
UFC 

 

Informação do Produto – BioPlus® 2B/13 de dezembro de 2019 1:2 
 
Chr. Hansen Indústria e Comércio Ltda. Rodovia Visconde Porto Seguro, 2.860 – Santa Escolástica – CEP: 13278-327 Valinhos/SP 
Telefone: +55 19 3881 8300 - www.chr-hansen.com.br 
 
As informações constantes nesse documento são apresentadas em boa-fé e, até onde sabemos e acreditamos, elas são verdadeiras e 
confiáveis. Elas são oferecidas unicamente para a sua consideração, teste e avaliação, e estão sujeitas a alterações sem qualquer aviso 
prévio. Não há nenhuma garantia sendo estendida quanto à sua precisão, integralidade, atualidade, não violação, comercialidade ou 
adequação para uma finalidade específica. Até onde sabemos e acreditamos, o(s) produto(s) aqui mencionado(s) não infringe(m) os 
direitos de propriedade intelectual de qualquer terceiro. O(s) produto(s) pode(m) ser coberto(s) por patentes emitidas ou pendentes, 
com marcas registradas ou não, ou direitos de propriedade intelectual semelhantes. Todos os direitos reservados. 
 

Descrição: Aditivo Probiótico para alimentação animal. 

Embalagem:  Saco de papel com saco de polietileno interno  
Peso: 20kg                                     GIN 684892 
 

Paletização: 5 sacos x 8 camadas = 40 sacos/palete 

Ingredientes: 
 

Carbonato de cálcio, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis e aluminosilicato de 
sódio. 
 

Nível de 
garantia: 

Bacillus subtilis  Mín. 1,6 x 109 UFC/g 
Bacillus licheniformis  Mín. 1,6 x 109 UFC/g 

UFC = Unidades Formadoras de Colônia 
 

Aplicação: Uso pretendido: 
 
Aditivo probiótico para aumento do ganho de peso e melhoria da eficiência 
alimentar em aves, suínos e bezerros. USO EXCLUSIVO DOS FABRICANTES DE 
ALIMENTOS PARA ANIMAIS . 
 

ESPÉCIE ANIMAL/FASE GRAMAS/TON DE RAÇÃO 

Leitões, Peru e Frangos (para engorda) 400 - 1000 

Suínos (crescimento e engorda)                400 

Porcas (matrizes) 300  - 600 

Bezerros 400 - 500 

  
Modo de uso: 
Adicionar ao premix ou ração total. Pode ser administrado em rações peletizadas 
resistindo a temperaturas até 95º C. 
 

Armazenamento 
e transporte: 
 

Temperatura: ambiente 
Condições: Para maior estabilidade, estocar em local seco e fresco. Manter o 
produto em embalagem fechada e longe do alcance de crianças e animais. 
 

Validade: 
 

18 meses quando armazenado conforme especificado. 

Legislação: O produto está em total conformidade com a legislação nacional vigente. 
 
Produto registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob 
número SP-01589 30009. 
 

Suporte técnico: A equipe técnico-comercial da Chr. Hansen está disponível para fornecer maiores 
informações sobre o produto e a empresa. 
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Informação GMO: Conforme a legislação da União Européia podemos declarar que BioPlus® 2B não 
contém OGMs e que não contém matéria-prima rotulada GM**. De acordo com a 
Legislação Européia sobre rotulagem de produtos acabados alimentares ** podemos 
informar que o uso de BioPlus® 2B não origina uma rotulagem GM do produto de 
alimento final. A posição da Chr. Hansen sobre OGM pode ser encontrada em: 
www.chr-hansen.com 

 
 
* Directiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de Março de 2001, sobre a 
deliberação relativamente a organismos modificados geneticamente e revogando a Directiva do conselho 
90/220/EEC.  
 
** Regulamentação (CE) n º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Setembro de 2003, 
sobre alimentos e modificados geneticamente. 
 
** Regulamentação (CE) n º 1830/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Setembro de 2003, 
relativamente à capacidade de descobrir e de rotular organismos modificados, e a capacidade de 
descobrir produtos alimentares produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, e 
correção da Directiva 2001/18/EC. 
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