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1 Kanters Special Products BV
De Stater 32, 5737 RV Lieshout  -  Nederland
Tel +31 (0) 499 425 600  -  Fax +31 (0) 499 425 610
E-mail info@kanters.nl  -  www.kanters.nl

Acerca da Kanters
Especializada em suplementos nutricionais líquidos que promovem a saúde animal e diminuem o uso 
de antibióticos, a Kanters aumenta a rentabilidade da exploração através da melhoria dos resultados 
técnicos e da diminuição dos custos de produção. A Kanters desenvolve, produz e comercializa suple-
mentos nutricionais, produtos de desinfecção e limpeza para sistemas de distribuição de água. 

Para atingir o objectivo de baixar os custos de produção e aumentar a rentabilidade da exploração, 
a Kanters disponibiliza aconselhamento especializado. Fornecemos apoio técnico aos produtores. 
Conhecemos os desafios que explorações enfrentam. Somos especialistas em oferecer resultados 
através de suplementos nutricionais líquidos, com uma gama completa de minerais, vitaminas, 
aminoácidos, ácidos orgânicos, agentes de limpeza e desinfecção e extractos de plantas, poderemos 
aumentar a rentabilidade da sua exploração.

A nossa equipa de especialistas está pronta para o aconselhar sobre as melhores opções para a sua 
exploração. Entre em contacto connosco.

Distribuído em Portugal por: CAMPIFARMA  Lda.,
Rua José Félix nº 5, 2610-094 Amadora
Tel.:+351 211 929 009  -  Fax.:+351 211 929 008
E-mail info@campifarma.com  -  www.campifarma.com



A garantia de saúde intestinal

– Estimula a saúde gastrointestinal, prevenindo a coccidiose
– Redução significativa no uso de antibióticos
– Melhora o índice de conversão pela maior eficácia na digestão de proteína

Healthy Animals, Healthy Farm



Papo (PH 4-6)

Proventrículo (PH 2-4)

Moela (PH 2-4)

Ceco (PH 5-6)

Cólon (PH 7-8)

Intestino delgado (PH 6-7.5)Duodeno (PH 6-6.5)

– Estimula a saúde intestinal, prevenindo a coccidiose
– Redução significativa no uso de antibióticos
– Melhora a capacidade de absorção das vilosidades 
 (ao nível intestinal)
– Estimula a imunidade
– Menos problemas bacterianos
– Resultados visíveis em pouco tempo
– Melhora o índice de conversão 

O que é o Intesti-Flora?
Em períodos críticos, quando os problemas digestivos ocorrem, Intesti-Flora fornece o suporte neces-
sário. Esta melhoria da saúde intestinal ocorre através da supressão do crescimento de organismos 
patogénicos tais como E. coli, Salmonella e Clostridium. A combinação de ingredientes na composição 
de Intesti-Flora estabiliza a saúde intestinal. Em consequência desta estabilização, Intesti-Flora tem 
um efeito positivo no crescimento, índice de conversão e na melhoria da saúde.

Indicações de utilização?
– Primeira semana de vida – Após uma  vacinação 
– Após o uso de medicação – Antes e depois de mudanças alimentares
– Última semana de vida – Golpe de calor (pode combinar com o uso de Aeroforte)
– Distúrbios durante a digestão 

Modo de acção
O Intesti-Flora tem na sua composição oligossacáridos, cobre quelado e ácidos orgânicos (ácido 
láctico, ácido acético, ácido fórmico, ácido propiónico e ácido sórbico).
Nos primeiros dias de vida o sistema imunitário ainda não está preparado para resistir a algumas 
bactérias com a E. coli. Podem por isso, ocorrer algumas desordens intestinais. Um bom arranque 
deverá incluir um desenvolvimento saudável da flora intestinal, permitindo que se ultrapassem alguns 
desafios tais como alterações alimentares ou vacinações.  
Os oligossacáridos têm um efeito pré-biótico e estimulam o crescimento de bactérias bifidus activas.
Os ácidos orgânicos melhoram a digestão das proteínas e diminuem o crescimento bacteriano. O co-
bre desempenha um papel importante em vários metabolismos (ex: produção de glóbulos vermelhos) 
e é bactericida. O Intesti-Flora melhora o processo digestivo e impede o crescimento bacteriano quer 
na água de bebida que ao nível intestinal.

Figura 1: Tracto digestivo das aves

Quelato

Mineral

Figura 2: Mecanismo de fixação 
de quelatos 



E. acervulina E. maxima E. tenella

Resultados técnicos
Realizamos um teste para provar que o Intesti-Flora conseguia 
proteger broilers infectados com coccidiose. A coccidiose pode 
provocar alterações significativas a nível intestinal com sintoma-
tologia variada. Três das mais importantes espécies de coccidiose 
são: E. acervulina, E. maxima e a E. tenella. A figura 3 abaixo 
mostra em que local estes tipos surge. 

Os Broilers foram infectados com Coccidiose aos 14 dias de vida. 
Os resultados das contagens de oócitos e as pontuações das 
lesões no dia 20 e 27 de vida estão presentes na tabela 1 abaixo.
As contagens de oócitos foram menores no grupo tratado com 
Intesti-Flora e as lesões menos severas. O ensaio demonstra que o 
Intesti-Flora tem uma influência positiva na saúde intestinal.

Em consequência dos resultados positivos do Intesti-Flora ao nível 
intestinal, foram conseguidos melhores resultados técnicos.
 
Tabela 2 Demonstra maiores pesos, maior crescimento, maior con-
sumo médio e menor índice de conversão para broilers tratados 
com Intesti-Flora via água de bebida.

Figura 3.Segmentos do tracto gastrointestinal onde os 
diferentes tipos de coccidiose são activos 

* Estatisticamente diferentes

Controlo Intesti-Flora

Contagem oócitos
Dia 20
Dia 27

4.33
3.80

3.74*
3.64

Pontuação das lesões
Dia 20

Dia 27

E. acervulina
E. maxima
E. tenella

E. acervulina
E. maxima
E. tenella

1.24
2.29
2.29

1.16
1.89
1.87

1.00*
1.45*
1.30*

1.06
1.24*
1.24*

Tabela 1. Contagem de Oócitos e pontuação das lesões no dia 20 e 27 para o grupo tratado com Intesti-Flora e para o grupo controlo

* Resultados estatisticamente diferentes

Controlo Intesti-Flora

Peso Dia 36, g 1815 1896*

Crescimento, g/dia 51.0 53.3*

Consumo diário, r/dia 81.8 82.7

Racio índice de conversão 1.61 1.55*

Tabela 2.Perfomances técnicas do grupo testado com Intesti-Flora e do grupo controlo 

Apresentação
1 Litro
5 Litros
10 Litros  
20 Litros
200 Litros
1000 Litros

Dose
0,5  - 1 litros por cada 1000 litros de água
Dependendo das circunstâncias, a dose pode ser aumentada e o 
período de tratamento prolongado. 

Deve limpar o sistema com Aqua-clean antes de iniciar o uso de 
Intesti-Flora. Interrompa o tratamento com Intesti-Flora nas 12 
horas anteriores ao uso de vacinas através da água de bebida.


