BIO CICLO COMPLETO SUÍNOS

BIO CICLO COMPLETO é um produto para ser utilizado desde o nascimento até a fase adulta
do suíno. Administrado desse modo o resultado é uma taxa de eficiência alimentar melhor,
um ganho de peso e uma redução enorme na taxa de mortalidade.

LEITÕES - Quando administrado em filhotes cria as condições para o crescimento rápido do
sistema imunológico do animal, fazendo com que aumente sua resistência a doenças.
Aumento de peso mais rápido e maior resistência a parasitas internos e externos, melhorando
a saúde do animal.
ADULTOS – Redução de diarreias, melhora a função sanitária, melhora a conversão alimentar,
aumento de peso, controla microrganismos que causam doenças, melhorando o sistema
imunológico, auxiliando o desenvolvimento sadio do animal em todas as fases da vida.
MATRIZ – melhora a qualidade do leite e a produção do leite para um crescimento saudável
dos leitões
Diferentemente da grande maioria das tecnologias existentes hoje, onde a criação de suas
cepas são feitas individualmente para depois serem reunidas em uma única embalagem, o
produto BIO CICLO COMPLETO cultiva em consórcio, em um processo de crescimento em
conjunto que ocorre durante o processo de produção, um grupo de bactérias e leveduras que
trabalha sinergicamente e juntas, aumentando sua eficiência produtiva. Por isso BIO CICLO
COMPLETO não morre ao entrar em contato com os líquidos do estômago ou intestino e
maximizam os níveis de produção do animal.
Diversos microrganismos que juntos formam um BLEND. Os efeitos da ação dessas cepas que
compõem esse BLEND, separadamente, é bastante conhecido por inúmeros estudos
científicos. Além dos benefícios individuais conhecidos por esses arquivos científicos o BLEND
feito de TCP contido no BIO CICLO COMPLETO faz sozinho o que vários fornecedores de
leveduras e bactérias fazem juntos. Assim podemos trazer uma diminuição significativa de
custo por ter todos os benefícios de leveduras e bactérias em um único produto, além de
outros benefícios que só uma tecnologia onde as cepas são criadas em consórcio pode nos
dar.

