Innovations in Feed Efficiency

Dysbióza snižuje produkci u prasat
Zdraví zažívací trakt má prvořadý význam pro zdraví a pohodu prasat. V mukóze střeva je přítomno nepřeberné množství
různých mikrobů a bakterií, které jsou obecně označovány jako „střevní flóra“. Tyto multifunkční organismy žijí v symbióze, aby
byl zaručen optimální proces trávení, stejně jako přesné fungování imunitního systému. Odborníci na výživu nazývají rušivé
elementy této součinnosti a konečné nerovnováhu dysbiózou. Dysbióza nevykazuje žádné specifické příznaky, ale vede k
masivnímu snížení produkce. Inovativní doplňkové látky ve výživě zvířat otevírají cestu k posílení a stabilizaci eubiózy střev.

Cyklus Dysbiózy
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Activo® NoDys - Zastavuje cyklus dysbiózy
Activo® NoDys pomáhá vyhnout se dysbióze přirozenou cestou, podporuje
trávení a...
• podpora enzymatického štěpení živin
• podpora střevní fermentace
• inhibice kolonizace potenciálně patogenními bakteriemi
• silnější střevní bariéra
• minimalizuje zánětlivé procesy
Activo NoDys je inovativní kombinace přírodních účinných látek, která zlepšuje
trávení ve střevech a je prevencí dysbiózy.

Aplikací Activo® NoDys ...
• podporuje stabilitu a odolnost střevní flóry
• podporuje střevní zdraví
• pozitivně ovlivňuje příjem a konverzi krmiva
• je inovativní nástroj ke zvýšení efektivity výroby

Benefity
Zvýšení příjmu
krmiva

Zlepšená konverze
krmiva

Zvýšení přírůstku
hmotnosti

Lepší profit

Krmný návod
Fáze

Doba aplikace

Dávka

ČOS1: 1-14 dnů
po odstavu

14 dnů

4 kg/t

ČOS2: 15-28 dnů
po odstavu

14 dnů

2 kg/t

min. 4 - 7 dnů

2 kg/t

Kritické fáze výkrmu
(např. změna krmiva)

Podporuje zdraví zvířat, zlepšuje
vitalitu a vyrovnaný růst.
Zlepšujete výkonnost vašich prasat.
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