
Aplicação:  
Para uso em rações de aves e suínos.

Dosagem recomendada:
Use 100 g de EnzaPro para cada tonelada de ração.

Estabilidade e armazenamento:
O EnzaPro deve ser armazenado em local fresco e seco, na embalagem original. Embalagens abertas devem ser 
enroladas firmemente e armazenados a < 30°C para manter o frescor. O prazo de validade é de 24 meses a partir da 
data de fabricação, quando armazenado adequadamente.

Garantia de fabricação:
Produzido de acordo com as Boas Práticas de Fabricação e os princípios FAMI-QS.

Especificação do produto:
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Ficha de Informações do Produto

EnzaPro é uma mistura termoestável de Bacillus spp. e endo-1,4-β-xilanase, oferece uma solução única e 
complexa para promover eficiência alimentar, crescimento, desenvolvimento e a função gastrointestinal ideal. 
Como uma empresa de aditivos para alimentação animal de classe mundial, a BRI tem o compromisso de 
fornecer produtos desenvolvidos cientificamente e rigorosamente testados para aplicações em rações para aves 
e suínos. Os Bacillus spp. de EnzaPro são cepas microbianas especialmente selecionadas para alimentação direta 
(DFMs) que limitam a colonização intestinal por patógenos e promovem o crescimento da microbiota intestinal 
benéfica. A xilanase contida no EnzaPro é otimizada para decompor com eficiência os polissacarídeos não 
amiláceos nos ingredientes das rações, melhorando a disponibilidade e a utilização de nutrientes. Combinando 
os benefícios de DFMs e xilanase, o EnzaPro promove de forma eficaz e consistente a boa saúde intestinal, o 
desenvolvimento dos animais e melhora o valor nutritivo da ração para otimizar o desempenho animal.

Atividade de xilanase
Bacillus spp.
Aparência
Umidade

Escherichia coli
Salmonella

Bolor
Coliformes

Item

>100.000 U/g
> 1 x109 CFU/g

Pó cinza a marrom claro
< 3%

<10 MPN/g
Ausente em 25 g

≤ 103 CFU/g
≤ 30 MPN/g
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