
Booster nutricional de energia 

– Melhor aproveitamento dos nutrientes fornecidos através do alimento e da água
– Modo rápido de ajudar as aves durante períodos críticos e de stress
– Redução significativa do uso de antibióticos

Healthy Animals, Healthy Farm



–	 Melhor	aproveitamento	dos	nutrientes	fornecidos	através	do	
	 alimento	e	da	água
–	 Modo	rápido	de	ajudar	as	aves	durante	períodos	críticos	e	de	stress
–	 Rápida	recuperação	após	vacinações,	tratamentos	antibióticos	e	stress
–	 Rápida	recuperação	após	atrasos	no	crescimento	
–	 Aumento	do	consumo	de	alimento	mesmo	em	periodos	de	muito	calor		
	 (stress	térmico)
–	 Melhoria	da	fertilidade	e	da	taxa	de	eclosão	
–	 Suporte	do	sistema	imunitário
–	 Suporte	do	metabolismo,	incremento	das	defesas	e	aumento	do	
	 crescimento
–	 Bom	arranque	no	crescimento	das	aves	jovens.
–	 Fonte	de	energia	de	alta	disponibilidade
–	 Redução	significativa	do	uso	de	antibióticos

Ingestão alimento

Ponto de desequilíbrio 
nutricional

Necessidades nutricionais

Aporte 
Energia

O que é o Pro-Mac®?
Pro-Mac® é um complemento nutricional (alimento complementar) concentrado, que é composto por 
uma grande quantidade de ingredientes com o objectivo de ajudar as aves no processo de 
crescimento e em períodos críticos. Em condições não ideais como: doença, períodos de stress ou 
após tratamento antibiótico, as necessidades nutricionais aumentam para permitir uma resposta 
apropriada do sistema imunitário. Enquanto a necessidade de nutrientes aumenta, a sua 
disponibilidade diminui pelo menor consumo de alimento nestas fases. Isto resulta num ponto de 
desequilíbrio nutricional, ver figura 1. Adicionalmente o stress e a doença podem alterar a saúde 
intestinal que conduz a inflamações e alterações da parede intestinal. Este processo conduz a uma 
má absorção de nutrientes ao nível intestinal. 

Esta deficiência nutricional poderá ser compensada pelo fornecimento de Pro-Mac® através da água 
de bebida, uma vez que as aves doentes ou em períodos de stress consumem menos alimento mas 
continuam a beber água.

Quando deveremos usar?
Porque o Pro-Mac® tem uma influência positiva no estômago e na flora intestinal, pode ser um 
importante suporte nas seguintes situações:

– Melhor arranque no crescimento das aves jovens – Atrasos de crescimento
– Períodos de stress  – Problemas digestivos
– Anemias  – Reacções vacinais 
– Stress térmico derivado a altas temperaturas  – Após o uso de antibióticos
– Fragilidades ósseas  – Diminuição consumo de alimento
– Problemas nas patas  – Consistência nas fezes

Figura 1. Ponto de 
desequilíbrio nutricional: 
aumento da necessidade de 
nutrientes e diminuição do 
consumo de alimentos.



Componentes Modo de acção

Vitaminas – Complexo B – Colina –  Necessário para o funcionamento 
do sistema nervoso

–  Melhoria do funcionamento 
   hepático
–  Componente da estrutura celular

–  Necessário para o metabolismo de 
gorduras, proteínas ou hidratos de 
carbono.

–  Importante nos períodos de Stress

Minerais – Cobre
– Magnésio
– Cálcio
– Manganésio

– Iodo
– Zinco
– Cobalto
– Selénio

– Construção do corpo 
–  Regulação do metabolismo
–  Essencial para vários processos no 

organismo

Extractos 
de plantas

– Chicória – Glucose –  Efeito positivo na flora intestinal – Melhoria a digestibilidade

Aminoácidos – Lisina
– Metionina

– Treonina
– Triptofano

– Indispensável para o crescimento
–  Indispensáveis para a resposta 

imunitária

– Nutrientes para células intestinais
–  Melhoria da imunidade

Ácidos 
orgânicos

– Ácido láctico
– Ácido acético
– Ácido sórbico

– Ácido 
   fórmico
– Ácido cítrico

–  Inibição do crescimento de  
   E. coli e Salmonella
–  Melhoria da digestão proteica

– Melhoria da palatibilidade da água 
   de bebida

Modo de acção
A grande quantidade de ingredientes que constituem o Pro-Mac® 
torna o seu modo de acção muito diverso. Contudo o seu 
objectivo global é obter e manter uma óptima saúde intestinal. 

Um intestino saudável é a base para uma ave saudável. A Tabela 
1 abaixo sintetiza os componentes do Pro-Mac® e o seu efeito 
específico.

Tabela 1. Componentes do Pro-Mac® e o seu modo de acção

Figura 2 Pesos médios dos broilers no grupo a que foi 
administrado Pro-Mac® e no grupo controlo

Figura 3 Conversão alimentar de broilers  a que foi administrado 
Pro-Mac® e no grupo controlo

Resultados técnicos
Pro-Mac® foi administrado em broilers e a performance técnica 
foi avaliada. Os parâmetros zootécnicos avaliados foram o peso, 
índice de conversão, uniformidade e mortalidade. A administração 
de Pro-Mac® ocorreu em 3 momentos durante o ciclo produtivo: 
durante os primeiros cinco dias de vida para um bom arranque e 
correcto desenvolvimento da microflora intestinal; após a 

vacinação (período de stress) durante 3 dias consecutivos; nos 
últimos 5 dias antes do abate para maximizar o consumo de 
alimento, uniformidade e peso final. As aves tinham o mesmo peso 
inicial de 42g e foram abatidas ao dia 36. O grupo ao qual tinha 
sido administrado Pro-Mac® teve melhor desempenho. Atingiram 
melhor peso (Figura 2), um melhor índice de conversão (Figura 3), 
melhor uniformidade, e menor mortalidade.   

2500

Dia 21

P
es

o 
em

 g
ra

m
as

Dia 36
500

2000

1500

1000

761

1944,3 1994,8

793,7 Grupo control

Pro-Mac

1,90

I.C I.C 1500 g
1,40

1,80

1,70

1,60

1,50

1,78

1,60

 1,48

1,68

Grupo control

Pro-Mac

Apresentação
500 ML
  1 L
 5 KG
10 KG

Dose:
Aves desportivas 
(recria, muda, reprodução e campanha desportiva):

5 ml/1 L duas vezes por semana 
(meio da semana e antes do encestamento)
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Kanters Special Products BV
De Stater 32, 5737 RV Lieshout  -  The Netherlands
Phone +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


