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Nome do Produto Cloreto de Colina 75% Liquido. 

Indicação de Uso 
Cloreto de Colina é indicado como Aditivo Nutricional para alimentação 

animal. Indicado para todas as espécies animais. 

Modo de Usar 
Incluir durante a mistura do produto destinado a alimentação animal, 

segundo a indicação do nutricionista ou veterinário responsável. 

Apresentação Container IBC com armação de alumínio com capacidade para 1.100 Kg. 

Modo de Conservação Manter fechado em embalagem original, em local seco, coberto, arejado e 
isento de luz solar direta. 

Validade 24 meses após a data de fabricação, se mantido em embalagem original e 
sob condições adequadas de conservação. 

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

Número de Cadastro Produto Cadastrado no MAPA sob o nº 278/2020. 
Composição Cloreto de Colina e Água. 
Níveis de Garantia  Cloreto Colina (mín.) ...........................................................................750 g/kg 

Advertência 
A substância não é classificada como perigosa nas condições normais de 
uso. Para um manuseio seguro e saudável utilize óculos de segurança, luvas 
de borracha e proteção respiratória. 

Método de Distribuição/ 

Transporte 

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. 

 

 

 


