VETIPOR
LINHA PLUS
(farinado)
N.º Fabricante: α-PT5AA144IN

A linha de Pré-Starters e Starters PLUS foi desenhada com o intuito potenciar o crescimento dos
leitões, permitindo um rápido desenvolvimento dos animais e minimizando as normais perdas de
peso no crítico período do pós-desmame. Na sua essência apresenta-se como um alimento
especialmente formulado com o intuito de potenciar a digestibilidade, sendo imperativo nesta fase
um bom aproveitamento dos nutrientes do alimento. Ao potenciar a digestibilidade do primeiro
alimento ingerido pelo animal potenciamos um correcto desenvolvimento e reduzimos a quantidade
de nutrientes excretados, que desta forma não são canalizados para o desenvolvimento do leitão.
A transição do alimento lácteo para o alimento sólido é desta forma suavizada e o animal poderá
exibir todo o seu potencial genético, canalizando todos os nutrientes ingeridos para o seu
desenvolvimento. A sua elevada apetência potencia o seu consumo, pelo que na crítica fase de
transição os animais apresentam consumos de alimento regulares, permitindo assim ganhos de peso
elevados, a redução dos transtornos intestinais e das alterações fisiológicas características das fases
de transição do tipo de alimento.
A nova linha de alimentos de iniciação surge como mais uma alternativa ao problema, oferecendo
soluções para a alimentação dos leitões desde o nascimento até ao pós-desmame.

DESCRIÇÃO
A linha de Pré-Starters e Starters PLUS é elaborada mediante um apertado controlo de qualidade que
vai desde a recepção das matérias-primas que o constituem até a sua colocação no mercado.
Composta por uma combinação de cereais nobres, onde uma boa percentagem se apresenta na forma
extrudida, proteínas de elevada digestibilidade de onde se destacam a farinha de peixe LT e o plasma
suíno, acidificantes e probióticos que garantem o correcto funcionamento intestinal.
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INDICAÇÕES
Como alimento completo nas fases iniciais da vida do Leitão. Fornecido antes, durante e até duas
semanas após o desmame.

MODO DE EMPREGO
Fornecer “ad-libitum”. Acompanhado de água fresca e limpa.

APRESENTAÇÃO
Big-Bag´s
Sacos de 25 Kg
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