Picolinato de Cromo Stem - 120 comprimidos

Princípio ativo: Picolinato de cromo; Vitamina B6
Número do registro ( MS ): Isento de registro conforme resolução
da ANVISA Nº 27 do DOU (Diário Oficial da União) de 06/08/2010
Código de barras do produto: 7.898323.76071.7
Código de barras da caixa de embarque: 1.7898323.76071.4
Classificação fiscal ( TIP ): 21069030 complemento alimentar
Peso da unidade ( g ): 95,57
Descrição da caixa de embarque: Contém 30 unidades
Peso bruto da caixa ( Kg ): 3,15

Empilhamento máximo: 10 cx

Código interno de cadastro do produto: PRA 106

Z= 14,0 cm

X= 13,2 cm

X= 39,0 cm
Y= 33,0 cm

Y= 6,3 cm

Caixa de embarque
Produto unitário

Normas para estocagem
· As caixas dos produtos devem estar bem fechadas e identificadas com o nome do produto, o lote e a data de validade.
· Devem ser estocados em local fechado, arejado e em temperatura ambiente ( 15 - 30°C ).
· Devem ser protegidos da umidade, da luz direta (luz solar) e da presença de insetos e roedores.
· Podem ser estocados em prateleiras, as quais devem estar afastadas das paredes, cuidando para que os produtos mais pesados fiquem embaixo e os mais leves nas prateleiras de cima.
· Podem estar estocados sobre pallets, afastados das paredes e afastados entre si ( para facilitar a limpeza ).
· Quando acondicionados em cima de pallets, as caixas deverão estar de forma “amarrada”, sempre obedecendo ao empilhamento máximo.
· As embalagens devem estar a uma distância de no mínimo 1 metro entre a pilha e o teto.
· Os lotes devem estar dispostos a fim de possibilitar a distribuição dos mais antigos em primeiro lugar e, só após terem se esgotado, distribuir o próximo lote fabricado ( FIFO ).

Arranjo em Bloco Vazado

Arranjo em Colméia

Arranjo em Fileira Interrompida

Arranjo em Duplo Vazado
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