
Allgen Milk-Pro é um premix composto por prebióticos, 
probióticos, adsorvente de micotoxinas, minerais 
orgânicos, enzimas exógenas, vitaminas do complexo B e 
óleos essenciais. O produto foi especialmente desenvolvido 
para melhoria do status imunológico, melhora da 
digestibilidade das frações fibrosas e do amido das dietas, 
além de garantir maior integridade das vilosidades 
intestinais, o que garante melhor absorção de nutrientes. É 
indicado para diluição em rações, concentrados ou 
suplementos para bovinos nas fases de recria e produção 
de leite.

O uso de Allgen Milk-Pro vem como alternativa de 
substituição dos antibióticos, por conter em sua 
formulação exclusiva extratos naturais que diminuem os 
riscos de ocorrência de acidose ruminal, além de não 
deixarem resíduos no leite. É a máxima segurança na 
produção de leite, mesmo em dietas de alto desafio 
metabólico.

• Melhor estabilidade do pH ruminal;
• Melhor digestibilidade da fibra e amido das dietas;
• Maior integridade da vilosidade intestinal;
• Adsorção de micotoxinas;
• Melhor integridade e resistência dos cascos;
• Contribui para diminuição da contagem de células somáticas (CCS);
• Maior ganho de peso e eficiência alimentar na recria; 
• Maior produção de leite.

Melhor saúde e 
produção de leite

Os benefícios na utilização do produto são:

Bovinos: Fornecer 1 a 2 g por kg de matéria seca ingerida ou de acordo 
com a orientação do nutricionista. Disponibilizar suplemento mineral 
(macro e microminerais) para os animais, de acordo com as 
exigências nutricionais da categoria animal.

Modo de usar:

Sacos de 5 e 25 kg.
Apresentação

Allgen
MILK-PRO

Níveis de Garantia:
Elementos Quant. Unid.

Bacillus Subtilis (Mín.) 5,0x107 UFC/kg

Beta Glucanas (Mín.) 15,00 g/kg

Cálcio (Mín.) 17,00 g/kg

Cálcio (Máx.) 19,00 g/kg

Celulase (Mín.) 400,00 UC/kg

Cobalto Orgânico (Mín.) 90,00 mg/kg

Cobre Quelatado (Mín.) 2.850,00 mg/kg

Cromo Quelatado (Mín.) 5,00 mg/kg

Enterococus Faecium (Mín.) 5,00 UFC/kg

Glucomananos (Mín.) 7,10x107 g/kg

Hemicelulase (Mín.) 40,00 U.H/kg

Lactobacillus Acidophilus (Mín.) 650,00 UFC/kg

Magnésio Quelatado (Mín.) 6,0x107 g/kg

Mananoligossacarideos (Mín.) 7,00 g/kg

Saccharomyces cerevisiae (Mín.) 20 UFC/kg

Selênio Proteinato (Mín.) 1,5x1010 mg/kg

Xylanase (Mín.) 40,0 U.X/kg

Zinco Quelatado (Mín.) 200 mg/kg


