de forma benéfica.
*Perfeita simbiose com probióticos e ácidos orgânicos proporcionando ótimos
resultados.
Dose e Modo de Usar
* FRANGOS DE ENGORDA:
* GALINHAS POEDEIRAS:

250 A 400 G/TON DE RAÇÃO.
250 A 350 G/TON DE RAÇÃO.

OBS: As dosagens são indicativas e podem ser alteradas de acordo com as
indicações do responsável técnico pela elaboração do produto destinado aos animais
Tempo de suspensão
Não há.
Embalagem
Sacos aluminizados com 25 kg.
Apresentação
Pó miscível com cheiro característico.
Observação
Resiste a temperatura de peletização com perda de 10%

Tecnessenze do Brasil
Rua Rinopolis, 106 Jardim do Trevo Campinas São Paulo
Fone: 19 32724004 / 32724043

Tecnaroma Herbal 8009 4W/08009 – Todos Animais
AROMA DE ANIS E ALCAÇUZ
Categoria
Aditivo Sensorial.
Componentes
Óleos essenciais aromáticos e extratos de plantas, em suporte adequado ao
cumprimento das normas, conforme decreto lei nº 1831/2003/CE da Itália.
Vantagens
*Resíduos "Zero" no organismo dos animais.
*Pode ser utilizado com antibióticos, tanto em níveis terapêuticos como nutricionais
sem prejuízo na atividade dos mesmos.
*Estimulador do apetite.
*O fato de o produto possuir óleos essenciais e extratos de plantas pode auxiliar a
regulação da microbiota intestinal de forma benéfica.
*Perfeita simbiose com probióticos e ácidos orgânicos proporcionando ótimos
resultados.
Dose e Modo de usar
* SUINOS EM GERAL:
* EQUINOS:
* OVINOS E CAPRINOS:
* GADO DE CORTE:
* SAL MINERAL:

300 A 500 G/TON DE RAÇÃO.
300 A 500 G/TON DE RAÇÃO
300 A 500 G/TON DE RAÇÃO
300 A 500 G/TON DE RAÇÃO.
600 A 800 G/TON DE SAL MINERAL.

OBS: As dosagens são indicativas e podem ser alteradas de acordo com a indicação
do responsável técnico pela elaboração do produto destinado aos animais.
Tempo de suspensão
Não há.
Embalagem
Sacos aluminizados com 25 kg.
Apresentação
Pó miscível com cheiro característico.
Observação
Resiste a temperatura de peletização com perda de 10%.

Tecnessenze do Brasil
Rua Rinopolis, 106 Jardim do Trevo Campinas São Paulo
Fone: 19 32724004 / 32724043

Tecnaroma Herbal 4W/08009 – Para Gado
AROMA DE ANIS E ALCAÇUZ
Categoria
Aditivo Sensorial.
Componentes
Óleos essenciais aromáticos e extratos de plantas, em suporte adequado ao
cumprimento das normas, conforme decreto lei nº 1831/2003/CE da Itália.
Vantagens
*Resíduos "Zero" no organismo dos animais.
*Pode ser utilizado com antibióticos, tanto em níveis terapêuticos como nutricionais
sem prejuízo na atividade dos mesmos.
*Estimulador do apetite.
*O fato de o produto possuir óleos essenciais e extratos de plantas pode auxiliar a
regulação da microbiota intestinal de forma benéfica.
*Perfeita simbiose com probióticos e ácidos orgânicos proporcionando ótimos
resultados.
Dose e Modo de usar
* GADO LEITEIRO: COMO AROMATIZANTE - 300 A 500G/TON DE RAÇÃO.
* PRÉ-PARTO: 500 A 1000G/TON DE RAÇÃO PARA MASCARAR O GOSTO
DESAGRADAVEL DO SAL IÔNICO.
* BEZERROS: 6 A 8G / ANIMAL / DIA, MISTURADO AO LEITE.
* GADO DE CORTE: COMO ESTIMULANTE DE APETITE - 300G/TON DE RAÇÃO.
* SAL MINERAL: 600 A 800G/TON DE SAL MINERAL.
OBS: As dosagens são indicativas e podem ser alteradas de acordo com a indicação
do responsável técnico pela elaboração do produto destinado aos animais.
Tempo de suspensão
Não há.
Embalagem
Sacos aluminizados com 25 kg.
Apresentação
Pó miscível com cheiro característico.
Observação
Resiste a temperatura de peletização com perda de 10%.

Tecnessenze do Brasil
Rua Rinopolis, 106 Jardim do Trevo Campinas São Paulo
Fone: 19 32724004 / 32724043

Tecnaroma Herbal 4W/08181 P

Aroma de Carne
Categoria
Aditivo Sensorial.
Componentes
Óleos essenciais aromáticos e extratos de plantas, em suporte adequado ao
cumprimento das normas, conforme decreto lei nº 1831/2003/CE – 767/2009/CE
e Reg. 68/2013/UE.
Vantagens
*Resíduos "Zero" no organismo dos animais.
*Pode ser utilizado com antibióticos, tanto em níveis terapêuticos como nutricionais
sem prejuízo na atividade dos mesmos.
*Estimulador do apetite.
*O fato de o produto possuir óleos essenciais e extratos de plantas pode auxiliar a
regulação da microbiota intestinal de forma benéfica.
*Perfeita simbiose com probióticos e ácidos orgânicos proporcionando ótimos
resultados.
Dose e Modo de usar
Para todos os animais: de 300 a 500 g. x Ton. de ração pronta
OBS: As dosagens são indicativas e podem ser alteradas de acordo com as
indicações do responsável técnico pela elaboração do produto destinado aos animais.
Tempo de suspensão:

não há.

Embalagem:

Sacos aluminizados com 25 kg.

Apresentação:

Pó miscível com cheiro característico.

Observação:

Resiste a temperatura de peletização com perda de10%

Tecnessenze do Brasil
Rua Rinopolis, 106 Jardim do Trevo Campinas São Paulo
Fone: 19 32724004 / 32724043

Tecnaroma ZTA Plus 4W/07484
Categoria
Aditivo Sensorial.
Componentes
Aroma mix Leite Baunilha similar idêntico ao natural. Adoçantes de síntese,
potencializados por edulcorantes naturais na proporção comparativa de 50 kg
de açúcar a cada 500 g.do produto em suporte adequado ao cumprimento das
normas, conforme Decreto Lei nº 1831/2003/CE.
Atividade
O Tecnaroma ZTA Plus enriquece as rações destinadas à alimentação dos
leitões pelo aroma e paladar muito apreciado por estes jovens animais, que
passam a consumi-las precocemente constituindo-se num válido e econômico
complemento alimentar ao leite materno. Durante o aleitamento o consumo de
alimentos de origem vegetal e animal (rações) estimula a produção endógena
das enzimas específicas para digeri-los, o que propicia um desmame suave,
sem estresse, diarreia, emagrecimento e atrasos.
Disponibiliza uma nutrição completa para toda leitegada, mesmo para os leitões
mais fracos e com dificuldade para alcançar o peito materno, devido à
competição com os leitões mais fortes.
Dose e Modo de usar
* Leitões: 500 g / t de ração ou 300 g se a ração contiver açúcar. Dar
continuadamente desde os primeiros dias até duas semanas após desmame.
* Matrizes em Lactação: 500 g / t de ração para estimular o consumo.
* Suínos em geral: de 500 a 1000 g/t, para mascarar sabores desagradáveis
de medicamentos adicionados às rações.
* Bovinos: 300 a 500g/t de ração
* Equinos: 300 a 500g/t de ração
* Ovinos e caprinos: 300 a 500g/t de ração
OBS: As dosagens são indicativas e podem ser alteradas conforme indicação
do responsável técnico pela elaboração do produto destinado aos animais.
Tempo de suspensão: Não há.
Embalagem: Sacos aluminizados com 25 kg.
Apresentação: Pó miscível com cheiro característico.
Observação: Resiste a temperatura de peletização com perda de 10%.

Tecnessenze do Brasil
Rua Rinopolis, 106 Jardim do Trevo Campinas São Paulo
Fone: 19 32724004 / 32724043

Tecnaroma ZTA Sweet Note Milk - 4W/10841
Categoria
Aditivo sensorial.
Componentes
Aroma de leite, em suporte adequado ao cumprimento das normas, conforme
Decreto Lei nº 1831/2003/CE da Itália.
Vantagens
* Exerce ação atrativa sobre os animais, aumentando o consumo dos
alimentos, com seu sabor açucarado.
*Melhora a palatabilidade dos alimentos permitindo o uso de produtos menos
apetecíveis e com menor custo.
*Contém adoçantes naturais, como Neohesperidina DC, extraída do Grapefruit,
que tem a peculiaridade de potencializar 150 vezes os adoçantes químicos
como a Sacarina Sódica.
Dose e Modo de usar
Leitões: 200 a 500 g/ton. de ração.
Matrizes em lactação: 300 g/ton. de ração
Suínos em geral: 500 g/ton.de ração, para mascarar sabores desagradáveis.
Bovinos em geral: 300 g/ton. de ração
Ovinos e caprinos: 300 g/ton. de ração
OBS: As dosagens são indicativas e podem ser alteradas conforme indicação
do responsável técnico pela elaboração do produto destinado aos animais.
Tempo de suspensão: Não há
Embalagem: Sacos aluminizados com 25 kg.
Apresentação: Pó miscível com cheiro característico.
Observação: Resiste a temperatura de peletização com perda de 10%.

Tecnessenze do Brasil
Rua Rinopolis, 106 Jardim do Trevo Campinas São Paulo
Fone: 19 32724004 / 32724043

Tecnaroma ZTA Sweet Note Red Fruit - 4W/10638
Categoria
Aditivo sensorial.
Componentes
Aroma de frutas vermelhas em suporte adequado ao cumprimento das normas,
conforme Decreto Lei nº 1831/2003/CE da Itália.
Vantagens
* Exerce ação atrativa sobre os animais, aumentando o consumo dos
alimentos, com seu sabor açucarado.
*Melhora a palatabilidade dos alimentos permitindo o uso de produtos menos
apetecíveis e com menor custo.
*Contém adoçantes naturais, como Neohesperidina DC, extraída do Grapefruit,
que tem a peculiaridade de potencializar 150 vezes os adoçantes químicos
como a Sacarina Sódica.
*Com os produtos Tecnaroma, basta 500 gramas para se obter uma resposta
igual a 50 kg de açúcar.
Dose e Modo de usar
Leitões: 200 a 500 g/ton. de ração.
Matrizes em lactação: 300 a 500 g/ton. de ração
Suínos em geral: 500 g/ton.de ração, para mascarar sabores desagradáveis.
Bovinos em geral: 300 g/ton. de ração
Equinos: 300 a 500 g/ton. de ração
Ovinos e caprinos: 300 g/ton. de ração
OBS: As dosagens são indicativas e podem ser alteradas de acordo com o
responsável técnico pela elaboração do produto destinado aos animais.
Tempo de suspensão: Não há
Embalagem: Sacos aluminizados com 25 kg.
Apresentação: Pó miscível com cheiro característico.
Observação: Resiste a temperatura de peletização com perda de 10%.

Tecnessenze do Brasil
Rua Rinopolis, 106 Jardim do Trevo Campinas São Paulo
Fone: 19 32724004 / 32724043

Tecnaroma ZTA OVI Sweet Note 4W/12430 PÒ
Categoria
Aditivo sensorial.
Componentes
Aroma de Baunilha em suporte adequado ao cumprimento das normas,
conforme Decreto Lei nº 1831/2003/CE da Itália.
Vantagens
*Exerce ação atrativa sobre os animais, aumentando o consumo dos alimentos,
por causa do seu cheiro caraterístico e o paladar doce.
*As substancias aromáticas utilizadas na preparação dos Tecnaromas
estimulam a salivação e a produção de enzimas, facilitando a digestão dos
alimentos.
*Elas acrescentam também cheiros e sabores apreciados pelos animais,
tornando esses alimentos muito mais apetitosos, mesmo quando não são
preparados com matérias-primas nobres.
*Nesse caso, os Tecnaromas ainda acrescentam substancial economia ao
resultado final e mais flexibilidade no processamento.
Dose e Modo de usar
Todos os animais: 300 a 500 g/ton. de ração.
OBS: As dosagens são indicativas e podem ser alteradas de acordo com o
responsável técnico pela elaboração do produto destinado aos animais.
Tempo de suspensão
Não há
Embalagem
Sacos aluminizados com 25 kg.
Apresentação
Pó miscível com cheiro característico.
Observação
Resiste a temperatura de peletização com perda de 10%.

Tecnessenze do Brasil
Rua Rinopolis, 106 Jardim do Trevo Campinas São Paulo
Fone: 19 32724004 / 32724043

Tecnaroma ZTA Sweet Note Cocco 4W/08200
Categoria
Aditivo sensorial.
Componentes
Aroma de Coco em suporte adequado ao cumprimento das normas, conforme
Decreto Lei nº 1831/2003/CE da Itália.
Vantagens
* Exerce ação atrativa sobre os animais, aumentando o consumo dos
alimentos, por causa do seu cheiro caraterístico e o paladar doce.
*As substancias aromáticas utilizadas na preparação dos Tecnaromas
estimulam a salivação e a produção de enzimas, facilitando a digestão dos
alimentos.
*Elas acrescentam também cheiros e sabores apreciados pelos animais,
tornando esses alimentos muito mais apetitosos, mesmo quando não são
preparados com matérias-primas nobres.
*Nesse caso, os Tecnaromas ainda acrescentam substancial economia ao
resultado final e mais flexibilidade no processamento.
Dose e Modo de usar
Suínos: 300 a 500 g/ton. de ração pronta. (Dosagem máxima 1000 g. ton.)
OBS: As dosagens são indicativas e podem ser alteradas de acordo com a indicação
do responsável técnico pela elaboração do produto destinado aos animais.

Tempo de suspensão
Não há
Embalagem
Sacos aluminizados com 25 kg.
Apresentação
Pó miscível com cheiro característico.
Observação
Resiste a temperatura de peletização com perda de 10%.

Tecnessenze do Brasil
Rua Rinopolis, 106 Jardim do Trevo Campinas São Paulo
Fone: 19 32724004 / 32724043

Tecnaroma ZTA Note Plus 4W/08488

Categoria
Aromatizante.
Componentes
Aroma de Baunilha em suporte adequado ao cumprimento das normas,
conforme Decreto Lei nº 1831/2003/CE da Itália.
Vantagens
* Exerce ação atrativa sobre os animais e mantém o consumo dos alimentos
* Melhora a palatabilidade dos alimentos permitindo o uso de ingredientes
menos apetecíveis e com menor custo.
Dose e Modo de usar
Suínos: 300 a 500 g/ton. de ração.
Bovinos: 500g/ton. de ração
Equinos: 500g/ton. de ração
Ovinos e caprinos: 500 g/ton. de ração
OBS: as dosagens são indicativas e podem ser alteradas de acordo com a indicação
do responsável técnico pela elaboração do produto destinado aos animais.

Tempo de suspensão
Não há
Embalagem
Sacos aluminizados com 25 kg.
Apresentação
Pó miscível com cheiro característico.
Observação
Resiste a temperatura de peletização com perda de 10%.

Tecnessenze do Brasil
Rua Rinopolis, 106 Jardim do Trevo Campinas São Paulo
Fone: 19 32724004 / 32724043

Tecnaroma ZTA Milk Note 4W/10832

Categoria
Aditivo sensorial.
Componentes
Aroma de leite em suporte adequado ao cumprimento das normas, conforme
Decreto Lei nº 1831/2003/CE da Itália.
Vantagens
* Exerce ação atrativa sobre os animais, aumentando o consumo dos
alimentos, por causa do seu cheiro caraterístico.
*As substancias aromáticas utilizadas na preparação dos Tecnaromas
estimulam a salivação e a produção de enzimas, facilitando a digestão dos
alimentos.
*Elas acrescentam também cheiros e sabores apreciados pelos animais,
tornando esses alimentos muito mais apetitosos, mesmo quando não são
preparados com matérias-primas nobres.
*Nesse caso, os Tecnaromas ainda acrescentam substancial economia ao
resultado final e mais flexibilidade no processamento.
Dose e Modo de usar
Suínos: 300 a 500 g/ton. de ração.
Bovinos: 300 a 500 g/ton. de ração para bezerros
Ovinos e equinos: 300 a 500 g/ton. de ração.
OBS: As dosagens são indicativas e podem ser alteradas conforme indicação
do responsável técnico pela elaboração do produto destinado aos animais.
Tempo de suspensão: Não há
Embalagem: Sacos aluminizados com 25 kg.
Apresentação: Pó miscível com cheiro característico.
Observação: Resiste a temperatura de peletização com perda de 10%.

Tecnessenze do Brasil
Rua Rinopolis, 106 Jardim do Trevo Campinas São Paulo
Fone: 19 32724004 / 32724043

Tecnaroma ZTA Red Fruit Note 4W/10645
Categoria
Aditivo sensorial.
Componentes
Aroma de frutas vermelhas em suporte adequado ao cumprimento das normas,
conforme Decreto Lei nº 1831/2003/CE da Itália.
Vantagens
* Exerce ação atrativa sobre os animais, aumentando o consumo dos
alimentos, por causa do seu cheiro caraterístico.
*As substancias aromáticas utilizadas na preparação dos Tecnaromas
estimulam a salivação e a produção de enzimas, facilitando a digestão dos
alimentos.
*Elas acrescentam também cheiros e sabores apreciados pelos animais,
tornando esses alimentos muito mais apetitosos, mesmo quando não são
preparados com matérias-primas nobres.
*Nesse caso, os Tecnaromas ainda acrescentam substancial economia ao
resultado final e mais flexibilidade no processamento.
Dose e Modo de usar
Suínos: 200 a 300 g/ton. de ração.
OBS: As dosagens são indicativas e podem ser alteradas de acordo com a indicação
do responsável técnico pela elaboração do produto destinado aos animais.

Tempo de suspensão
Não há
Embalagem
Sacos aluminizados com 25 kg.
Apresentação
Pó miscível com cheiro característico.
Observação
Resiste a temperatura de peletização com perda de 10%.

Tecnessenze do Brasil
Rua Rinopolis, 106 Jardim do Trevo Campinas São Paulo
Fone: 19 32724004 / 32724043

Tecnaroma ZTA Banana 4W/02752
Categoria
Aromatizante
Componentes
Aroma de Banana em suporte adequado ao cumprimento das normas,
conforme Decreto Lei nº 1831/2003/CE da Itália.
Vantagens
* Exerce ação atrativa sobre os animais e mantém o consumo dos alimentos
com o seu sabor da fruta.
* Melhora a palatabilidade dos alimentos permitindo o uso de ingredientes
menos apetecíveis e com menor custo.
Dose e Modo de usar
Todas as espécies animais: 400 a 500 g/ton. de ração.
OBS: As dosagens são indicativas e podem ser alteradas conforme indicação
do responsável técnico pela elaboração do produto destinado aos animais
Tempo de suspensão
Não há
Embalagem
Sacos aluminizados com 25 kg.
Apresentação
Pó miscível com cheiro característico.
Observação
Resiste a temperatura de peletização com perda de 10%

Tecnessenze do Brasil
Rua Rinopolis, 106 Jardim do Trevo Campinas São Paulo
Fone: 19 32724004 / 32724043

Tecnaroma ZTA Berry Note 4W/12377 PÒ
Categoria
Aditivo sensorial.
Componentes
Aroma de Framboesa em suporte adequado ao cumprimento das normas,
conforme Decreto Lei nº 1831/2003/CE da Itália.
Vantagens
*Exerce ação atrativa sobre os animais, aumentando o consumo dos alimentos,
por causa do seu cheiro caraterístico adocicado da fruta.
*As substancias aromáticas utilizadas na preparação dos Tecnaromas
estimulam a salivação e a produção de enzimas, facilitando a digestão dos
alimentos.
*Elas acrescentam também cheiros e sabores apreciados pelos animais,
tornando esses alimentos muito mais apetitosos, mesmo quando não são
preparados com matérias-primas nobres.
*Nesse caso, os Tecnaromas ainda acrescentam substancial economia ao
resultado final e mais flexibilidade no processamento.
Dose e Modo de usar
Todos os animais: 200 a 1000 g/ton. de ração.
OBS: As dosagens são indicativas e podem ser alteradas de acordo com a indicação
do responsável técnico pela elaboração do produto destinado aos animais.

Tempo de suspensão
Não há
Embalagem
Sacos aluminizados com 25 kg.
Apresentação
Pó miscível com cheiro característico.
Observação
Resiste a temperatura de peletização com perda de 10%.

Tecnessenze do Brasil
Rua Rinopolis, 106 Jardim do Trevo Campinas São Paulo
Fone: 19 32724004 / 32724043

Tecnaroma ZTA Melaço 4W/02964 PÓ

Categoria
Aromatizante
Componentes
Aroma de Melaço em suporte adequado ao cumprimento das normas,
conforme Decreto Lei nº 1831/2003/CE da Itália.
Vantagens
* Exerce ação atrativa sobre os animais e mantém o consumo dos alimentos
com o seu sabor característico adocicado.
* Melhora a palatabilidade dos alimentos permitindo o uso de ingredientes
menos apetecíveis e com menor custo.
Dose e Modo de usar
Bovinos, Equinos, Caprinos e Ovinos: 400 a 500 g/ton. de ração.
OBS: As dosagens são indicativas e podem ser alteradas de acordo com a indicação
do responsável técnico pela elaboração do produto destinado aos animais.

Tempo de suspensão
Não há
Embalagem
Sacos aluminizados com 25 kg.
Apresentação
Pó miscível com cheiro característico.
Observação
Resiste a temperatura de peletização com perda de 10%
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