
  

:ΑΚΙΤΑΤΣΥΣ
Whey; whey protein; palm oil; wheat gluten; copra oil; soya oil; premix of additives; soya protein 

concentrate.

 άνα ΑΤΕΘΣΟΡΠ Kg:

● ηνίματιΒ     A : 25 000 UI
● ηνίματιΒ  D                3 : 4 000 UI
● ηνίματιΒ  E : 50 mg
● ηνίματιΒ  C : 1 000 mg
●                  ςορηδίΣ :10 mg

ςορηδίσ ς,κϊιεθ ς,κιρδϋονομ

:ΗΦΑΡΓΙΡΕΠ

ςενΐετωρπ ςέκιτυφ εμ ςοτκαλάγ υοτ νώνϊετωρπ νωτ ησεδνύσ νητσ ηράΧ οτ ,  ELVOR SERENPLUS 

,μθυρ ,ληψυ ιεζίλαφσαξΕ .αίμονοκιο νητ ιακ ςιεσ,δοπα ςιτ εμ ατητ,κιτπεπ ήληψυ νητ ιεζάυδνυσ  
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25 kg paper bag on pallet of 1 250 kg. Easy opening bag.

Store in a dry, cool and clean place;

Use it preferably within 12 months of the manufacturing date.

Caution: these values are given for information and cannot be considered as a guarantee.

It is the user's responsibility to ensure that the product is applied according to current legislation

ELVOR SERENPLUS stems from SOFIVO’s research and experience, elaborated in accordance 

with�quality insurance. .

 ΗΣΑΤΣΥΣ ΗΚΙΤΥΛΑΝΑ :

●      ηνΐετωρπ ητσαγρέτακΑ : 23.0 %
●               ςοπίλ οτσαγρέτακΑ : 25.0 %
●                     αρφέτ ητσαγρέτακΑ :  6.7 %
● ςενί ςετσαγρέτακΑ   :  0.2 %

ςοπίλ οτεθσ,ρΠ(  100 % οιαλέ ,κιτυφ )

:ΣΩΕΣΗΡΧ ΣΕΙΓΗΔΟ
For one meal, pour slowly the precisely measured quantity of ELVOR SERENPLUS  in the required 

amount of hot water (45°C). Mix vigorously to obtain an homogeneous liquid. Distribute when 

temperature is at 40°C, use drinking water, clean dishes and keep the bag closed after use.

ELVOR SERENPLUS is perfectly suitable for automatic feeding machines.

NB: For an optimal use, please consult your technician.

SOFIVO – ARMOR PROTEINES

ZI Le pont 35460 ST BRICE EN COGLES

Tel: +33 (0)2 99 18 52 52 – Fax: +33 (0)2 99 97 79 91

contact@sofivo.fr - www.elvor.com

gkousdouvas
Υποκατάστατο γάλακτος για αμνούς και ερίφια

gkousdouvas
των ζώων.

gkousdouvas
Το ELVOR SERENPLUS περιέχει το αποκλειστικό σύμπλεγμα RenfoR+, που αποτελεί συνδυασμό ενός πρεβιοτικού με ένα οξινοποιητικό σύμπλεγμα.
Το σύμπλεγμα αυτό ενισχύει την εγκατάσταση μίας ισορροπημένης μικροβιακής χλωρίδας στον εντερικό αυλό των ζώων.

gkousdouvas
Το ELVOR SERENPLUS είναι αποτέλεσμα της έρευνας και εμπειρίας της SOFIVO, που έχει πραγματοποιηθεί με πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας.

gkousdouvas
Ορός γάλακτος, πρωτεΐνη ορού γάλακτος, φοινικέλαιο, γλουτένη από σιτάρι, λάδι copra (έλαιο καρύδας), έλαιο σόγιας, πρόμιγμα προσθέτων, συμπύκνωμα πρωτεΐνης σόγιας.

gkousdouvas
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:

gkousdouvas
Για την προετοιμασία ενός γεύματος, ρίχνετε αργά την ακριβή ποσότητα του ELVOR SERENPLUS στην απαιτούμενη ποσότητα ζεστού νερού (45°C). 
Αναδεύετε έντονα, ώστε να σχηματιστεί ένα ομοιογενές υγρό. Το χορηγείτε όταν αποκτήσει θερμοκρασία 40°C, με πόσιμο νερό, καθαρίστε τα σκεύη χορήγησης και κλείστε τον σάκο του προϊόντος μετά από την χρήση.
Το ELVOR SERENPLUS είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εγκαταστάσεις αυτόματης χορήγησης/ παράθεσης τροφής.

Για χορήγηση σε νεογέννητα ζώα, συμβουλευτείτε τον επιστημονικό υπεύθυνο της κτηνοτροφικής μονάδας.


gkousdouvas
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

gkousdouvas
Χάρτινος σάκος 25 kg σε παλέτα 1.250 kg. Σάκος με εύκολο άνοιγμα. 
Αποθηκεύστε σε ξηρό, δροσερό και καθαρό χώρο.
Να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση εντός 12 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής.


gkousdouvas
Προσοχή: τα παραπάνω στοιχεία δίνονται για την πληροφόρησή σας και δεν αποτελούν εγγύηση. 
Η ορθή και κατά την ισχύουσα νομοθεσία εφαρμογή του προϊόντος υπόκειται στην ευθύνη του χρήστη.


