
Instruções de Alimentação

Aves   
Indicado para todas as fases de crescimento a uma dose de 100 g/T de ração. 

Suínos
Indicado para todas as fases de crescimento em dosagens entre 100 e 300 g/T de ração. 

Consulte o técnico da BRI para obter a dose apropriada por fase de crescimento. 

Especificação

Cor: Bege-cinza claroy

Forma: Pó

Ingredientes ativos:  Esporos microbianos de alimentação direta de espécies de Bacillus spp. >1 x 109 CFU/g                                                               
  Enzima - Endo-Xilanase Fúngica GH11, atividade de xilanase > 100.000 XU/g

Veículos: Amido e Carbonato de Cálcio (calcário)

Umidade: <10%

Qualificação legal
Aditivo Alimentar.

Armazenamento/Período de Estocagem
Um período de estocagem de 24 meses a partir da data de fabricação, quando o produto é 
armazenado na embalagem original lacrada em condições secas e frescas.

Armazenamento recomendado de < 30°C. Mantenha as embalagens abertas enroladas firmemente 
para manter o frescor.

Manuseio/Segurança
Recomenda-se o uso de luvas. Evite inalar o pó. Lave todas as áreas de contato pessoal com 
sabão e água morna. Consulte a ficha de dados de segurança do produto para obter informações 
específicas sobre manuseio e precauções. 

Embalagem
Sacos de papel revestido de polietileno de alta densidade com 10 kg.
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Uma combinação otimizada de xilanase premium e cepas microbianas 
selecionadas para apoiar a produtividade e o bem-estar dos animais. 

O EnzaPro é uma mistura 
termoestável de Bacillus spp. e 
endo-1,4-β-xilanase, que 
oferece uma solução única 
para promover eficiência 
alimentar, crescimento, 
desenvolvimento e a função 
gastrointestinal ideal.  EnzaPro 
tem patente requerida e possui 
uma formulação que aproveita 
o poder da alta atividade da 
xilanase e das cepas de Bacillus 
spp. A xilanase contida no 
EnzaPro é otimizada para 
decompor com eficiência os 
polissacarídeos não amiláceos 
(PNA) nos ingredientes, 
degradando o xilano em 
xilo-oligossacarídeos e 
moléculas de arabinoxilano 
menores, liberando energia e 
fornecendo uma fonte de 
fermentação prebiótica para 
bactérias benéficas. Além da 
liberação de energia e 
melhoria da digestibilidade dos 
nutrientes, as cepas 
microbianas de alimentação 
direta (DFMs) do EnzaPro 
fornece uma excelente fonte 
de probióticos que ajuda a 
manter uma população 
microbiana equilibrada no 
intestino para apoiar as funções 
intestinais ideais.

• Começa a funcionar  
 imediatamente

• Melhora a uniformidade dos  
 lotes e reduz dejetos úmidos

• Otimiza o desempenho  
 animal, promove uma boa  
 saúde intestinal e reduz o  
 custo da ração.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO


