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(Kod produktu: 94100116) 
 

 

O OPTICARE MILK N 
Opticare Milk N to preparat mlekozastępczy zaprojektowany w celu zwiększenia wskaźnika przeżywalności prosiąt w 
gospodarstwach komercyjnych. Produk jest wzbogacony o immunoglobuliny w celu poprawy stanu zdrowia przewodu 
pokarmowego. Opticare Milk N zaspokaja potrzeby żywieniowe nowo narodzonych prosiąt, co skutkuje wyższą masą ciała  
po odstawieniu. 

Cel 
 Rozwiązanie problemu dużych miotów, niewystarczającej podaży mleka i zgonu loch. 

 Niższa śmiertelność przed odsadzeniemi - wyższa waga przed odsadzeniem  

 Większa równomierność w dużych miotach  

 Opticare Milk N wspomaga odżywianie i chroni prosięta, wspomagając zdrowie jelit.  

 Pobudzenie pobrania paszy stałej i zapobieganie spadkowi pobrania paszy po odsadzniu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej I bardziej 
wyrównane prosiąt po 

odsadzeniu

SKŁAD  
 Koncentrat białka serwatki / 

serwatka w proszku  
 Mleko w proszku  
 Olej kokosowy/palmowy (80/20) 
 Koncentrat białkowy pszenicy 

(hydrolizowany) 
 Maltodekstryny  
 Koncentrat ryżowy  

 

Mleko w proszku + koncentrat 
białka serwatki 
Najlepsze z mleka! 
 

 Zoptymalizowany stosunek kazeiny 
do białka serwatki  

 Optymalny stosunek aminokwasów 
Doskonała strawność białka  

 Wysoce przyswajalne – lepsze 
pobieranie paszy 

Probiotyki 
Działanie ochronne 

 Wyłączenie czynników 
chorobotwórczych dla jelit  

 Metabolity ograniczające rozwój 
patogenów 

 Lepsza integralność jelit, efekty 
przeciwbiegunkowe  

 Właściwości 
immunomodulacyjne 

 

A 

SKŁAD ANALITYCZNY 

 Białko  %  22.0 

 Tłuszcze  %  20.0 

 Popiół  %  7.0 

 Włókno  %  0.0 

 Wilgotność  %  4.0 

 pH-wartość   5.7 - 5.9 

 Laktoza  %  30.0 

 Bakterie kwasu 
mlekowego  

%  0.6 

 Tłuszcz maślany  %  1.0 

 Immunoglobuliny  ppm  1000 

  IL. DIG.  

 Lizyna  %  1.8 1.7 

 Metionina  %  0.8 0.7 

 Treonina  %  1.3 1.2 

 Tryptofann  %  0.35 0.3 

 Walina  %  1.3 1.2 

 PROBIOTYKI    

 Bacillus 
licheniformis  

CFU
/kg  0.64 x 109 

 Bacillus subtilis  
CFU
/kg  0.64 x 109 

 
 

 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Wysoka zawartość glutaminy  

 Stymuluje pobór paszy 
 Pozytywny wpływ na regenerację komórek 

jelitowych  
 Wcześniejszy powrót do zdrowia błony 

śluzowej jelit  
 Zwiększona wysokość kosmków jelitowych = 

lepsze wchałanianie substancji odżywczych 
 Prekursor glutationu, głównego 

przeciwutleniacza naprawiającego 
uszkodzenia komórek i eliminującego wolne 
rodniki. 
 
Maltodekstryny 
Łatwo przyswajalne źródło energii 

 Wygodne źródło energii  
 Łatwostrawne, szybkie wchłanianie.  
 Niższe ryzyko wystąpienia biegunki, dzięki 

niskiej osmolalności 
 Słodki smak, lepszy pobieranie 

 
Wysoki poziom oleju kokosowego 
oraz olej maślany 
Smakowity i lekkostrawny tłuszcz 

 Smakowitość poprawia pobór 
paszy  

 Bogaty w średniołańcuchowe 
kwasy tłuszczowe -> 
antybakteryjne oddziaływanie 

 Wysoka  stawność  
 

         Emulgator  
Unikalna koncepcja Swinco mająca 
na celu poprawę wyników 
technicznych i odżywczych 
 

 Lepsze trawienie tłuszczu 
(działanie soli żółciowej) i 
wchłanianie  

 Zwiększona rozpuszczalność i 
stabilność preparatu 
mlekozastępczego 

 Właściwości antybakteryjne i 
lepszy stan zdrowia jelit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DODATKI 

ANTYKSYDANTY  

BHT  PPM 30  

WITAMINY  

Witamina A  IU/kg 25000  

Witamina  D  IU/kg 10000  

Witamina  E  mg/kg 300  

Witamina  C  mg/kg 300  

Witamina  B1  ppm 4  

Witamina  B2  ppm 8  

Witamina  B6  ppm 7  

Witamina  B12  ppb 65  

Witamina  K  ppm 4  

Kwas foliowy  ppm 2  

Kwas pantotenowy ppm 25  

Niacyna  ppm 62.5  

PIERWISTKI ŚLADOWE 

Fe  ppm 250  

Zn  ppm 150  

Mn  ppm 60  

Cu I Se  ppm 140 

I ppm 3,5 

SE ppm 0,4 

Dystrybutor: Feedstar Sp. z o.o. ul. Królewska 6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,  tel. +48 530 266 933 

 


