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Informacja o produkcie 

 

 

Kod produktu: 60001310 

Substancja aktywna: Cantaksantyna 

Nazwa chemiczna  β, β-Carotene-4, 4’-dione 

Numer CAS  514-78-3 

Numer EINECS 208-187-2 

Numer rejestru 

dodatków paszowych 

EUR 

E 161 (g) 

Wzór strukturalny 

 

Masa cząsteczkowa 564.84 g/mol   

    

Nr. Identyfikacyjny EU 2a161g (EU 2015/1486)  

Specyfikacja produktu CAROFORTE® RED 10 % 

Wyglad, kolor Fioletowe do czerwono-fioletowych mikrogranulek 

Opis 

 

Preparat z kantaksantyną, rozproszony w matrycy 
żelatyny i węglowodanów, stabilizowany palmitynianem 
askorbinowym i all-rak-alfa-tokoferolem jako 
przeciwutleniacz. 

Aktywność min. 10.0 % (metoda UV w 426 nm) 

Strata masy po suszeniu max. 8.0 % 

Wielkość cząstek 
min. 95 % przechodzących przez sito 20 mesh (sito w 
standardzie US)     

Gęstość nasypowa ca. 600 g/l 
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Pakowania i przechowywanie 

Opakowanie: 25 kg (wewnętrzne opakowanie torba foliowa aluminiowa, zewnętrzne 

opakowanie kartonowe) 

Przechowywanie: Przechowywać worek szczelnie zamknięty; chronić przed 

światłem/bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, ciepła, tlenu i wilgoci. Po 

otwarciu należy szybko zużyć zawartość opakowania. 

 

Stabilność/termin przydatności 

Produkt może być przechowywany przez 36 miesięcy od daty produkcji w nieotwartym 

oryginalnym opakowaniu i w temperaturze pokojowej.   

 
Zastosowanie / Status prawny 

Dodatek paszowy z kantaksantyną jako składnikiem aktywnym (numer identyfikacyjny 

2a161g) dla drobiu o maksymalnej dawce. Produkt spełnia wszystkie wymogi 

dyrektywy WE 1831/2003 oraz rozporządzenia UE 2015/1486 dotyczące dodatków 

paszowych, a także dyrektywy WE 2002/32 dotyczącej substancji niepożądanych. 

CAROFORTE® RED 10 % nie zawiera etoksychiny i/lub TPPO. Informacje dotyczące 

postępowania z produktem oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w 

Karcie Charakterystyki Produktu. 

 

Informacja prawna 

Podane tu informacje uważane są za prawidłowe i zgodne z naszym aktualnym 

stanem wiedzy. Nie udziela się żadnej gwarancji, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej, 

co do ich dokładności lub wyników, jakie można uzyskać na podstawie tych informacji. 

Podane informacje nie zwalniają żadnego z użytkowników od własnej wiarygodności 

w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z nimi w warunkach użytkowania zgodnych 

z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. 

 

Producent 

Zhejiang Medicine Co., Ltd., Xinchang Pharmaceutical Factory             

98 East Xinchang Dadao Road, Xinchang, Zhejiang,  

312500, P. R. China 

www.china-zmc.com                                                   

Importer 
ZMC-Europe GmbH 

α DE HH 029447 

 

Dystrybutor 

Feedstar Sp. Zoo 

Ul. Królewska 6 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

biuro@feedstar.pl 
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