Enragold

®

Aditivo melhorador de desempenho
alcance de crianças e animais
domésticos. Produto de uso exclusivo na
alimentação animal.

Composição Básica do Produto:
Farelo de Milho 92%, Enramicina
Eventuais Substitutivos:
Não há Substitutivos.
Níveis de Garantia do Produto:
Garantias
Valor
Enramicina
80,00

Unidade
g/kg

Indicação de Uso:
ENRAGOLD É indicado para uso em
frangos de corte nas fases pré-inicial,
inicial ou crescimento e final, para
maximizar o ganho de peso e melhorar a
conversão alimentar.
Modo de Usar:
Frangos de corte nas fases pré-inicial,
inicial ou crescimento. O produto deverá
ser misturado à ração dos frangos na
proporção de 63 a 125 gramas de
Enragold por tonelada de ração,
correspondente a 05 e 10 ppm de
enramicina, respectivamente. Frangos de
corte na fase final. O produto deverá ser
misturado à ração dos frangos na
proporção de 38 a 63 gramas de Enragold
por tonelada de ração, correspondente a
03 e 05 ppm de enramicina,
respectivamente. Para garantir uma
distribuição homogênea do Enragold na
ração, é recomendável fazer-se uma pré
mistura com milho moído ou farelo de soja
e, posteriormente misturar na ração. É
recomendável também que não se
misture o produto ao mesmo tempo com o
óleo vegetal quando este for adicionado
à ração.
Período de Retirada:
O produto não requer período de carência
anteriormente ao abate dos animais.
Modo de Conservação:
Enragold deve ser mantido em sua
embalagem original, bem fechado e
acondicionado em local fresco, seco e
longe de produtos tóxicos, fora do

Medidas de Precaução:
Mantenha o produto fechado, longe de
aquecimento e de fontes de ignição.
Manter longe de agentes incompatíveis
como agentes oxidantes, ácidos e álcalis.
Recipientes vazios podem apresentar
riscos de incêndio. Ao manusear o
produto, utilizar os equipamentos de
proteção individual (roupa protetora, luvas
impermeáveis, óculos protetores para os
olhos e máscara contra pó). Após
manipulação do produto, os operadores
devem se lavar completamente com água
e sabão. Em caso de contato acidental
com os olhos ou com a pele, lavar
imediatamente com água em
abundância. No caso de inalação ou
ingestão procurar auxílio médico.
Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508
Produto Registrado no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob
o nº SP 000005-1.000015
Fabricante Exportador:
Zhejiang Dayang Biotech Group Co., Ltd.
Dayang town, Jiande , Zhejiang Province China

Importador:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
Tel/Fax: 16 3518 2025
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria Brasileira
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