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Nome do Produto Up-D 250 

Indicação de Uso 
Produto contendo a 25-Hidroxi Vitamina D3, que permite melhor e mais rápida 

absorção pelos animais. Indicado para aves e suínos. 

Modo de Usar 

Up-D 250 é indicado para Aves e Suínos, adicionar em quantidade conforme a 

espécie e categoria: Frangos de corte, poedeiras e matrizes: 276g do produto por 

tonelada de ração. Perus e matrizes: 368g do produto por tonelada de ração. Suínos: 

200g do produto por tonelada de ração. Seguir orientação do responsável técnico. 

Apresentação 1.000 Kg. 

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

Validade 12 meses após a data de fabricação, se mantidos em embalagem original e sob 
condições adequadas de conservação. 

Número de Registro  PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO. 

Composição 25-Hidroxi Vitamina D3, Casca de Arroz e Carbonato de Calcio. 
Níveis de Garantia  25-Hidroxi Vitamina D3 (mín.) .........................................................250 mg/kg 

Advertência 
Não é toxico para humanos e animais. 
Isento de efeitos colaterais quando usado na dose indicada. 
Produto sensível à umidade relativa do ambiente. 

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. 

 

 

 


