
�������ی  از   ���� ��در  ا��   ���� در 
������� و ��ز د��� ا����ده ��ه ا�� �� 
از   ����� ���ن   ���� ��در  ��د   ��  ����
���� ����� ���ر ��ده و �� �وده ���� 
ر���ه و ��ب ��د. ا�� ����ل �� ���� 
�و��  و   ����� ��ی   ���� از  ��ه   �����
���� ا�� �� در ���ه ��ی �� �����ی ���د 
 ���  ���  �����  �� ��و��ی  ��ای  ا���ی 

ا����ده �� ��دد. 

پــودر چــربـی
 محـافظت شده

 کـلـسـیـمـی 
�ـ�ـ�ـ�ن
MAXAN



در   ���  ���� ��ی   ����  ����� ���ن   ���  ����� ا��ا��   

������ �� ���� ��در��ی ������ در ��زار

 �����را�� ���

����� و ���� ��دن ا��ازه ذرات

 ا����ده از �و�� ��ی ����ردار از ��و����  ا�����ی ��ب 

���� در ����د ��ا�ن ���� ا���ی و ا��ا�� ����� ��� 

  ١٠٠٪ ����� ��ه از �و�� ��ی �����

 دارای ���� ����� ا�����ی ��ب

 ���ی ������� ��ی ����ل در ���� و آ��� ا����ان

 ����د و���� ��������� ���

ویژ�ی های منحصر به فرد:

 مقدار مصرف:

روش نگهداری محصول: 

۹-۱۱٪
۸۵٪

۴٪

��و��ی ��زه زا: ۶۰۰-۳۰۰ ��م در ��ز

��و��ی �� �����:۱۰۰۰ -۴۰۰ ��م در ��ز

��و��ی ����� �����:۵۰۰-۲۰۰ ��م در ��ز

��و �� و ����� ��ی آ��ده ��  زا��:۲۵۰-۱۰۰  ��م در ��ز

������ ��ی ��وا�ی: ۴۰۰-۱۰۰��م در ��ز

������ و ��: ۵۰-۲۰ ��م در ��ز

�� ����

�����

ر����

������� E  و آ��� ا���ـ�ان �ـ� �ـ��ار ��رد �ـ��ز

(           mcal/kg)                  ��ا���ی ���� ��� د(NEL)۵٫۸

���� ا�ـ���ن: ا���ـ�ن، �ـــ� �ـــ��ن، �ـ�ــ��ــ�ن �ــ�ــ�ــ� �ـــ�ا�ـــ�، �ـ�ـ� �ــ��ــ� ا�ـ�ــ�

���� ����ی: ��ده ���� ��ج، ������� ���ه ا����ن ���، �����ن ���(�����ن ����ه و ���)، ��ک ١

۰ ۲ ۱ ۴ ۴ ۱ ۹ ۲ ۱ ۱ ۹ w���ره ���س: w w . x a n i a r c o . c o m ۰ ۳ ۱ ۳ ۵ ۵ ۸ ۵ ۲ ۸ ۵ ���ره ���س:

در ��ی ��� و ��� د�ر از ��ر آ���ب و �� ����� ����� 

����ا�ی ��دد و در ��رت ا���ن ��ی ���� �� ����� ٣٠ 

����� ��� از د��ار ���� ��د.


