Pepsina porcina en polvo
Descripción del Producto:
Polvo fino conteniendo la enzima proteolítica
purificada extraida de la mucosa gastrica
porcina (fundus).

Porcine pepsin powder
Product Description:
Fine powder that contains the purified
proteolytic enzymes extracted from the
porcine gastric mucosa (fundus).

Pepsina porcina em pó
Descrição do Produto:
Pó fino contendo a enzima proteolítica
extraída da mucosa gástrica porcina
(fundus).

Potencia:
La pepsina en polvo se ofrece
con actividad 1:10.000 NF.
También puede abastecerse
bajo otras potencias mayores
o menores ante solicitudes
especificas.

Potência:
A pepsina em pó apresenta -se
com atividade 1:10.000 NF.
Apresenta -se também em
outras proporções maiores ou
menores diante de solicitações
específicas.

Almacenaje:
La temperatura ideal para
conservar el producto es entre
4 a 8 °C. De no disponer
refrigeración se recomienda
almacenar en lugar fresco y
seco. El envase debe
permanecer cerrado.

Armazenagem:
A temperatura ideal para
conservar o produto é entre
4 a 8º C. De não dispõer
refrigeração recomenda-se
armazenar em lugar fresco e
seco. A vasilha deve
permanecer fechada.

Presentación:
La pepsina en polvo está
disponible en envases
plásticos de 25 kg. Ante
requerimientos especiales del
cliente puede acondicionarse
en otros envases.
Certificados:
Cada lote de Pepsina en Polvo
es analizado para garantizar
que se cumplan los
estándares de calidad
requeridos.

Activity:
The pepsin powder is offered
with activity 1:10.000. It can
also be offered under greater or
smaller activities u nder specifics
requests.
Storage:
The ideal temperature to keep
this product is between 4 to 8º
C. If you do not have a
refrigerator, please store it in a
fresh and dry place. The
container must be kept closed.
Presentation:
The pepsin powder is a vailable
in plastic containers of 25 kg.
Under special requirements
from the client it can be packed
in other containers.
Certificates:
Each lot of Pepsin powder is
analyzed to guarantee that the
quality standards are fulfilled.

Apresentação:
A pepsina me pó está
disponível em vasilhas
plásticas de 25 kg.Ante
solicitações especiais do
cliente pode acondicionar-se
em outras vasilhas.
Certificados:
Cada lote de pepsina em pó é
analisado para garantir que se
obtenha os padrões de
qualidade solicitados.

