
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΧΗΜΙΚΑ 

ΝΟΥΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ Δ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΚΕ 

Λ. ΝΑΤΟ, ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19300 

ΤΗΛ. 210 5595503 – FAX. 2105595513 

Email: info@nutriahellas.gr 

www.nutriahellas.gr 

mailto:info@nutriahellas.gr


 

 
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ  

ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 

 
Η εταιρία, συνέχεια της εταιρίας Νούτρια Ελλάς Δ. Τσολάκης Ε.Ε., ιδρυθείσα το 2004, αποτελεί τμήμα της 

δραστηριότητας 42 χρόνων, του ιδρυτή της Δημήτρη Τσολάκη, γεωπόνου, ζωοτέχνη και οικονομολόγου.  

Αποτελεί μια προσπάθεια που στηρίζεται σε σημαντική γνώση, πολύχρονη εμπειρία, άρτια οργάνωση και υψηλούς 

στόχους, προωθητική  του  εκσυγχρονισμού της ελληνικής κτηνοτροφίας, πέρα και πάνω από τους οικονομικούς της 

στόχους.  

    

Η ΝΟΥΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ, απευθύνεται στους ζωϊκούς πληθυσμούς που……κολυμπούν, 

περπατούν ή πετούν και τις μονάδες επεξεργασίας των προϊόντων που παράγουν. 

 

- Παράγει και διακινεί συμπληρώματα ζωοτροφών (προμίγματα βιταμινών και ιχνοστοιχείων, πυρήνες, ισορροπιστές, 

πρωτεϊνικά συμπυκνώματα κλπ) εφοδιάζοντας κτηνοτροφικές μονάδες και βιομηχανίες παραγωγής ζωοτροφών. 

- Παράγει και διακινεί ειδικά παρασκευάσματα εξισορρόπησης και ενίσχυσης του μεταβολισμού των παραγωγικών 

ζώων και των ζώων συντροφιάς (feed specialties-υπερτροφές). εφοδιάζοντας κτηνοτροφικές μονάδες και 

βιομηχανίες παραγωγής ζωοτροφών. 

- Παρέχει υπηρεσίες επιστημονικής οργάνωσης και διαχείρισης κτηνοτροφικών μονάδων, μονάδων παραγωγής 

ζωοτροφών και μονάδων επεξεργασίας κτηνοτροφικών προϊόντων. 

- Διακινεί, από το Νοέμβριο του 2013, σαν αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Ελλάδας και των Βαλκανίων της Αγγλικής 

εταιρίας EVANS VANODINE PLC, προϊόντα που καλύπτουν πλήρως τον καθαρισμό και την απολύμανση των 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και όλων των βιομηχανιών επεξεργασίας και τυποποίησης ζωικών και  

φυτικών τροφίμων.  

Η παραγωγή και των  προϊόντων αυτών, με βάση συμφωνία παραχώρησης και αξιοποίησης πνευματικής 

ιδιοκτησίας, προετοιμάζεται να γίνει στην Ελλάδα. 

 

Το προσωπικό της ΝΟΥΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ συγκροτείται κατά συντριπτική πλειοψηφία από επιστήμονες με ειδίκευση 

στα υπηρετούμενα αντικείμενα (γεωπόνοι – ζωοτέχνες, κτηνίατροι, χημικοί, οικονομολόγοι) και άρτια εκπαιδευμένο 

εργατικό προσωπικό, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των σύγχρονων παραγωγικών μονάδων για εξελιγμένα και 

εξειδικευμένα προϊόντα. 

 

Το δίκτυο της εταιρίας, πέραν του κεντρικού στον Ασπρόπυργο Αττικής, περιλαμβάνει ένα υποκατάστημα στην 

Χρυσούπολη Καβάλας για την κάλυψη των αναγκών της Θράκης, και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και θα 

ακολουθήσει το Αγρίνιο, η Λάρισα και το Ηράκλειο εντός της τρέχουσας διετίας.  

 

Η ΝΟΥΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ, συνεχίζοντας την μακρόχρονη και κοινωνική προσφορά της μέσα από την δημιουργία και 

εισαγωγή νεωτερισμών στο χώρο δράσης της, συνέβαλε και συμβάλλει αποτελεσματικά, τα χρόνια της κρίσης, με τον 

τριπλασιασμό του προσωπικού της και τις 8 νέες θέσεις απασχόλησης.  

 

 



 

 
 

 

Η ΝΟΥΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ Δ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΚΕ λανσάρει… 

 GPN PLUS® + KETOBAN® 

… ενάντια στην κέτωση και την τοξαιμία  

Το GPN PLUS είναι συμπληρωματική ζωοτροφή σχεδιασμένη για την υποστήριξη 
των παραγωγικών ζώων κατά τη μεταβατική περίοδο και για περιόδους υψηλής 
θερμικής καταπόνησης. Επιπλέον είναι ιδανικό για την καταπολέμηση της 
κέτωσης και της τοξαιμίας. Παρόμοιο προιόν είναι και το KETOBAN. Περισσότερες 
πληροφορίες για τα προιόντα περιέχονται στα τεχνικά φυλλάδιά τους. 

 

 MILKFORTE® 

… ενάντια στη δυσγαλάξια 

Το MILKFORTE στοχεύει στην ενίσχυση του ζώου κατά τη μεταβατική περίοδο και 
στη αύξηση της παραγωγικότητάς του στη γαλακτική περίοδο. Είναι μία 
πρωτοποριακή φόρμουλα που στοχεύει στην ενίσχυση της πρωτεινοσύνθεσης με 
την παροχή υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνων και πρόδρομων ουσιών 
σύνθεσης αμινοξέων μέσω γευμάτων λινάλευρου και του καλύτερου δότη 
μεθυλομάδων της προστατευμένης χολίνης με ταυτόχρονη ενίσχυση της 
διαθεσιμότητας αξιοποιήσιμου από τους μικροοργανισμούς της μεγάλης κοιλίας 
ανόργανου αζώτου. Περισσότερες πληροφορίες για τα προιόν περιέχονται στο 
τεχνικό φυλλάδιο. 

 

 THERMAL ANTISTRESS® 

… για περιόδους υψηλού θερμικού στρες  

Το  ΤHERMAL ANTISTRESS αποτελεί μια νέα φόρμουλα βασισμένη στην 
ομοιοστασία του καλίου, στην εξισορρόπηση του pH της μεγάλης κοιλίας, και την 
αύξηση του ενεργειακού περιεχομένου του σιτηρεσίου με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών των μηρυκαστικών κατά τις υψηλές 
και ακραίες θερμοκρασίες τους θερινούς μήνες. Περισσότερες πληροφορίες για 
τα προιόν περιέχονται στο τεχνικό φυλλάδιο. 

 

 MILEARB® (MILOS ISLAND EARTH) 

… για τη γενική υγιεινή των ζώων 

Το ΜΙLEARB στοχεύει στο στέγνωμα των μόλις γεννηθέντων νεογνών ζώων 

ιδιαίτερα τις ψυχρές και υγρές περιόδους του έτους και τη προστασία τους από τις 

υποθερμίες. Το στέγνωμα της υγρής στρωμνής στους πτηνοτροφικούς θαλάμους 

ιδιαίτερα των νεοσσών κρεοπαραγωγής με πρόσθετο όφελος τη μείωση του 

ρυθμού πολλαπλασιασμού των κοκκιδίων και της έντασης των κοκκιδιάσεων, το 

στέγνωμα του υποστρώματος των θέσεων ανάπαυσης των αγελάδων 

γαλακτοπαραγωγής και την εξ αυτού μείωση των περιστατικών πνευμονίας. 

Επιπλέον στοχεύει στην ανακούφιση των αγελάδων που αναμένουν να αρμεχτούν 

στο χώρο πριν το αρμεκτήριο από τη πίεση των σκληρών και κακής κατάστασης δαπέδων, στη μείωση των 

οσμών αμμωνίας με όφελος τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων στους πνεύμονες των ζώων. Περισσότερες 

πληροφορίες για τα προιόν περιέχονται στο τεχνικό φυλλάδιο. 

     SUPER FEED SPECIALTIES  



 

 
 

 

 

 
 

 

 

               … για την προστασία από τις τοξίνες 

 

 NUTRIA MYCOTOXIN BINDER A 

To NUTRIA MYCOTOXIN BINDER A είναι ένα μίγμα ενεργών αργυλοπυριτικών και κυτταρικών 

τοιχωμάτων των ζυμομυκήτων με υψηλή ικανότητα να δεσμεύει και να απενεργοποιεί τις μυκοτοξίνες. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα προιόν περιέχονται στο τεχνικό φυλλάδιο. 

 

 NUTRIA MYCOTOXIN BINDER B 

Το NUTRIA MBB®  της ΝΟΥΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ, είναι ένα τριπλής ενέργειας μυκοτοξινοδεσμευτικό που 

αποτελείται από μπεντονίτη, γη διατομών και αποξηραμένους ζυμομύκητες.  Περισσότερες 

πληροφορίες για τα προιόν περιέχονται στο τεχνικό φυλλάδιο. 

 

 NUTRIA MYCOTOXIN BINDER C 

Το NUTRIA MYCOTOX C, είναι ένα πολυενεργό μυκοτοξινοδεσμευτικό, το μοναδικό με πέντε ενεργά 

συστατικά στα οποία περιλαμβάνονται Μπεντονίτης, Γη Διατόμων, Οργανικά Οξέα, γλυκο-μαννάνες 

και ένζυμα. Όλα αυτά συναποτελούν ένα πολυδυναμικό μίγμα, μοναδικής   μυκοτοξινοδεσμευτικής 

ικανότητας και αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση του προβλήματος των τοξινών. Περισσότερες 

πληροφορίες για τα προιόν περιέχονται στο τεχνικό φυλλάδιο. 

 

 NUTRIA MYCOTOXIN BINDER D 

Το NUTRIA MYCOTOX MBD® , είναι ένα πολυενεργό μυκοτοξινοδεσμευτικό, με βασικό συστατικό τον 

Μπεντονίτη, και ενισχυτικά δράσης Γη Διατόμων, Οργανικά Οξέα, και γλυκο-μαννάνες Όλα αυτά 

συναποτελούν ένα πολυδυναμικό μίγμα, ενισχυμένης μυκοτοξινοδεσμευτικής ικανότητας και 

αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση του προβλήματος των τοξινών. Περισσότερες πληροφορίες 

για τα προιόν περιέχονται στο τεχνικό φυλλάδιο. 

 

 

 

 

     NUTRIA TOXIN BINDERS  



 

 
 

 

 

 

… Η ΝΟΥΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ Δ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΚΕ παράγει και διακινεί συμπληρώματα ζωοτροφών 

(προμίγματα βιταμινών και ιχνοστοιχείων, πυρήνες, ισορροπιστές, πρωτεϊνικά 

συμπυκνώματα κλπ) εφοδιάζοντας κτηνοτροφικές μονάδες και βιομηχανίες παραγωγής 

ζωοτροφών. 

 
Προμίγματα βιταμινών και ιχνοστοιχείων – ισορροπιστές – πυρήνες   για μυρηκαστικά 

 

 ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΑΡΝΙΩΝ, 

ΕΡΙΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΧΙΔΙΩΝ V+MP 41 

 ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ  V+MP 42,43 

 ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΓΙΑ 

ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΡΙΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ    V+MP 47A, 48A 

 

 

 

 ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ RSC 41 

 ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ RSC 42,43 

 ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ ΝΕΑΡΩΝ ΜΟΣΧΙΔΙΩΝ RSC 46 

 ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ  RSC 47E, RSC 48 

 ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ ΑΓΕΛΑΔΩΝ RSC 47A, RSC 48A 

 

 

Τα προιόντα της σειράς 41 αποτελούν ιδανική επιλογή για τη διατροφή των νεαρών αμνοεριφίων. Η 

σειρά προιόντων 42 αποτελεί μια άριστη και οικονομική επιλογή για την ενίσχυση της διατροφής των 

αιγοπροβάτων κατά την διάρκεια της γαλακτικής περιόδου, ενώ η σειρά 43 αποτελεί την αντίστοιχη 

κατά την διάρκεια της ξηράς περιόδου. Τα προιόντα της σειράς 46 ενισχύουν τη διατροφή των νεαρών 

μόσχων κάτω των 6 μηνών. Τα προμίγματα, οι ισορροπιστές και οι πυρήνες της σειράς 47 αποτελούν 

ιδανική επιλογή για την ενίσχυση της διατροφής των παχυνόμενων μόσχων σε συνδυασμό  με χρήση 

σανού ή αχύρου. Τα αντίστοιχα προιόντα της σειράς 47Α αφορούν τη διατροφή γαλακτοπαραγωγών 

αγελάδων. Τέλος,   η σειρά 48Α ενισχύει της διατροφή των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων  σε 

συνδυασμό  με χρήση ενσιρώματος καλαμποκιού, και η 48 των παχυνόμενων μόσχων. Περισσότερες 

πληροφορίες για τα προιόντα περιέχονται στα τεχνικά φυλλάδια. 

 

     ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  



 

 
 

 

Προμίγματα βιταμίνων και ιχνοστοιχείων – ισορροπιστές – πυρήνες χοίρων  

 

 ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ 

V+MP 21 

 ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ, ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ V+MP 22 

 ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΡΩΝ V+MP 23 

 ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ PSC 211 

 ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ PSC 22 

 ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΡΩΝ PSC 23 

 

Τα παραπάων προιόντα αποτελούν ενδεδειγμένες επιλογές προιόντων τόσο από οικονομικής πλευράς 

όσο και από πλευράς ποιότητας.  Περισσότερες πληροφορίες για τα προιόντα περιέχονται στα τεχνικά 

φυλλάδια.  

 

Προμίγματα βιταμίνων και ιχνοστοιχείων – ισορροπιστές – πυρήνες πουλερικών                                              

 

 ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ V+MP 01 

 ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ 

ΩΟΤΟΚΙΑΣ V+MP 11 

 ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ 

ΩΟΤΟΚΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ V+MP 12 

 

 

 

 ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ BSC 01  

 ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ BSC 02  

 ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ ΝΕΟΣΣΩΝ ΩΟΤΟΚΙΑΣ LSC 11 

 ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΩΟΤΟΚΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ LSC 12  

 

 

 

 

     ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  



 

 
 
 

 
 
Η σειρά προιόντων 11 χρησιμοποιείται στα μίγματα των νεοσσών, Ο ισορροπιστής νεοσσών ωοτοκίας 
μπορεί να παραχθεί με την προσθήκη αντικοκκιδιακού παράγοντα, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. 
Επίσης η σειρά 01 προιόντων προστίθεται στα μίγματα των ωοτόκων. Ο ισορροπιστής  νεοσσών 
κρεοπαραγωγής BSC01 Φ/Α χρησιμοποιείται στα μίγματα 1ης ηλικίας νεοσσών κρεοπαραγωγής που 
τρέφονται μόνο με φυτικές ζωοτροφές. Ο ισορροπιστής  νεοσσών κρεοπαραγωγής BSC01 Φ/Β 
χρησιμοποιείται στα μίγματα 2ης και 3ης ηλικίας νεοσσών κρεοπαραγωγής που τρέφονται μόνο με 
φυτικές ζωοτροφές. Ο ισορροπιστής  νεοσσών κρεοπαραγωγής BSC02 Z/A χρησιμοποιείται στα μίγματα 
1ης ηλικίας νεοσσών κρεοπαραγωγής που τρέφονται και με ζωικές ζωοτροφές, και ο BSC02 Z/Β στα 
μίγματα 2ης και 3ης ηλικίας. Οι συγκεκριμένοι ισορροπιστές μπορεί να παραχθούν με την προσθήκη 
αντικοκκιδιακού. Ο ισορροπιστής ωοτοκίας μπορεί να παραχθεί χωρίς την προσθήκη Carophyl Red 
(LSC12) ή με διαφορετική ποσότητα κόκκινης χρωστικής προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό χρώμα 
κρόκου. Περισσότερες πληροφορίες για τα προιόντα περιέχονται στα τεχνικά φυλλάδια. 

 

Προμίγματα βιταμίνων και ιχνοστοιχείων – ισορροπιστές – πυρήνες άλογα, μέλισσες και 

κουνέλια 

 

 ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΑΛΟΓΩΝ HSC72Δ 

 ΠΡΟΜΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΕΣ V+MP 51 

 ΠΡΟΜΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ  ΚΟΥΝΕΛΙΑ V+MP 81 

 ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ RSC 51   

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα προιόντα περιέχονται στα τεχνικά φυλλάδια. 

→         Όλα τα είδη ισορροπιστών μπορούν να συνδυαστούν με: 

 Βιοενεργή μαγιά 

 Κτηνοτροφική ουρία 

 Μελάσσα  

 

…Η ΝΟΥΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ Δ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΚΕ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΠΗΡΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ.  

 
 

     ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  



 

 
 

 
Η ΝΟΥΤΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ… 
 

 

ΜΑΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

 ΠΛΑΚΕΣ ΛΕΙΞΕΩΣ 

 

 

 ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΑΣΒΕΣΤΙΟ - 

                                           ΔΙΑΣΒΕΣΤΙΟ 

 

 

 ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΜΟΝΑΣΒΕΣΤΙΟ  

 

 

 

 ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΝΑΤΡΙΟ (ΣΟΔΑ) 

 

 

 

 

 ΑΛΑΤΙ 

 

 

 

 

 

 

      ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ  



 

 
 

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Αμνοεριφίων 50%   

Μόσχων με 50%  

Αμνοεριφίων με υποκ/το Μόσχων 

Φυράματος πουλερικών 

Φυράματος χοίριδίων 

 

ΑΜΙΝΟΞΕΑ 

ΛΥΣΙΝΗ 

ΘΡΕΟΝΙΝΗ 

ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ 

ΧΟΛΙΝΗ 60 % 

 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

Ένζυμα, αρωματικά – προσελκυστικά γεύσης, άλευρα,  

ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, μαγιά Sach. Cerevisie, λίπος 

υψηλής γαλ/γής BY PASS, λίπος χοίρων & πουλερικών, 

γλυκός ορρός γάλακτος, ορρός με λίπος 50%, πρωτεϊνη 

σόγιας κά.  

     

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ, ΤΡΙΧΡΩΜΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 

ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ, ΓΑΤΑΣ 

 

      ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ        ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ  



 

 
 
 

Η ΝΟΥΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ Δ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΚΕ διακινεί, από το Νοέμβριο του 2013, σαν αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος της Ελλάδας και των Βαλκανίων (εκτός της Βουλγαρίας) της Αγγλικής εταιρίας EVANS 
VANODINE PLC, προϊόντα που καλύπτουν πλήρως τον καθαρισμό και την απολύμανση των 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και όλων των βιομηχανιών επεξεργασίας και τυποποίησης 
ζωικών και  φυτικών τροφίμων. Η παραγωγή και των  προϊόντων αυτών, με βάση συμφωνία 
παραχώρησης και αξιοποίησης πνευματικής ιδιοκτησίας, προετοιμάζεται να γίνει στην Ελλάδα. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

     ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ       ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ  

      



 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ  



 

 
 

Evans Vanodine International Plc. 

 
H Evans Vanodine International PLC ιδρύθηκε το 1919 και εδρεύει στο Preston του 

Lancashire (στην Αγγλία) όπου, σε μια έκταση 20 στρεμμάτων, βρίσκεται το 

σύγχρονο εργοστάσιο της εταιρείας με εμβαδόν περίπου 7500 τετραγωνικών 

μέτρων που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις κατασκευής και αποθήκευσης.                         

Ενώ η Evans Vanodine International PLC είναι μεγάλη εταιρεία και αναγνωρίζεται ως 

πρωτοπόρος παρασκευαστής απολυμαντικών προϊόντων νοσοκομειακής, 

βιομηχανικής, κτηνιατρικής και γεωργικής χρήσης, η ταυτότητά της παραμένει 

σχετικά άγνωστη μέχρι και σήμερα στους περισσότερους καταναλωτές των 

προϊόντων της επειδή η Evans Vanodine International Plc. εργάζεται επί το πλείστο 

ως εφευρέτης και παρασκευαστής άλλων παρασκευαστών.  

Η Evans Vanodine International Plc. σκοπίμως δεν διαφημίζει τα προϊόντα της  σε 

πολλές αγορές και δεν συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις για να μην αντιτίθεται στα 

συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών που μεταπωλούν τα προϊόντα της με άλλα 

ονόματα.  

Η αφοσίωση της εταιρείας στη Διαχείριση με βάση της Αρχή της Ολικής Ποιότητας 

αναγνωρίστηκε το 1990, οπότε της απονεμήθηκε το Πιστοποιητικό με Αρ. 09535 του 

Βρετανικού Προτύπου 5750 Μέρος 2: 1987. Αυτό είναι σήμερα γνωστό ως BS EN ISO 

9002: 1994.  

Οι άριστα εκπαιδευμένοι και έμπειροι εργαζόμενοι στα σύγχρονα Εργαστήρια 

Έρευνας, Διασφάλισης Ποιότητας και Μικροβιολογίας της εταιρείας έχουν στη 

διάθεσή τους τα πιο προηγμένα αναλυτικά όργανα, γεγονός που συνέβαλε στην 

απονομή εθνικής πιστοποίησης (NAMAS) στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας για 

Ελέγχους Απολυμαντικών, Αρ. 1108.  

Οι πρώτες ύλες περνούν από ποιοτικό έλεγχο πριν εισαχθούν στην παραγωγική 

διαδικασία, ενώ τα τυχαία δείγματα των προϊόντων διατηρούνται στις αποθήκες 

έως και 5 χρόνια. Οι προηγμένες εγκαταστάσεις παραγωγής περιλαμβάνουν τη 

χρήση δεξαμενών 10000 και 12000 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα, πολυαιθυλένιο 

και δεξαμενών υπό πίεση καθώς και αυτόματων γραμμών έξι κεφαλών πλήρωσης 

και πωματισμού των 500 ml, του 1 λίτρου και των 5 λίτρων. Αυτό εξασφαλίζει ότι 

υπάρχουν πάντα αποθέματα σημαντικών ποσοτήτων προϊόντων.  

Με εξαγωγές σε περισσότερες από 60 χώρες, η Evans Vanodine International διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία 

για να προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις σε προβλήματα βιοασφάλειας που παρουσιάζονται στις κτηνοτροφικές 

επιχειρήσεις. 
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ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΙΑ 
 
GPC 8 - Είναι ισχυρό απολυμαντικό βασισμένο στην γλουταραλδεΰδη, 
βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο & ιοκτόνο, προσφέροντας εξαιρετική προστασία από 
ένα ευρύ φάσμα παθογόνων μικροοργανισμών. 
 
PERADOX  - Διαυγές,  άχρωμο υγρό, τελικό απολυμαντικό, αποτελεσματικό σε ένα 
μεγάλο αριθμό βακτηρίων, ιών και παθογόνων μυκήτων που εμφανίζονται στην 
εντατική κτηνοτροφία, στην παραγωγή και επεξεργασία γάλακτος και σε άλλες 
εφαρμογές στη βιομηχανία ποτών και τροφίμων. Εμφανίζει άμεση δράση. 
Χρησιμοποιήται  για τον καθαρισμό των σωληνώσεων του νερού και την άμεση 
απολύμανση. 
 
V18 - Για γενική απολύμανση της κτηνοτροφίας. 
 
FAM 30 - Το FAM 30 είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό και γρήγορο σε δράση απολυμαντικό βασισμένο στο ιώδιο και εγκεκριμένο από 
τo DEFRA για χρήση στον κτηνοτροφικό τομέα. Είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο, προσφέροντας εξαιρετική 
προστασία από ένα ευρύ φάσμα παθογόνων οργανισμών. 
 
VANODOX FORMULA - Ένα σταθεροποιημένο μίγμα Υπεροξυοξικού Οξέως σε ισσοροπία με Υπεροξείδιο Υδρογόνου και Οξικό 
Οξύ, με Μη Ιοντικό Επιφανειοδραστικό, με ευρύ φάσμα δράσης, αποτελεσματικό ενάντια βακτηρίων, μυκητών και ιών.  
 
SHIFT- Ισχυρό απορρυπαντικό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέ κάθε είδους συσκευής πλύσης, χαμηλής ή υψηλής πίεσης, 
κρύου ή ζεστού νερού. Κατάλληλο για τον καθαρισμό δαπέδων, τοίχων και οροφών για όλες τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, 
καθώς του σταθερού εξοπλισμού και οχημάτων.Διασφαλίζει αποτελεσματικότητα,  μέγιστη ταχύτητα και ακρίβεια για την 
αφαίρεση των οργανικών επικαθήσεων από όλες τις επιφάνειες. 
 
ACID BRITE - Όξινο απορρυπαντικό, ενισχυμένο με συστατικά επιφανειακής δράσης, υγρό χαμηλού αφρισμού, με εξειδικευμένη 
σύνθεση για την αποτελεσματική αφαίρεση των αλάτων. 
 
HANDSAN - Αλκοολούχο καθαριστικό χεριών, απολύμανση με ενυδατικές ιδιότητες. 
 

 

 
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ 
 
GPC 8 - Λειτουργεί ενάντια σε ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών 
 
PERADOX - Για τον καθαρισμό των σωληνώσεων του νερού και την 
άμεση απολύμανση 
 
V18  -  Για γενική απολύμανση της κτηνοτροφίας 
 
SHIFT - Αλκαλικό απορρυπαντικό βαρέως τύπου, για κτίρια και 
οχήματα 
 
ACID BRITE- Αφαλατικό και απολυμαντικό για τα ψυκτικά pads 
 
HANDSAN - Αλκοολούχο καθαριστικό χεριών  

 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
 
BUFFODINE - Ένα απολυμαντικό ιχθυοκαλλιέργειας για την απολύμανση   

 
VANOQUAT - Χρησιμοποιείται σε αναλογία 1:100 σε δίχτυα ψαριών, δεξαμενές και κλωβούς ώστε να προληφθεί η εξάπλωση της 

ασθένειας σε λίμνες και ιχθυοτροφία. 

     ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ  



 

 
 
 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ-ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ  
 
FAM 30 - Για πολλαπλή χρήση και εναέρια απολύμανση 
 
PERADOX - Για τον καθαρισμό των σωληνώσεων του νερού και την άμεση 
απολύμανση 
 
V18 -  Για γενική απολύμανση της κτηνοτροφίας 
 
Υγιεινή του μαστού πριν το άρμεγμα 
 
PRE-DIP  - Ένα διάλυμα βασισμένο στο ιώδιο που χρησιμοποιείται στην 
προετοιμασία των θηλών των αγελάδων πριν το άρμεγμα. Έχει γρήγορη 
δράση, χρειάζεται να παραμείνει στις θηλές για 15 δευτερόλεπτα μόνο και 
έχει ισχυρές βακτηριοκτόνες ιδιότητες συμβάλλοντας έτσι στον έλεγχο του συνολικού αριθμού των βακτηριδίων στη δεξαμενή 
γάλακτος. 
 
Υγιεινή χώρων γραμμής γάλακτος και κοπαδιού 

 
VANOSAN - Ένα αποτελεσματικό υγρό για συστήματα επανακυκλοφορίας. Η 
σύνθεση του βασισμένη στο Υδροξείδιο του Νατρίου και το Χλώριο, επιτυγχάνει 
γρήγορο καθαρισμό αφαιρώντας αποτελεσματικά τα κατάλοιπα γάλακτος, από 
όλους τους τύπους των μεγάλων δεξαμενών καθώς και των εγκαταστάσεων 
αρμέγματος. 
 
MULTI ACID - Όξινο, προϊόν ανάμιξης Φωσφορικού  και Νιτρικού οξέως για την 
υγιεινή των χώρων γραμμής γάλακτος και του κοπαδιού 
 
MILK STONE REMOVER - Συμπυκνωμένο υγρό με χαμηλό αφρισμό, ειδικά 
επινοημένο για την αφαίρεση των αλάτων και της γαλακτόπετρας από 
σωληνώσεις, εξοπλισμό & μεγάλες δεξαμενές γάλακτος στις 
γαλακτοβιομηχανίες. 
 
ACID BRITE - Aφαλατικό και απολυμαντικό για τις δεξαμενές και τους χώρους 
αρμέγματος 

 
TARGET ACID FOAM - Είναι ένα ισχυρό βαρέως τύπου, όξινο απορρυπαντικό, σχεδιασμένο για χρήση με πλυστικά συστήματα 
υψηλής πίεσης που φέρουν εξοπλισμό δημιουργίας αφρού ή με συστήματα παραγωγής αφρού με πεπιεσμένο αέρα. Είναι 
κατάλληλο για τον καθαρισμό δαπέδων, τοίχων, οροφών και κάθε είδους συσκευών ή εξοπλισμού καθώς και οχημάτων. 
 
Υγιεινή των θηλών του μαστού μετά το άρμεγμα 
 
MASOFILM  - Ένα διάλυμα βασισμένο στο ιώδιο που δεν στάζει και επινοήθηκε ειδικά ώστε να σχηματίζει ένα εξαιρετικά 
αποτελεσματικό φιλμ προστασίας στο δέρμα μετά την εφαρμογή και να παραμένει για 12 ώρες. Είναι έτοιμο για χρήση και έτσι 
καθίσταται ιδιαίτερα κατάλληλο σε περιπτώσεις όπου η μέτρηση και η ανάμιξη μπορούν να παρουσιάζουν δυσκολίες. Παρέχει 
εξαιρετικές συνθήκες στο δέρμα εξαιτίας του υψηλού  περιεχομένου σε μαλακτικό και της προστασίας που διαρκεί. 
 
MASODINE 1:3 - Ένα συμπυκνωμένο διάλυμα εμβάπτισης θηλών και ψεκασμού, 
ειδικά επινοημένο ώστε να βοηθήσει στην μείωση της βακτηριακής μόλυνσης που 
προκαλεί μαστίτιδα στα ζώα γαλακτοπαραγωγής. Μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης, 
αφήνοντας ένα αντισηπτικό φιλμ ιωδίου προσκολλημένο στις θηλές που 
εφαρμόστηκε με εμβάπτιση ή ψεκασμό. Περιέχει 20 % Γλυκερόλη & Σορβιτόλη 
βοηθώντας στην πρόληψη και θεραπεία των καταπονημένων και σκασμένων 
θηλών. Για χρήση πριν το άρμεγμα ή και μετά, με εμβάπτιση των θηλών ή ψεκασμό, 
πλύσιμο των μαστών και εμβάπτιση των θήλαστρων. 
 
HANDSAN - Αλκοολούχο καθαριστικό χεριών.  
 

     ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ  



 

 
 
 
BIOMHXANIA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
 
C.I.P. Liquid - Το CIP Liquid είναι ένα συμπυκνωμένο απορρυπαντικό υγρό για τον 
καθαρισμό  όλων των τύπων συστημάτων κυκλοφορίας (CIP) στις 
γαλακτοκομικές και λοιπές εγκαταστάσεις  επεξεργασίας τροφίμων,των μεγάλων 
δεξαμενών αποθήκευσης, των παστεριωτήρων (HTST), των μεγάλων δεξαμενών 
ανάμιξης καθώς και σκευών βρασμού και μαγειρικής. 
 
VANOSAN - Βασισμένο στο υδροξείδιο του νατρίου και το χλώριο, για καθαρισμό 
κλειστού κυκλώματος, χωρίς μαλακά μεταλλικά μέρη 
 
MULTI ACID  - Όξινο καθαριστικο για κλειστά κυκλώματα  
 
MILK STONE REMOVER - Αφαίρεση αλάτων από δεξαμενές και εξοπλισμό 
 
TARGET ACID FOAM - Βαρέως τύπου όξινο καθαριστικό για την εξωτερική αφαίρεση των αλάτων 
 
METRON -  Σκόνη καθαρισμού για συστήματα κυκλοφορίας και μεγάλες δεξαμενές γάλατος. Αφαιρεί αποτελεσματικά τα 
κατάλοιπα γάλατος από όλες τις εγκαταστάσεις αρμέγματος και τις σωληνώσεις. Διαλύεται εύκολα και είναι ιδανικό για χρήση 
με σκληρό ή μαλακό νερό.  
 
APEX - Το APEX είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν  καθαρισμού και  απολύμανσης σε μορφή σκόνης, σχεδιασμένο για 
χειρωνακτική χρήση  στους χώρους παραγωγής και επεξεργασίας των τροφίμων, τον σταθερό εξοπλισμό και την επιφάνεια 
εργασίας, ταινιών μεταφοράς, αλυσίδων, μηχανημάτων κοπής και τεμαχισμού, τοίχων, δαπέδων και αποχετεύσεων. 
 
VANOQUAT  -  Το Vanoquat είναι ένα άοσμο απορρυπαντικό-απολυμαντικό  για χρήση στην βιομηχανία τροφίμων,ιδανικό για 
όλα τα είδη του εξοπλισμού,όπως κρεατομηχανές,ψυγεία, επιφάνειες εργασίας,τοίχοι,δάπεδα,κλπ. Μπορεί να εφαρμοστεί με 
βούρτσισμα, εμβάπτιση ή ψεκασμό σε προγράμματα καθαρισμού και απολύμανσης  ενός ή δύο σταδίων. 
 
HANDSAN - Αλκοολούχο καθαριστικό χεριών 
 
 
ΣΦΑΓΕΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 
  
TARGET POWER FOAM - Αλκαλικό απορρυπαντικό, βαρέως τύπου, 
σχεδιασμένο για χρήση σε συστήματα πλύσης υψηλής πίεσης με εξαρτήματα 
δημιουργίας αφρού ή για χρήση σε συστήματα αφρισμού με πεπιεσμένο αέρα. 
Κατάλληλο για τον καθαρισμό δαπέδων, τοίχων, οροφών και όλων των ειδών 
εξοπλισμού για την επεξεργασία κρέατος και οχημάτων 
 
TARGET EXTRA - Χλωριούχο απορρυπαντικό, σχεδιασμένο για χρήση στην 
βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων.  Περιέχει υποχλωριώδες νάτριο για την 
αφαίρεση των πρωτεϊνών και της βιομεμβράνης. 
 
TARGET - Απορρυπαντικό βαρέως τύπου σχεδιασμένο για την βιομηχανία 
επεξεργασίας τροφίμων για χρήση με αφρό, εμβάπτιση ή καθαρισμό με το χέρι, ενδείκνυται για εξοπλισμό από αλουμίνιο 
 
TARGET ACID FOAM - Βαρέως τύπου καθαριστικό για αφαίρεση αλάτων 
 
VANOQUAT - Για τελική απολύμανση 
 
SHIFT - Αλκαλικό βαρέως τύπου, για επιφάνειες και μηχανήματα, αφαιρεί την οργανική συσσώρευση  
 
APEX - Χειρωνακτικός καθαρισμός και απολύμανση των δεξαμενών και των χώρων αποθήκευσης-αλκαλική σκόνη 
 
TRAY WASH -Για καθαρισμό παντός τύπου εξοπλισμού (πλαστικών, αλουμινίου κ.λ.π.) 
 
HANDSAN - Αλκοολούχο καθαριστικό χεριών. 

     ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ  



 

 
 

 

 
Ζωοτροφικά Προϊόντα 

 Super Feed Specialties - Προϊόντα ρύθμισης μεταβολισμού των ζώων 
 Μυκοτοξινοδεσμευτικά 
 Προμίγματα βιταμινών 
 Προμίγματα ιχνοστοιχείων 
 Ισορροπιστές ζωοτροφών 
 Συμπυκνώματα ζωοτροφών 
 Πλάκες λείξεως 
 Υποκατάστατα γάλακτος 
 Υδατοδιαλυτά σκευάσματα βιταμινών & ιχνοστοιχείων 
 Μίγματα συμπληρωματικών & πλήρων ζωοτροφών παραγωγικών ζώων 
 Ιχθυοτροφές 
 Τροφές ζώων συντροφιάς 

  
Χημικά Προϊόντα 

 Καθαριστικά στάβλων 
 Καθαριστικά εξοπλισμού στάβλων 
 Καθαριστικά αρμεκτηρίων 
 Καθαριστικά δεξαμενών γάλακτος 
 Καθαριστικά εργοστασίων τροφίμων 
 Καθαριστικά σφαγείων 
 Απολυμαντικά στάβλων 
 Απολυμαντικά εξοπλισμού στάβλων 
 Απολυμαντικά αρμεκτηρίων 
 Απολυμαντικά δεξαμενών γάλακτος 
 Απολυμαντικά εργοστασίων τροφίμων 
 Απολυμαντικά σφαγείων 

 
Εμπορεύματα 

 Πρώτες ύλες ζωοτροφών 
 Αμινοξέα 
 Ένζυμα 
 Προσελκυστικά γεύσης 
 Εμβόλια 
 Εξοπλισμός χρήσης χημικών προϊόντων 

 

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΧΗΜΙΚΑ 

ΝΟΥΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ Δ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΚΕ 

Λ. ΝΑΤΟ, ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19300 

ΤΗΛ. 210 5595503 – FAX. 2105595513 

Email: info@nutriahellas.gr 

www.nutriahellas.gr 
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