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ﮐـﻠـﺴـﯿـﻤـﯽ
�ـ�ـ�ـ�ن

MAXAN

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

وﯾﮋ�ﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد:
ا��ا�� ����� ��� ���ن ����� ���� ��ی ���� ��� در
������ �� ���� ��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�� ����� ���
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�� ����� ٪١٠٠ه از �و�� ��ی �����
دارای ���� ����� ا�����ی ��ب
���ی ���������ی ����ل در ���� و آ��� ا����ان
����د و���� ��������� ���

ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف:
��و��ی ��زه زا�� ۳۰۰-۶۰۰ :م در ��ز
��و��ی �� ������� ۴۰۰- ۱۰۰۰:م در ��ز
��و��ی ����� ������� ۲۰۰-۵۰۰:م در ��ز
��و �� و �������ی آ��ده �� زا���� ۱۰۰-۲۵۰:م در ��ز
��������ی ��وا�ی��۱۰۰-۴۰۰ :م در ��ز
������ و ���� ۲۰-۵۰ :م در ��ز

�������  Eو آ��� ا���ـ�ان �ـ� �ـ��ار ��رد �ـ��ز
ا���ی ���� ��� د�� )( ۵٫۸ mcal/kg) (NEL

روش ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺤﺼﻮل:
در ��ی ��� و ��� د�ر از ��ر آ���ب و �� ����� �����
����ا�ی ��دد و در ��رت ا���ن ��ی ���� �� ����� ٣٠
����� ��� از د��ار ���� ��د.

���� ����ی�� :ده ���� ��ج��� ������� ،ه ا����ن �������� ،ن ���)�����ن ����ه و ���(�� ،ک ١
���� ا�ـ���ن :ا���ـ�ن � ،ــ� � ــ��ن� ،ـ�ــ��ــ�ن � ـ� ـ�ــ� � ــ�ا� ــ�� ،ـ�ـ� �ــ��ــ� ا�ـ�ــ�
���ره ���س۰ ۲ ۱ ۴ ۴ ۱ ۹ ۲ ۱ ۱ ۹ :
���ره ���س۰ ۳ ۱ ۳ ۵ ۵ ۸ ۵ ۲ ۸ ۵ :

www.xaniarco.com

