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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



O acidificante de água mais eficaz

– Acção efectiva para bactérias patogénicas tais como E.coli e Salmonella 
– Melhora o índice de conversão pela maior eficácia na digestão de proteína
– Diminui o aparecimento de diarreia e a taxa de mortalidade

Healthy Animals, Healthy Farm



– Acção efectiva para bactérias patogénicas tal como E. coli e 

 Salmonella e Campylobacter

– Melhora o índice de conversão pela maior eficácia na digestão de 

 proteína

– Influência positiva na flora intestinal

– Estimula a produção de enzimas digestivas

– Preservação da água de bebida ao diminuir o pH

– Forte acção antibacteriana no intestino delgado

– Melhoria qualidade da casca do ovo

– Melhoria da fertilidade e da percentagem de ovopostura 

– Diminui a diarreia e a taxa de mortalidade

O que é Ultimate Acid?
O Ultimate Acid é um líquido acidificante para a água de bebida e para a alimentação líquida que 
produz vários efeitos ao nível intestinal. O Stress e a higiene da água têm uma influência importante 
na saúde animal. O Stress diminui a secreção de ácido no estômago que provoca uma diminuição 
da digestão da proteína. A higiene da água é importante, porque a poluição bacteriológica da água 
de bebida é muito frequente nas explorações. O stress e a má higiene da água de bebida combina-
dos, poderão causar distúrbios ao nível da flora intestinal e provocar problemas tais como diarreia, 
aumento do índice de conversão, menor uniformidade dos lotes e maior probabilidade de desenvolvi-
mento de doenças.

Indicações de utilização?
– Após vacinações – Após uso de antibióticos
– Contaminação bacteriana da água de bebida – Problemas digestivos
– Stress – Melhoria do status da exploração para salmonella 
– Prevenção de diarreias causadas por E. coli  – Problemas de crescimento
– Consumo de alimento diminuído – Contaminação bacteriana da água de bebida
– Melhoria da fertilidade e da ovopostura

Figura 1. Medida do pH através do uso aparelho digital ou tira de litmus



Modo de acção
O Ultimate Acid é um líquido acidificante para a água de bebida e 
para a alimentação líquida baseado na acção sinérgica de ácidos 
orgânicos e de minerais quelados como o cobre e o zinco.
Os ácidos orgânicos diminuem o pH, permitindo uma melhoria da 
digestão proteica e uma inibição do crescimento bacteriano. O 
Cobre desempenha um papel principal em diferentes mecanismos 
metabólicos (ex: produção de glóbulos vermelhos), tem também 

um forte efeito bactericida. O Zinco tem um papel importante na 
formação e activação de enzimas, no processo de crescimento, 
no desempenhar de funções dos tecidos e nos órgãos reproduti-
vos. Adicionalmente, o zinco diminui o crescimento de E. coli e de 
Streptococcus spp. O Ultimate Acid melhora o processo digestivo 
e diminui o crescimento bacteriano tanto no sistema de distri-
buição de água assim como ao nível intestinal.

Resultados técnicos
A administração do Ultimate Acid a 308 broilers Ross durante todo 
o ciclo na dose de 1 litro de Ultimate Acid por 1000 litros da água 
de bebida (0,1%). Os broilers foram abatidos aos 48 dias de 

vida. Os resultados demonstram que o grupo de animais tratado 
com Ultimate Acid obteve um maior peso e um menor índice de 
conversão do que o grupo controlo. 

Tabela 1. Perfomance Técnica do grupo tratado com Ultimate Acid e do grupo Controlo

Figura 2: Tracto digestivo das aves 

Controlo Ultimate Acid Diferença

Peso médio, g 2356 2440 + 3.5%

Índice de conversão 1.944 1.879 - 3.3%

Rácio de produção 215.9 225.4 + 4.4%

Período de crescimento 48 Dias 48 Dias -

Apresentação
10 kg 
20 kg 
250 kg 
1100 kg 

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

A dose é também influenciada pela “dureza” da água de bebida. 
Recomendamos a limpeza do sistema de distribuição com Aqua-
Clean® antes de utilizar o Ultimate Acid.
Interrompa o tratamento com o Ultimate Acid 12 horas antes de 
proceder a uma vacinação através da água da bebida.

Quelato

Mineral

Figura 3: Mecanismo de fixação de quelatos  
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