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PRODUTO INDICAÇÃO DE USO CARACTERÍSTICAS 
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Roden® Bloco
Anticoagulante, Dose única.
Contra ratos e camundongos.
Usado em áreas internas e 
externas.

Não é necessário abrir o sachê.
Aroma de Baunilha, Chocolate e Milho.

Deve ser colocado onde os roedores vivem e transitam, como: tocas, trilhas, túneis, etc. Colocar de 
1 a 5 blocos em cada ponto de iscagem. Em trilhas, distar cerca de 5 metros um do outro. Sempre 
que possível utilizar caixas porta-iscas.

Caixa de 1 kg (50 blocos de 20 g).
Caixa despacho com 10 kg.
Validade: 24 meses

Roden® Grão
Anticoagulante, Dose única.
Contra ratos e camundongos.
Usado em áreas internas e 
externas.

Não é necessário abrir o sachê.
Aroma de Baunilha, Chocolate e Milho.

Deve ser colocado onde os roedores vivem e transitam, como: tocas, trilhas, túneis, etc. Colocar de 
1 a 5 sachês em cada ponto de iscagem. Em trilhas, distar cerca de 5 metros um do outro. Sempre 
que possível utilizar caixas porta-iscas.

Caixa de 1 kg (40 sachês de 25 g).
Caixa despacho com 10 kg.
Validade: 24 meses

Roden® Pellet
Anticoagulante, Dose única.
Contra ratos e camundongos.
Usado em áreas internas e 
externas.

Não é necessário abrir o sachê.
Aroma de Baunilha, Chocolate e Milho.

Deve ser colocado onde os roedores vivem e transitam, como: tocas, trilhas, túneis, etc. Colocar de 
1 a 5 sachês em cada ponto de iscagem. Em trilhas, distar cerca de 5 metros um do outro. Sempre 
que possível utilizar caixas porta-iscas.

Caixa de 1 kg (40 sachês de 25 g).
Caixa despacho com 10 kg.
Validade: 24 meses

Roden® Pó
Anticoagulante, Dose única.
Contra ratos e camundongos.
Usado em áreas internas e 
externas.

Contém pigmento fluorescente para a 
rastreabilidade com luz UV.

Deve ser polvilhado dentro das tocas sobre trilhas e passagens dos roedores alvo, ou em estações 
porta-pó.
Aplicar espalhando cerca de 20 g do pó por ponto.

Frasco de 1 kg.
Caixa despacho com 12 kg.
Validade: 24 meses

 Roden® Isca
Anticoagulante, Dose única. 
Contra ratos e camundongos. 
Usado em áreas internas e 
externas.

Pronta ingestão. Não é necessário 
abrir o sachê. Aroma de Baunilha.

Deve ser colocado nos locais frequentados pelos roedores. Colocar de 1 a 2 sachês em pontos 
distantes, de 3 a 5 metros ao longo de trilhas e dentro das tocas.

Saco plástico (20 sachês de 10 g).
Balde de 2 kg (10 sacos plásticos de 200 g).
Validade: 24 meses

Roden® Monitor
Monitorar a atividade do roedor.
Usado em áreas sensíveis e 
parte de um programa rotineiro 
de gerenciamento.

Contém pigmento fluorescente para a 
rastreabilidade pelas fezes do rato.
Não é necessário abrir o sachê.
Aroma de Baunilha, Chocolate e Milho.

Deve ser colocado em porta-iscas ou protegidas e fora do alcance de animais não-alvo. Colocar 1 
bloco a cada 2 a 3 metros perto de locais de entrada de roedores e em áreas que fornecem abrigo. 
Inspecionar rotineiramente para a atividade de roedores e substituir iscas estragadas. Caso a isca 
for consumida, substituir por Roden Bloco Extrusado até que a infestação tenha sido controlada.

Caixa de 1 kg (50 blocos de 20 g).
Caixa despacho com 10 kg.
Validade: 24 meses

SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
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HoofCare® Nos cascos de animais, como bovinos, 
caprinos, equinos, ovinos e suínos.

Ação hidrorrepelente e impermeabilizante com 
a função de proteger os cascos da umidade e 
facilitar a higienização.

Aplicação direta no casco com o auxílio de um bastão, ou preparar 
uma solução de 10% e pulverizar nos cascos dos animais, podendo 
ser utilizado também nesta concentração no pedilúvio.

Caixas (12 frascos de 1L).
Validade: 12 meses.

Luk 

Modifica a coloração da pele ferida, em 
decorrência de uma injúria de qualquer 
natureza. Previne o canibalismo que é 
instintivo desses animais. Luk deve ser bem 
agitado antes de cada aplicação.

Pigmento branco para modificar a coloração da 
pele ferida. Os frascos possuem válvula spray 
que permite fácil aplicação. Não causa irritação 
dérmica.

Aplicação no local específico até que ocorra o desaparecimento da 
coloração vermelha. Esta aplicação deverá ser realizada em dias 
alternados.

Caixas (6 frascos com 
válvula spray de 250ml).
Validade: 24 meses.

RedTail® 

Para evitar a incidência de caudofagia suína, 
ocasionada por distúrbios hormonais e 
estresse. Marca o animal com uma coloração 
vermelha, que atrai outros animais, porém, 
causa repulsa pelo gosto amargo.

Reduz as perdas geradas em relação ao bem-
estar animal. Borrifar de 10 jatos do produto na área da cauda do animal.

Frasco branco leitoso 
(750mL com válvula spray).
Validade: 24 meses.

Essensia

Utilizado para manter a temperatura 
corporal dos recém-nascidos, reduzindo 
a umidade e contribuindo para a melhor 
higienização dos animais. Promove a 
secagem de ambientes - pisos, boxes e a 
cama - e pode ser usado em contato direto 
com animais e durante o seu transporte.

Alta capacidade de absorção de umidade. 
Contém aroma de Eucalipto que acalma os 
animais.

Polvilhar o produto da seguinte forma: Perus: da 2ª a 10ª semana da 
eclosão dos ovos (2x/semana). 50 g/m²/aplicação. Frango: da 2ª a 5ª 
semana da eclosão dos ovos (2x/semana). Dosagem: 50 g/m² aplicação. 
Suínos: Matrizes: na parte posterior do corpo dos animais, 3x/semana 
ou todos os dias. Dosagem: 3x/semana: 150 g/dia. Todos os dias: 65 g/
dia. Crias em berçário: diretamente no animal logo após o nascimento e 
nas esteiras de aquecimento todos os dias.

Sacos (15 kg).
Validade: 12 meses

SprayCare® 
Red 

Utilizado em sistemas de vacinação via 
spray, com o objetivo da preparação de 
solução aquosa nas condições ideais para a 
reconstituição da vacina.

Protege e estabiliza a vacina, auxilia na sua 
administração e monitora o processo de 
aplicação da vacina via spray. A sua coloração 
garante após a aplicação um monitoramento do 
processo de vacinação.

Adicionar um sachê de 12 g em 1L de água, agitar o recipiente para 
homogeneizar a solução, após 5 min reconstituir a vacina.

Caixas (30 sachês de 12 g).
Validade: 24 meses.

SprayCare® 
Blue 

Utilizado em sistemas de vacinação via 
spray, com o objetivo da preparação de 
solução aquosa nas condições ideais para a 
reconstituição da vacina.

Protege e estabiliza a vacina, auxilia na sua 
administração e monitora o processo de 
aplicação da vacina via spray. A sua coloração 
garante após a aplicação um monitoramento do 
processo de vacinação.

Adicionar um sachê de 50 g em 5L de água ou adicionar um sachê 
de 12 g em 1L de água. Para ambos, agitar o recipiente para 
homogeneizar a solução, após 5 min reconstituir a vacina.

Caixas (15 sachês de 50 g).
Caixas (30 sachês de 12 g).
Validade: 24 meses.

PRODUTOS VETERINÁRIOS
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Fitase 
Nova geração de Fitase termoestável, 
com excelente resistência contra a alta 
temperatura durante a peletização, 
mantendo a sua atividade enzimática.

Redução significativa do teor de fosfato do excremento 
animal, reduzindo a poluição ambiental. Aves e Suínos: 50 a 100 g/ton de ração. Sacos (25 kg). 

Validade: 12 meses.

Xilanase 
Em ração animal para hidrolisar 1,4-β-D-
xibolidic em cadeias Arabinoxylana e para 
eliminar o fator antinutricional dietético.

Melhora da utilização de ingredientes de ração ricos em 
xilana, mantendo o desempenho animal. Redução da 
incidência de diarreia.

100 a 200 g/ton de ração. Sacos (25 kg). 
Validade: 12 meses.

Glucose 
Oxidase 

Para catalisar a oxidação da glicose ao 
glucono-1, 5-lactona, usando oxigênio 
molecular e liberando peróxido de 
hidrogênio. 

Suplementada na alimentação animal para reduzir a 
utilização de antibióticos e óxido de zinco, promovendo a 
saúde animal.

80 a 100 g/ton de ração. Sacos (25 kg). 
Validade: 12 meses.

ADITIVOS ENZIMÁTICOS 

PRODUTOS SALMIX
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Phaffia 
Rodhozyme 
Astaxantina 

0,4%

Aditivo tecnológico sensorial pigmentante natural destinado à 
alimentação animal.

Carotenóide potente antioxidadente, com 
capacidade 550 vezes superior a da Vitamina E 
e 10 vezes superior ao ß-Caroteno.

1 a 3 kg/ton de ração. Baldes (15 kg). 
Validade: 12 meses.

Cantaxantina 
10%

Principalmente em rações animais, em combinação com 
xanthophylls amarelo, para melhorar a cor amarelo-laranja 
da gema de ovo. Para pigmentar pele de frango, ovo de mesa 
e salmonídeos (salmão e truta), Clarias Batrachus, tilápia 
vermelha, peixe de aquário, caranguejo, etc.

Suplemento Pigmentante que fornece cor 
idêntica à natureza para ser adicionado nas 
rações.

25 a 75 g/ton de ração. Sacos (25 kg). 
Validade: 24 meses.

Astaxantina 
10%

Maior carotenoide responsável pela pigmentação rosa-vermelha 
de camarão, lagostas, tilápia vermelha e salmonídeos (salmão, 
truta de salmão).

Suplemento Pigmentante que fornece cor 
idêntica à natureza para ser adicionado nas 
rações.

0,5 a 1 kg/ton de ração. Sacos (25 kg). 
Validade: 24 meses.

Apo-Ester 
10%

Principalmente em rações completas de aves para melhorar a 
cor dourada desejável da pele do frango e gema do ovo. Também 
usado com astaxantina, para colorir a carne do salmão, truta, 
peixe aquário, etc.

Antioxidante de alta qualidade, tecnologia 
de estabilização e embalagem a vácuo que 
garantem sua estabilidade nas rações.

Para coloração da pele: 200-400 g/ton 
de ração. Para gema de ovo: 25-75 g/ton 
de ração.

Sacos (25 kg). 
Validade: 24 meses.

ADITIVOS PIGMENTANTES 
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Up-D 250 
Produto contendo o 25-Hidroxicolecalciferol, fonte 
de vitamina D3, que permite melhor e mais rápida 
absorção pelos animais. 

Fixação mais eficiente e mais rápida do metabólito (25OHD3),o 
que significa esqueletos mais fortes e animais mais saudáveis e 
produtivos. Up-D oferece benefícios significativos na produção de aves 
e suínos, que não podem ser alcançados administrando somente a 
Vitamina D3.

FRANGOS DE CORTE, POEDEIRAS 
E MATRIZES: 250 g do produto 
por tonelada de ração. PERUS E 
MATRIZES: 340 g do produto por 
tonelada de ração. SUÍNOS: 180 g do 
produto por tonelada de ração. Seguir 
orientação do responsável técnico.

Big Bag (1000 kg). 
Validade: 12 meses.

Vitamina C 
99%

Vitamina essencial para todos os animais, sendo 
muito eficaz na redução dos efeitos do estresse. 
Minimiza condições de estresse, como debicagem, 
vacinação, transporte e em condições de doenças 
em aves. Em suínos, é usado em dietas  
pós-desmame, reforço para porcas em lactação e 
ajuda a melhorar a qualidade do sêmen.

A vitamina C ameniza problemas induzidos pelo estresse térmico, 
como baixa imunidade, ingestão de ração, ganho de peso, estresse 
oxidativo, temperatura retal e corporal, qualidade da fertilidade e 
sêmen, peso da carcaça e mortalidade em aves.

Adicionar de 100 a 200 g/ton de ração. Sacos (25 kg).

Biotina Como fonte suplementar de biotina na fabricação 
de rações.

Necessário para pele e integridade casco. Essencial para o 
metabolismo de carboidratos, gordura e proteínas. Conforme indicação do nutricionista. Sacos (25 kg). 

Validade: 24 meses.

Cloreto de 
Colina 50% 

Sílica

É a forma comum na qual a colina é adicionada 
à alimentação. Os níveis de adição variam de 
acordo com as espécies, mas dependem da idade, 
composição da alimentação, estresse ambiental 
e raça.

Constituinte de fosfolipídios, melhorando o transporte de gordura e a 
construção celular. Precursor na síntese da acetilcolina, interagindo 
no controle muscular (neurotransmissor). Fonte de grupos metila, 
essencial para inúmeros processos biológicos.

150 a 1400 g/ton de ração. Sacos (25 kg). 
Validade: 24 meses.

Cloreto de 
Colina 60% 

Milho

É a forma comum na qual a colina é adicionada 
à alimentação. Os níveis de adição variam de 
acordo com as espécies, mas dependem da idade, 
composição da alimentação, estresse ambiental 
e raça.

Constituinte de fosfolipídios, melhorando o transporte de gordura e a 
construção celular. Precursor na síntese da acetilcolina, interagindo 
no controle muscular (neurotransmissor). Fonte de grupos metila, 
essencial para inúmeros processos biológicos.

50 a 100 g/ton de ração. Sacos (25 kg). 
Validade: 24 meses.

PRODUTOS SALMIX
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Cloreto de 
Colina 75% 

Liquido

É a forma comum na qual a colina é adicionada 
à alimentação. Os níveis de adição variam de 
acordo com as espécies, mas dependem da idade, 
composição da alimentação, estresse ambiental 
e raça.

Constituinte de fosfolipídios, melhorando o transporte de gordura e a 
construção celular. Precursor na síntese da acetilcolina, interagindo 
no controle muscular (neurotransmissor). Fonte de grupos metila, 
essencial para inúmeros processos biológicos.

50 a 100 g/ton de ração. IBC (1000 L). 
Validade: 24 meses.

L-Triptofano 
98%

Aditivo Nutricional para Alimentação Animal.
Além da sua função como nutriente na formação das proteínas 
corporais, o triptofano está envolvido em vários processos 
metabólicos.

Adicionar de 0,1 a 1 kg/ton de ração. Sacos (20 kg). 
Validade: 24 meses.

L-Valina Aminoácido indispensável para o desempenho do 
crescimento.

A L-Valina fornece à indústria de alimentação animal uma ferramenta 
para alcançar objetivos econômicos, nutricionais e ambientais. 
Redução de custo. Melhor balanço de aminoácidos (menos resíduos). 
Menor excreção de nitrogênio para o meio ambiente.

Adicionar de 0,1 a 1 kg/ton de ração. Sacos (25 kg).
Validade: 24 meses.

DL-Metionina Aditivo Nutricional para Alimentação Animal.
Além da sua função como nutriente na formação das proteínas 
corporais, a Metionina está envolvido em vários processos 
metabólicos.

Conforme indicação do nutricionista. Sacos (25 kg). 
Validade: 24 meses.

Sulfato de 
Lisina 70%

Aditivo Nutricional para Alimentação Animal. Além da sua função como nutriente na formação das proteínas 
corporais, a Lisina está envolvido em vários processos metabólicos. 1 a 5 kg/ton de ração. Sacos (25 kg). 

Validade: 24 meses.

L-Lisina HCl Aditivo Nutricional para Alimentação Animal. Além da sua função como nutriente na formação das proteínas 
corporais, a Lisina está envolvido em vários processos metabólicos. 1 a 5 kg/ton de ração. Sacos (25 kg). 

Validade: 24 meses.
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Betaina HCl 
98%

Aditivo Nutricional para Alimentação Animal.

Doador de grupo de metila. Efeito antiestresse. Estimulante alimentar 
em aquicultura. Regula o metabolismo lipídico, evita o acúmulo 
anormal no fígado e no rim. Melhora o animal desempenho e 
qualidade da carcaça.

2 a 3 kg/ton de ração. Sacos (25 kg). 
Validade: 24 meses.

Betaina HCl 
95%

Aditivo Nutricional para Alimentação Animal.

Doador de grupo de metila. Efeito antiestresse. Estimulante alimentar 
em aquicultura. Regula o metabolismo lipídico, evita o acúmulo 
anormal no fígado e no rim. Melhora o animal desempenho e 
qualidade da carcaça.

2 a 3 kg/ton de ração. Sacos (25 kg). 
Validade: 24 meses.

Betaina 
Anidra 96%

Aditivo Nutricional para Alimentação Animal.

Doador de grupo de metila. Efeito anti-estresse. Estimulante 
alimentar em aquicultura. Regula o metabolismo lipídico, evita o 
acúmulo anormal no fígado e no rim. Melhora o animal desempenho 
e qualidade da carcaça.

2 a 3 kg/ton de ração. Sacos (25 kg). 
Validade: 24 meses.

Fosfato 
Monocálcico 

MCP
Como fonte de Fósforo e Cálcio. Alta solubilidade. 10 a 15 kg/ton de ração.

Sacos (25 e 50 kg). 
Bag (500 e 1000 kg). 
Validade: 24 meses.

Fosfato 
Bicálcico 

DCP
Como fonte de Fósforo e Cálcio. Alta solubilidade. 10 a 15 kg/ton de ração.

Sacos (25 e 50 kg). 
Bag (500 e 1000 kg). 
Validade: 24 meses.

Fosfato 
Monobicálcico 

MDCP
Como fonte de Fósforo e Cálcio. Alta solubilidade. 10 a 15 kg/ton de ração.

Sacos (25 e 50 kg). 
Bag (500 e 1000 kg). 
Validade: 24 meses.
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Gali Zn
Atender os requisitos dos animais para 
crescimento, reprodução, estresse, prevenir 
doenças e melhorar o desempenho do crescimento 
e traços reprodutivos.

Estrutura química estável. Boa estabilidade no trato digestivo. Reduz 
o dano ao trato digestivo. 300 a 500 g/ton de ração. Sacos (25 kg). 

Validade: 24 meses.

Gali Mn
Atender os requisitos dos animais para 
crescimento, reprodução, estresse, prevenir 
doenças e melhorar o desempenho do crescimento 
e traços reprodutivos.

Estrutura química estável. Boa estabilidade no trato digestivo. Reduz 
o dano ao trato digestivo. 70 a 300 g/ton de ração. Sacos (25 kg). 

Validade: 24 meses.

Gali Fe
Para a formação de hemoglobina, aumenta a 
concentração de ferro no leite da porca e, assim, 
atende a nutrição de ferro aos leitões.

Estrutura química estável. Boa estabilidade no trato digestivo. Reduz 
o dano ao trato digestivo. 200 a 600 g/ton de ração. Sacos (25 kg). 

Validade: 24 meses.

Gali Cu
Atender os requisitos dos animais para 
crescimento, reprodução, estresse, prevenir 
doenças e melhorar o desempenho do crescimento 
e traços reprodutivos.

Estrutura química estável. Boa estabilidade no trato digestivo. Reduz 
o dano ao trato digestivo. 50 a 100 g/ton de ração. Sacos (25 kg). 

Validade: 24 meses.
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Axeed® Liquid
Via água de bebida, para reduzir o pH no trato 
digestivo superior, a fim de facilitar a digestão 
e redução da proliferação de microrganismos 
indesejáveis no estomago e intestino.

Alternativo ao uso de antibióticos promotores de crescimento, 
utilizado via água de bebida, tendo em sua composição ácidos 
orgânicos de cdeia curta. Atua no trato digestivo, contra bactérias 
como Salmonella spp, Echerichia coli, Campylobacter jejuni, 
Staphylococcus sp e Clostridium sp.

De 200mL por 1000L de água de bebida.
Caixas (6 ampolas de 
200ml). Bombonas com 5L. 
Validade: 18 meses.

Axeed® Duetto 
Via água de bebida, para reduzir o pH no trato 
digestivo superior, a fim de facilitar a digestão 
e redução da proliferação de microrganismos 
indesejáveis no estomago e intestino.

Alternativo ao uso de antibióticos promotores de crescimento, 
utilizado via água de bebida, tendo em sua composição ácidos 
orgânicos polares e apolares. Atua no trato digestivo, contra bactérias 
como Salmonella spp, Echerichia coli, Campylobacter jejuni, 
Staphylococcus sp e Clostridium sp.

De 200mL por 1000L de água de bebida.
Caixas (6 ampolas de 
200ml). Bombonas com 5L. 
Validade: 18 meses.

pHCare® Para sistemas de água de bebida de animais 
de produção onde o pH é alcalino.

Apresentado em pastilhas de 100 g, utilizado via oral, devendo ser 
sempre adicionado à água.

Iniciar com 1 pastilha de 100 g no dosador 
de cloro e aumentar progressivamente o 
número de pastilhas. Caso seja necessário, 
até que seja regulado o pH da água de bebida 
entre 6,5 a 7,0, segundo a orientação do 
veterinário responsável. A aplicação deve ser 
feita direto nos dosadores de cloro com às 
pastilhas de cloração.

Caixas (12 kg): 20 sachês 
com 6 pastilhas de 100 g 
cada). Validade: 24 meses.

Axeed® Feed Na formulação de rações de aves e suínos de 
produção.

Alternativo ao uso de antibióticos promotores de crescimento, 
tendo em sua composição ácidos orgânicos polares, protegidos por 
óleo vegetal em um veículo mineral. Atua no trato digestivo, contra 
bactérias como Salmonella spp, Echerichia coli, Campilobacter jejuni, 
Staphylococcus sp e Clostridium sp. Reduz o pH e promove melhora 
significativa na qualidade da ração e aumento da digestibilidade, o 
que otimiza o desempenho dos animais e aumenta a produtividade e 
sustentabilidade do seu negócio.

De 2 a 4 kg por tonelada de ração.
Sacos (10 kg) e Big Bags 
(300 kg). 
Validade: 24 meses.

ADITIVOS ACIDIFICANTES
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Axeed® Feed 
C810

Na formulação de rações de aves e suínos de 
produção.

Alternativo ao uso de antibióticos promotores de crescimento, 
tendo em sua composição ácidos orgânicos polares, protegidos por 
ácidos orgânicos apolares em um veículo mineral. Atua no trato 
digestivo, contra bactérias como Salmonella spp, Echerichia coli, 
Campilobacter jejuni, Staphylococcus sp e Clostridium sp. Reduz o pH 
e promove melhora significativa na qualidade da ração e aumento da 
digestibilidade, o que otimiza o desempenho dos animais e aumenta a 
produtividade e sustentabilidade do seu negócio.

De 2 a 4 kg por tonelada de ração. Sacos (10 kg). 
Validade: 24 meses.

Axeed® Buty 
500

Para produtos destinados à alimentação 
animal. Ácido Butirico protegido.

Mistura em alimentos completos - rações 
Espécies Inclusão (kg/kg ração) 
Leitões (0.5-1.2), 
Suínos em crescimento (0.3-0.5) 
Matrizes – suínos (0.5-1.0) 
Aves de postura, de corte e matrizes (0.2-0.4) 
Outras espécies animais (1.0-2.0)

Sacos (25 kg). 
Validade: 24 meses.

Axeed® Buty 
E 400

Para produtos destinados à alimentação 
animal. Ácido Butirico e Oleos Essenciais protegidos.

Mistura em alimentos completos - rações 
Espécies Inclusão (kg/kg ração) 
Leitões pré-desmame (0.6-1.2) 
Leitões pós-desmame (0.5-1.0) 
Suínos em crescimento (0.3-0.5)
Matrizes e reprodutores– suínos (0.5-1.0) 
Pintinhos (0.3-0.5) 
Frangos de corte – crescimento (0.1-0.3) 
Aves em postura (0.1-0.2)

Sacos (25 kg). 
Validade: 24 meses.
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Nubila Utilizados nos silos, caminhões, nas fábricas de 
rações e galpões.

Pó fino com excelente aderência à 
superfície. Gerador de monômeros de 
vapor do Ácido Propiônico.

Utilizar Nubila com atomizadores/pulverizadores em silos, 
caminhões, fábrica de rações e galpões, nas seguintes quantidades: 
a) Silos com capacidade para 20 toneladas: 1,5 a 4 kg / b) Caminhões: 
1 kg/m. / c) Misturadores: 1,5 kg/10m. / d) Galpões: 2,5 a 5,0 g/m. /  
e) Tratamento de choque em ingredientes e rações: 2,5 kg/ton.

Sacos (20 kg). 
Validade: 24 meses.

Axeed® Mould
Em fabricação de rações, durante a mistura de 
Ingredientes. Uso exclusivo para fabricantes de 
produtos destinados à alimentação animal.

Gerador de monômeros de vapor do 
Ácido Propiônico Adicionar 1 a 2 kg por ton. de ração. Sacos (10 kg). 

Validade: 24 meses.

ProteFeed® Na fabricação de rações.

Contém Mono, Di e Triglicerideos 
do Ácido Propiônico, tensoativo que 
permite a maior penetração do produto 
na ração solida.

Adicionar de 0,3 a 5L por ton. de ração. IBC (1000L). 
Validade: 24 meses.

Profor
Em fabricação de rações, durante a mistura de 
ingredientes. Uso exclusivo para fabricantes de 
produtos destinados à alimentação animal.

Substitui a quantidade de Cálcio a 
ser adicionada à ração, reduzindo a 
alcalinica pela utilização de Carbonato.

Adicionar 1 a 2 kg por ton. de ração. Sacos (20 kg). 
Validade: 24 meses.

PRODUTO INDICAÇÃO DE USO CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS DOSE E APLICAÇÃO APRESENTAÇÃO 

Ácido 
Fumárico 

Tecnológico para produtos destinado à alimentação 
animal.

O Ácido Fumarico sendo um ácido dicarboxilico 
tem 2 hidrogenios com pk=3,03 e pK=4,44, os 
quais auxiliam na redução de variações de pH no 
intestino.

De 1 a 5 kg por tonelada de ração. Sacos (25 kg). 
Válidade: 24 meses.

ADITIVOS CONSERVANTES 

ADITIVOS REGULADORES DE ACIDEZ
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Fervita® 

Para aves e suínos durante os 
primeiros 7 dias de alojamento. No 
caso de recebimento de pintinhos, 
deve ser iniciada no primeiro dia 
de vida.

Vitaminas soluveis e dispersiveis na forma de pastilha 
efervescente

Via água de bebida nas seguintes quantidades: 
FRANGOS DE CORTE E POEDEIRAS: 1 a 2 pastilhas de 15 g em 100L 
de água ou 1 a 2 pastilhas de 150 g em 1000L de água. MATRIZES: 1 
a 3 pastilhas de 15 g em 100L de água ou 1 a 3 pastilhas de 150 g em 
1000L de água. SUÍNOS: 1 a 2 pastilhas de 15 g em 100L de água ou 
1 a 2 pastilhas de 150 g em 1000L de água.

Baldes (80 pastilhas 
de 15 g ou 35 pastilhas 
de 150 g. 
Validade: 12 meses.

Axeed® Red 
Carpet Gel 

Para aves na forma de Gelatina 
Hidratante utilizada no transporte 
de pintinhos.

Gelatina pronta para ser utilizada em caixas de transportes 
de pintinhos de 1 dia.

Abrir a embalagem e dependendo da distância a ser percorrida 
aplicar da seguinte forma: até 200Km = 100 g (1/6 da gelatina). 201 a 
500Km = 200 g (1/3 da gelatina). > 500Km = 300 g (1/2 da gelatina).

Caixas (5 bandejas 
termoformatadas com 
600 g de gelatina/
bandeja). 
Validade: 3 meses.

Elektra®
Para correção dos valores de Sódio 
[Na+], Potássio [K+] e Cloreto [Cl-] 
em dietas de aves e suínos.

Suplemento Mineral Eletrolítico, sendo pó solúvel em água.

AVES E SUÍNOS: Diluir 2 a 4 sachês em 1000L de água. O 
fornecimento deve ser feito após completa dissolução do produto, 
durante um período de 3 a 7 dias. Consumo diário estimado de água 
de bebida suplementada por espécie e categoria animal indicada: 
FRANGOS DE CORTE: 3 a 5mL água/pintinho (equivale a 1,5 a 5mg 
do produto). SUÍNOS: 2L água/leitão (equivale a 1 a 2 g do produto).

Baldes (40 sachês de 
250 g individualmente 
embalados). 
Validade: 12 meses.

Picta®

Foco na suplementação vitamínica 
deste mineral, em uma dieta em 
que rações possuem teor de cálcio 
reduzido. Para isso, compõe-se 
de vitaminas auxiliares que 
aumentam a absorção de cálcio no 
organismo. 

Pastilha efervescente contendo Cálcio na forma de sais 
solúveis de Ascorbato, Citrato e Fumarato. Com utilização 
via água de bebida, facilita a administração em animais de 
idades médias, podendo ser utilizada por aves e suínos, 
melhorando seu balanço nutricional.

FRANGOS DE CORTE E PERUS: 02 a 04 pastilhas de 150 g do 
produto em 1000L de água de bebida, aguardar 10 mins até a 
completa dissolução e distribuir a água aos animais. Fornecer por 1 
dia, 1x/semana. POEDEIRAS: 02 a 04 pastilhas de 150 g do produto 
em 1000L de água de bebida, aguardar 10 mins até a completa 
dissolução e distribuir a água aos animais. Fornecer por um mínimo 
de 4 dias consecutivos. Não ultrapassar a quantidade máxima de 
04 pastilhas em 1000L de água. SUÍNOS: 05 pastilhas de 150 g 
do produto em 1000L de água de bebida, aguardar 10 mins até a 
completa dissolução e distribuir a água aos animais. Fornecer por 1 
dia, 1x/semana. Não ultrapassar a quantidade de 05 pastilhas.

Baldes (35 pastilhas de 
150 g individualmente 
embalados). 
Validade: 12 meses.

SUPLEMENTOS

PRODUTOS SALMIX
MINICATÁLOGO Inovação com simplicidade



Revisão 000

SUPLEMENTOS (CONT.)
PRODUTO INDICAÇÃO DE USO CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS DOSE E APLICAÇÃO APRESENTAÇÃO 

Lucciola Para pintinhos. Gelatina na forma de pó para ser preparada no incubatório 
contendo energético, eletrólito, vitaminas e açucares.

1 sachê (125 g) em 5L de água quente a 80ºC em um recipiente com 
agitação. Agitar 5 min e colocar nas formas apropriadas, deixar que 
esfrie a temperatura ambiente. Se solidificará na forma de gelatinas 
retangulares contendo cada bloco 100ml. Fornecer a gelatina nas 
caixas de transportes para pintinhos de 01 dia (caixas com 100 
pintinhos). Consumo diário estimado: 100mL (1 bloco de gelatina) a 
200mL (2 blocos de gelatina)/100 pintinhos (1 caixa).

Caixas (50 sachês de 
120 g individualmente 
embalados). 
Validade: 12 meses.

Namblu® 
Como fonte de energia 
(triglicerídeos de cadeia média) 
para leitões recém-nascidos.

Mistura de óleos contendo triglicerídeos de cadeia  
média (TCM), utilizado na suplementação de leitões  
recém-nascidos, os quais apresentam uma redução na 
excreção de nitrogênio e degradação do glicogênio do 
fígado. Essas observações indicam que eles utilizam TCM 
como fonte de energia em vez das reservas de glicogênio 
e proteínas. Os ácidos graxos de Cadeia Média (TCM) são 
absorvidos mais ligeiramente no intestino e são oxidados 
rapidamente no fígado, quando comparados com os ácidos 
graxos de cadeia longa, encontrados em alguns óleos 
vegetais e na gordura animal.

De 2 a 4mL em uma única vez, entre 6 e 12 horas de nascimento. 
Uma segunda porção de 2 a 4mL pode ser fornecida dentro de 24 a 
48 horas quando necessário.

Caixas (12 frascos 
de 1L). 
Validade: 12 meses.

Amina Para diluir em água de bebida de 
aves e suínos.

Aminoácidos solúveis e dispersíveis na forma de pastilha 
efervescente.

AVES E SUÍNOS: 1 a 2 pastilhas em 1000L de água para lotes de até 
10.000 animais. Consumo diário estimado: FRANGOS DE CORTE: 3 a 
5mL água/pintinho. MATRIZES: 290mL água/ave. SUÍNOS: 2L/leitão.

Baldes (35 pastilhas de 
150 g individualmente 
embalados). 
Validade: 12 meses.

Up-D WD 
Produto contendo o 
25-Hidroxicolecalciferol fonte de 
vitamina D3, que permite melhor 
e mais rápida absorção pelos 
animais. 

Fixação mais eficiente e mais rápida do metabólito 
(25OHD3),o que significa esqueletos mais fortes e animais 
mais saudáveis e produtivos.  
Up-D oferece benefícios significativos na produção de aves 
e suínos, que não podem ser alcançados administrando 
somente a Vitamina D3.

FRANGOS DE CORTE, POEDEIRAS E MATRIZES: 250 g do produto 
por 1000L. Perus e matrizes: 500 g do produto por 1000L. Seguir 
orientação do responsável técnico.

Saches (250 g). 
Validade: 12 meses.

GlyCow

Em Vacas Leiteiras de 48 a 72 
horas antes e logo após a parição, 
quando os animais têm alta 
demanda de energia, causada pelo 
aumento na produção láctea

Utilizado como fonte de energia prontamente disponível 
com valor calórico de 4 cal/g. 1 ampola (300 ml)/animal.

Caixa (6 ampolas de 
300ml).
Validade: 24 meses.
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