
Allgen Pro-Pass é um premix composto por óleos 
essenciais, polifenóis, prebióticos, probióticos e enzimas 
exógenas, sendo recomendado para diluição em 
suplementos ou rações para bovinos de corte e leite.

O produto foi especialmente desenvolvido para controlar o 
excesso de degradação de proteínas no rúmen em 
pastagens com elevado teor de proteínas ou em dietas de 
alta performance em confinamento, promovendo aumento 
da proteína metabolizável, melhor digestibilidade das 
frações fibrosas e do amido da dieta, redução dos riscos de 
ocorrência de acidose (ruminal e cecal) e diminuição da 
incidência de timpanismo.

Todas essas tecnologias trazem como resultado maiores 
taxas de ganho de peso e eficiência alimentar.

Allgen Pro-Pass é a tecnologia que faltava para o aumento 
da produtividade e do lucro do seu negócio.

Máximo desempenho
em sistemas intensivos

> Maior proteção de proteínas pelo bypass ruminal;
> Maior aporte de proteína metabolizável;
> Melhor estabilidade do pH ruminal;
> Maior saúde ruminal e intestinal;
> Maior disponibilidade de energia;
> Maior taxa de consumo de alimentos;
> Maior ganho de peso e eficiência alimentar;
> Maior produtividade (@s/ha/ano). 

Os benefícios na utilização do produto são:

Bovinos: Fornecer 0,5 a 1,0 g por kg de matéria seca ingerida ou 
de acordo com a orientação do nutricionista responsável.

Modo de usar:

Sacos de 5 e 25 kg.
Apresentação

Níveis de Garantia:

Natural Feed Supplements for Healthy Animals

Rodovia Abrão Assed (SP-333), km 04, 
Zona Rural, Cajuru/SP, CEP 14240-000

 (16) 3667-1989
 contato@allbiomfeed.com.br

Polifenóis 250 g/kg
Elementos Quant. Unid.

Cromo Quelatado (mín.) 2,00 mg/kg

Hemicelulase (mín.) 5.000 U.H/kg

Xylanase (mín.) 1.500 U.X/kg

Celulase (mín.) 3.000 UC/kg

Bacillus subtilis (mín.) 5,00 x 108 UFC/kg

Enterococcus faecium (mín.) 5,0 x 108 UFC/kg

Lactobacillus acidophilus (mín.) 4,5 x 108 UFC/kg

Saccharomyces cerevisiae (mín.) 1,0 x 1011 UFC/kg
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