
A MAIS ALTA TECNOLOGIA 

EM FORRAGENS E GRÃOS
NA ADSORÇÃO DE MICOTOXINAS

Allgen Adsorb+ é um adsorvente de micotoxinas de amplo espectro, composto por porções 
específicas da parede celular de leveduras, extrato de cardo mariano, aluminosilicato de sódio, 
aluminosilicato de cálcio, carvão ativado e outros ativos não dissociados que se ligam de forma 
eficaz às micotoxinas no interior do trato gastro-intestinal, reduzindo a biodisponibilidade 
ruminal e intestinal dessas toxinas e, consequentemente, os efeitos deletérios à saúde e à 
produção animal, seja de bovinos de corte ou leite.

     Os benefícios na utilização do produto são:
       > Melhoria da integridade intestinal;
       > Melhoria da saúde ruminal;
       > Melhoria da absorção de nutrientes;
       > Diminuição da incidência de diarreias;
       > Diminuição da morbidade;
       > Aumento do ganho de peso e eficiência alimentar.

Modo de usar:
Bovinos: Fornecer de 5 a 10 gramas para cada 100 kg de peso corporal ou de 
acordo com as recomendações do nutricionista responsável.

Apresentação:
Sacos de 25 kg

Natural Feed Supplements for Healthy Animals

Aluminosilicato de sódio e cálcio (min.) 540,00 g/kg
Betaglucanas (min.) 117,00 g/kg
Extrato de Cardo Mariano (min.) 500,00 g/kg
Cromo (min.) 1,00 mg/kg

Allgen
ADSORB+



MAIOR SAÚDE RUMINAL 

PARA O SEU REBANHO
E EFICIÊNCIA ALIMENTAR

Allgen Advanced é um premix composto por óleos essenciais que servem como alternativa 
para substituição de antibióticos. É indicado para diluição em rações, concentrados ou 
suplementos para bovinos de corte. O produto foi especialmente concebido para mitigar os 
riscos de ocorrência de acidose láctica, uma vez que os ativos dos produtos causam a morte 
por inibição da síntese proteica da membrana celular de bactérias gram-positivas, incluindo 
Streptococus bovis e Lactobacillus spp., que são grandes produtoras de ácido láctico em nível 
ruminal. Com isso, tem-se uma melhora significativa no padrão de fermentação ruminal e na 
absorção de nutrientes, repercutindo em maior ganho de peso e eficiência alimentar.

       Os benefícios na utilização do produto são:
      > Melhor estabilidade do pH ruminal;
      > Redução dos riscos de acidose ruminal;
      > Melhora da saúde intestinal;
      > Maior ganho de peso;
      > Melhora da conversão e eficiência alimentar.

Modo de usar:
Fornecer 0,30 a 0,50 gramas para cada kg de matéria seca ingerida ou de acordo 
com as recomendações do nutricionista responsável.

Apresentação:
Sacos de 25 kg

Natural Feed Supplements for Healthy Animals

Allgen
ADVANCED

Ácido Ricinoleico (min.) 80,00 g/kg
Cálcio (min.) 35,00 g/kg
Cardanol (min.) 180,00 g/kg
Cardol (min.) 35,00 g/kg
Cromo Quelatado (min.) 1,00 mg/kg
Veículo (min.) 400,00 mg/kg



MAIS SEGURANÇA

DE ALTO DESAFIO NUTRICIONAL
E DESEMPENHO EM DIETAS 

Allgen Advanced  é um premix composto por óleos essenciais, prebióticos, probióticos e 
enzimas exógenas indicado para diluição em rações, concentrados ou suplementos para 
bovinos de corte. O produto foi especialmente desenvolvido para melhoria da digestibilidade 
das frações fibrosas e do amido da dieta, além de reduzir os riscos de ocorrência de acidose 
láctica, uma vez que o aditivo causa a morte por inibição da síntese proteica da membrana 
celular de bactérias gram-positivas, incluindo Streptococcus bovis e Lactobacillus spp., que são 
grandes produtoras de ácido láctico. Com isso, tem-se uma melhora significativa no padrão 
de fermentação ruminal e na absorção de nutrientes, repercutindo em maior ganho de peso.

 O uso de Allgen Advanced+ vem como uma alternativa de substituição dos antibióticos por 
conter em sua formulação exclusiva extratos naturais que não deixam resíduos na carne.

    Os benefícios na utilização do produto são:
      > Melhor estabilidade do pH ruminal;
      > Melhoria da saúde intestinal;
      > Melhoria do status imunológico;
      > Maior ganho de peso;
      > Melhora da conversão e eficiência alimentar.

Modo de usar:
Bovinos: Fornecer 0,5 a 1,0 grama por 
kg de matéria seca ingerida ou de 
acordo com as recomendações do 
nutricionista responsável.

Apresentação:
Sacos de 25 kg

Natural Feed Supplements for Healthy Animals

Ácido Ricinoleico (min.) 50,00 g/kg
Beta Glucanas (min.) 100,00 g/kg
Cálcio (min.) 3,50 g/kg
Cardanol (min.) 100,00 g/kg
Cardol (min.) 20,00 g/kg
Glucomananos (min.) 140,00 g/kg
Mananoligossacarideos (min.) 40,00 g/kg
Cromo Quelatado (min.) 1,00 mg/kg
Hemicelulase (min.) 4.500,00 U.H/kg
Xylanase (min.) 1.450,00 U.X/kg
Celulase (min.) 3.000,00 UC/kg
Bacillus subtilis (min.) 5,00 x 108 UFC/kg
Enterococus faecium (min.) 4,50 x 108 UFC/kg
Lactobacillus acidophilus (min.) 4,00 x 108 UFC/kg
Saccharomyces cerevisiae (min.) 1,00 x 1011 UFC/kg

Allgen
ADVANCED



MAIOR IMUNIDADE
E DESEMPENHO
EM SITUAÇÕES DE ESTRESSE

Allgen
GAIN-PRO

Allgen Gain-Pro é um premix composto por prebióticos, probióticos, adsorventes de 
micotoxinas, minerais orgânicos, enzimas exógenas e vitaminas do complexo B e serve como 
alternativa para substituição de antibióticos. É indicado para diluição em rações, concentrados ou 
suplementos para bovinos nas fases de cria, recria e engorda. O produto foi especialmente 
concebido para melhoria do status imunológico e nutricional durante as fases críticas de produção 
animal, como os períodos de desmama, confinamento e suplementações de alto desempenho.

    Os benefícios na utilização do produto são:
       > Melhor estabilidade do pH ruminal;
       > Melhor taxa de consumo dos alimentos;
       > Melhor digestão da fibra e amido da dieta;
       > Adsorção de micotoxinas;
       > Melhor integridade e resistência dos cascos;
       > Diminuição da incidência de diarreias;
         > Maior ganho de peso e eficiência alimentar.

Modo de usar:
Bovinos: Fornecer 3 a 5 gramas 
para cada 100 kg de peso corporal 
ou de acordo com as 
recomendações do nutricionista 
responsável.

Apresentação:
Sacos de 25 kg

Natural Feed Supplements for Healthy Animals

Beta Glucanas (min.) 65,00 g/kg
Cálcio (min.) 13,00 g/kg
Glucomananos (min.) 100,00 g/kg
Mananoligossacarideos (min.) 25,00 g/kg
Cromo Quelatado (min.) 70,00 mg/kg
Hemicelulase (min.) 3.000,00 U.H/kg
Xylanase (min.) 800,00 U.X/kg
Celulase (min.) 1.850,00 UC/kg
Bacillus subtilis (min.) 3,00 x 108 UFC/kg
Enterococus faecium (min.) 3,50 x 108 UFC/kg
Lactobacillus acidophilus (min.) 3,75 x 108 UFC/kg
Saccharomyces cerevisiae (min.) 7,00 x 1010 UFC/kg



MAIS SAÚDE E

PARA O SEU REBANHO
PERFORMANCE REPRODUTIVA

Allgen
PREMIUM

Cálcio (min.) 100,00 g/kg
Magnésio Quelatado (min.) 7,50 g/kg
L-Carnitina (min.) 50.000,00 mg/kg
Cromo Quelatado (min.) 40,00 mg/kg
Cobre Quelatado (min.) 2.000,00 mg/kg
Zinco Quelatado (min.) 10,00 mg/kg
Cobalto Orgânico (min.) 90,00 mg/kg
Selênio Proteinato (min.) 40,00 mg/kg
Beta Caroteno (min.) 30,00 mg/kg
Vitamina A (min.) 300.000,00 U.I/kg
Vitamina D (min.) 37.500,00 U.I/kg
Vitamina E (min.) 4.000,00 U.I/kg

Allgen Premium é um premix composto por ativadores de metabolismo celular, com 
associação de compostos antioxidantes, vitamínicos, minerais orgânicos, além de prebióticos, 
probióticos e enzimas exógenas que confere excelente suporte para o metabolismo celular na 
otimização do desempenho metabólico e, por consequência, reprodutivo. O suplemento foi 
especialmente concebido para suprir as exigências nutricionais de bovinos de corte e leite, de 
alto desempenho, como doadoras de embriões, reprodutores de centrais de inseminação 
artificial e animais jovens que estão sendo preparados para avaliação genética.

     Os benefícios na utilização do produto são:
       > Aumento na espermatogênese;
       > Aumento no número de espermatozoides vivos pós      
           descongelamento;
       > Aumento da ovulogênese;
       > Aumento no número de ovulações induzidas;
       > Aumento na produção embrionária total e de       
           embriões viáveis.

Modo de usar:
Bovinos: Fornecer de 5 a 10 
gramas para cada 100 kg de peso 
corporal ou de acordo com as 
recomendações do nutricionista 
responsável.

Apresentação:
Sacos de 25 kg

Natural Feed Supplements for Healthy Animals



MAIOR DIGESTIBILIDADE 

PARA O SEU REBANHO
E DESEMPENHO

Allgen
PRO-ZYME

All Pro-Zyme é um suplemento composto por prebióticos, probióticos, adsorventes de micotoxinas e 
enzimas exógenas, sendo indicado para diluição em rações, concentrados ou suplementos para 
bovinos de corte.
 
Por promover a otimização da dinâmica ruminal, ao melhorar a digestibilidade das frações 
fibrosas e do amido, o produto poderá ser utilizado em sistemas produtivos baseados em 
pastagens ou confinamento. A presença de microrganismos específicos e com capacidade de 
colonização intestinal garantem a maior integridade das vilosidades intestinais, aumentando a 
absorção de nutrientes, a produção e a saúde animal.

Beta Glucanas (min.) 100,00 g/kg
Cálcio (min.) 24,00 g/kg
Glucomananos (min.) 150,00 g/kg
Mananoligossacarideos (min.) 45,00 g/kg
Cromo Quelatado (min.) 1,00 mg/kg
Hemicelulase (min.) 8.500,00  U.H/kg
Xylanase (min.) 2.500,00 U.X/kg
Celulase (min.) 5.000,00 UC/kg
B ac i l lus  subti l is  (min.) 6,5 x  10 8 UFC/kg
Enterococus  faec ium  (min.) 6,75 x  10 8 UFC/kg
Lac tobac i l lus  ac idophi lus  (min.) 7,5 x  10 8 UFC/kg
S accharomyces  cerevis iae  (min.) 1,5 x  10 11 UFC/kg

    Os benefícios na utilização do produto são:
       > Aumento da digestibilidade das frações fibrosas;
       > Aumento da digestibilidade do amido;
       > Colonização intestinal e proteção contra patógenos;
       > Melhoria do status imunológico;
       > Aumento do ganho de peso e eficiência alimentar.

Modo de usar:
Bovinos: Fornecer 3 a 5 gramas 
por cabeça ao dia ou de acordo 
com as recomendações do 
nutricionista responsável.

Apresentação:
Sacos de 25 kg

Natural Feed Supplements for Healthy Animals
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