










Tanımlayıcı
Numara

Aktif
Madde Katkı Adı Premiksteki

Düzey Birimler

3a920

3c301

4b1711

2b

2b

11.4.2
11.5.3

11.1.5

1.300.000

650.000

16.000

50.000

16.650

1.415.000

2.650.000

1.000.000

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

Vitaminler provitaminler ile benzer etkiye sahip kimyasal olarak tanımlanmış maddeler

Aminoasitler, tuzları ve anologları

Sindirim sistemi düzenleyici

Duyusal bileşenler 

Betain
anhidroz

DL-Metiyonin

Saccharomyces
cerevisiae
CNCM I-1077 

Aroma, 

Aromatik
Maddeler

Aromatik
Maddeler

NaHCO3

K2CO3

Lithothamn

Betain

Amino Asit

Canlı maya

Sodyum bikarbonat (NaHCO3)

Potasyum  karbonat (K2CO3) 

Öğütülmüş veya granüle edilmiş kalkerli
deniz yosunlarından (Phymatolithon
calcareum)(Pall. Elde edilmiş doğal ürün.)

Taşıyıcı

Portakal aroması (2b) aromatik maddeler (toplam 
%10,9) izopentil asetat, bütirik asit, sinnamaldehit, 
undekano-1,4-lakton, dihidrokumarin, vanillin, 
metoksibenzaldehit,nonano-1,4-lakton,1-metoksi-4-(pro
p-1(trans)-enil)benzen, diasetil, terpensiz portakal yağı, 
eugenol, p-anizilalkol, etil bütirat, oktan-1,4-lakton; 
çöktürülmüş ve kurutulmuş silisik asit (E 551a) (%15),  
propilen glikol (13.11.1) (%4,1), mısır nişastası (%70)

BİLEŞİMİ: Duyusal Katkılar 200 000 Mg/Kg (2B Kategorisinde 
Aroma Bileşikleri, Botanik Olarak Doğal Ürünler Olarak 
Tanımlanmıştır) 
TAŞIYICI/DOLGU MADDESİ:
Mermer Tozu(Ca CO3-11.1.1) 800.000 Mg/Kg



Maxcare Kanatlı 

Optimal üretimi
destekler 

Kolay ve
homojen karışım

Analiz, sağlık ve
besleme desteği

Maxcare kanatlı serisi ürün portföyümüz; yumurtacı tavukların ırka ve besleme 
dönemine özel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş özel premiks/konsantre formüllerini 
kapsar.  Portföyümüzde bulunan tona 5 kg ve 25 kg katılımlı ürünlerimiz işletmelerde ön 
karışım yapma ihtiyacını bertaraf eder, homojen karışımı sayesinde kullanım kolaylığı ve 
güvenilirliği sunar. 

Premiks ve çiftlik minerali üretiminde global öncü olan ve 21’den fazla ülkede üretim 
gerçekleştiren firmamız Trouw Nutrition’ın deneyimiyle yüksek kalite ve güvenilirlikle 
gerçekleştirdiğimiz üretimimizi vermiş olduğumuz analiz, sağlık ve besleme hizmetleri ile 
birleştirerek benzersiz bir servise dönüştürüyoruz. 

Tona 25 kg katılımlı ürünlerimiz içeriğinde ise; her döneme özel ihtiyaç duyulan tüm 
vitamin, makromineral, biyoyararlanımı yüksek izmineral karışımı, aminoasit ve  enzim 
kombinasyonu yanı sıra  civciv/yarka dönemine özel;  güçlü iskelet gelişimi ve bağırsak 
sağlığının optimize edilerek bağışıklık sisteminin desteklenmesiyle iyi bir başlangıç ve 
optimum gelişim için özel yem katkı maddelerini de kusursuz ve dengeli şekilde ihtiva 
eder. 

Yumurta dönemine özel;  kabuk oluşumu ve bağırsak sağlığını destekleyerek optimum 
verimlilik ve ürün kalitesini hedefleyen özel yem katkı maddelerini de kusursuz ve 
dengeli şekilde ihtiva eder. 

Tona 5 kg katılımlı ürünlerimiz içeriğinde her döneme özel ihtiyaç duyulan tüm vitamin, 
biyoyararlanımı yüksek iz mineral karışımı ve enzim kombinasyonu yanı sıra civciv/yarka 
dönemine özel;  güçlü iskelet gelişimi ve bağırsak sağlığının optimize edilerek bağışıklık 
sisteminin desteklenmesiyle iyi bir başlangıç ve optimum gelişim için özel yem katkı 
maddelerini de kusursuz ve dengeli şekilde ihtiva eder. 

Yumurta dönemine özel;  kabuk oluşumu ve bağırsak sağlığını destekleyerek optimum 
verimlilik ve ürün kalitesini hedefleyen özel yem katkı maddelerini de kusursuz ve dengeli 
şekilde ihtiva eder. 






