
Oferecemos aos nossos clientes uma ampla gama de produtos, incluin-
do vários ácidos, minerais, antioxidantes, aminoácidos, oligoelementos, 
conservantes e muito mais.

Nossas equipes de vendas especializadas, apoiadas por produtores 
certificados e ferramentas logísticas conformes, oferecem soluções de 
alta qualidade para animais de criação (gado, suínos,
aves, peixes, etc) e animais domésticos.

     
Atendemos aos mais altos padrões de mercado e trabalhamos
com produtores certificados GMP+/FamiQS.

Antioxidante, Conservante e Regulador 
de Acidez

Nutricional Aromatizante, Corante e Edulcorante

Ácido Cítrico Anidro
Ácido Fosfórico 85%
Ácido Fumárico
Ácido Peracético 15%
Benzoato de Sódio e Sorbato de Potássio
BHT (Butilhidroxitolueno)
Citrato Trissódico/ Citrato de Sódio
EDTA Dissódico
Metilparabeno
Paraformaldeido

Betaína e Cloridrato de Betaína
Cloreto de Colina 60%
Nutricional
DL-Metionina e L-Treonina 98,5%
Fosfatos (DCP, MCP, MDCP)
L-Lisina (HCL 98%/Sulfato 70%)

Ácido Cáprico/Ácido decanoico
Ácido Láurico
Ciclamato de sódio
Dióxido de titânio
Sucralose

Escaneie o QR Code 
para visitar o nosso site  

Abaixo você encontrará uma seleção dos produtos que oferecemos. Esta lista não é exaustiva. Se o produto que você
está procurando não estiver incluído, por favor, entre em contato conosco.

MANUCHAR NV

Rietschoorvelden 20

2170 Antuérpia, Bélgica 

www.manuchar.com

T +32 3 640 93 02

F +32 3 640 93 30

animal.nutrition@manuchar.com

Nutrição Animal

Produtos de nutrição animal

A Manuchar é uma distribuidora global e prestadora de serviços  
para a indústria de nutrição animal.

Vantagens dos aditivos alimentares

Os aditivos melhoram a saúde e o desempenho dos animais
de muitas maneiras, por exemplo, promovendo a formação
dos ossos, fortalecendo o sistema imunológico, promovendo
o crescimento, melhorando a digestibilidade dos alimentos e 
produção dos animais de criação.
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Melhora a
qualidade das

rações

Impulsiona o
desempenho e a saúde

dos animais

Sem efeitos nocivos
à saúde animal e ao

meio ambiente

Emulsificante, Espessante e Estabilizante Outros

Gluconato de Sódio
Goma Xantana
Hexametafosfato de Sódio
Propilenoglicol
Tripolifosfato de Sódio

Bicarbonato de Sódio
Dióxido de Silício/ Sílica
DL-Alfa-Tocoferol (Vitamina E Acetato 50%/ 
Vitamina E Acetato 98%)
Glicerina
Sulfato de Sódio


