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Nome do Produto GLYCOW 

Indicação de Uso 

Glycow é um Suplemento Mineral Vitamínico utilizado como fonte de 

energia prontamente disponível para bovinos com valor calórico de 4 

cal/g. Bovinos de leite possuem alta demanda de energia causada pelo 

aumento de produção láctea durante as 48 a 72 horas antes da parição e 

logo após o parto. 

Dose Aplicação por via oral de 1 frasco (300mL) por animal. 

Apresentação 
Frascos de 300 mL. 

Caixa com 1,8 L (6 Frascos com 300 mL cada). 

Paletização Caixas de papelão paletizadas. 

Aplicação Indicado para Bovinos. 

Armazenamento e 

Transporte 

Conservar em local seco, coberto e arejado, evitando incidência de luz 

solar direta e devidamente embalado. 

Validade 
24 meses após a data de fabricação, sempre que mantidos em 

embalagem original. 

Vantagens Aumento de Palatabilidade pela presença de Aroma de Baunilha. 

Número de Registro  Produto Isento de Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

Composição Química 
Propilenoglicol, Nicotinamida, Cloreto de Colina, Sulfato de Cobalto 

Heptahidratado, Aroma de Baunilha e Água. 

Níveis de garantia 

Propilenoglicol(mín)……………………950 g/kg 

Niacina(mín)………………………………… 20 g/kg 

Colina(mín) …………………………………. 10 g/kg 

Cobalto(mín) ……………………………100 mg/kg 

Rotulagem 

Manter longe do alcance de crianças ou animais domésticos. Não deve 

ser utilizado para consumo humano.   

Este produto é isento de ingredientes de origem animal. 

Método de Distribuição 

Diretamente ao cliente. O produto é transportado em veículos cobertos, 

temperatura ambiente, local seco e inodoro, protegido do calor e 

intempéries. Não é permitida a presença de pragas e produtos tóxicos ou 

que exalem odor nos veículos. 

Suporte Técnico 
A equipe técnico-comercial da SALMIX está disponível para fornecer 

maiores informações sobre o produto e a empresa. 

 
 


