
NÍVEIS DE GUARANTIA   
 Peso Úmido Peso Seco

Proteína Bruta Mínimo 12,0% 45,0%
Gordura Bruta  Mínimo 4,5%  17,0% 
Fibra Bruta  Máximo 1,0%  4,0%
Umidade  Máximo  73,0% 0,0% 
Fósforo Mínimo 0,1% 0,3%
Probióticos            Mínimo       ufc     2E+07

GRANULOMETRIA & APRESENTAÇÃO

50-200 micras   Z1 to PL1     Garrafas Plásticas: 1 kg (2,2 lb), 2 kg (4.4 lb)

300-500 micras PL1 to PL15 Garrafas Plásticas: 1 kg (2,2 lb), 2 kg (4.4 lb)

INGREDIENTES
Um formulação nutricionalmente balanceada de alta digestibilidade 
com proteínas de origem marinha, proteínas vegetais (incluindo 
algas), leveduras, óleos de peixe e vegetais, farinhas vegetais, 
premixes de vitaminas e minerais, atioxidantes, pigmentos e 
aglutinantes biodegradáveis. 

INSTRUÇÕES DE ESTOCAGEM
• Melhor se usado dentro de vinte e quatro (24) meses após a data de 

fabricação.
• Pode ser refrigerado mas não congelado. 
• Use dentro de seis (6) semanas após aberto.
• Garrafas fechadas devem ser armazenadas em local fresco e arejado 

(22 C/72 F) protegido da luz solar.
• Agite bem antes de cada uso.
• Tampe a garrafa depois de cada uso.
• Rotacione o estoque usando lotes mais antigo primeiro (princípio 

do “primeiro que entra é o primeiro que sai”).

APLICAÇÃO DO PRODUTO
• Consulte o especialista técnico Zeigler da sua área.
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NÃO É NECESSÁRIO DESENCAPSULAÇÃO, ENRIQUECIMENTO OU DESINFECÇÃO
Fácil de Usar

1. Agite bem 2. Meça o 
volume

4. Mexa em 
círculos

5. Distribua 
uniformemente

6. Mantenha em 
suspensão

3. Dilua com água

Aviso: fotos dos produtos podem variar de acordo com o que aparece na tela, na qualidade de impressão e no lote produzido. Esssa é uma representação visual das partículas e da cor aproximada. Entre em contato com seu 
representante para adquirir uma amostra.
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Produto líquido de substituição de Artêmia

50-200 µm 300-500 µm
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Com mais de duas décadas de uso comercial e em constante evolução, EZ Artemia Ultra   
é o mais avançado produto para substituição de Artêmia atualmente no mercado.
EZ Artemia Ultra é a próxima geração da nossa conhecida dieta líquida micro-encapsulada. Esse alimento é 
formulado com níveis nutricionais superiores ao do náuplio de Artêmia. Diferente da Artêmia que está sujeita 
a variabilidade nutricional e dependente da disponibilidade no mercado além de ser vetor de contaminação de 
patógenos, a EZ Artemia Ultra fornece uma constante composição nutricional além de ser biologicamente segura.  

+ Maior digestibilidade e densidade nutricional por partícula.
+ Melhor microencapsulação.
+ Melhor flutuabilidade.

+ Aumento da performance das larvas demonstrada em 
   experimentos.
+ Adição de probióticos para manutenção da qualidade da 
   água e trato digestivo do animal.

CONTIENE PROBIÓTICOS Y VPAK


