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Digestarom® P.E.P. MGE 500  
Naturalnie o krok do przodu w fitogenach!

Mikrootoczkowany, fitogenny dodatek paszowy oparty na synergicznej 
formule olejków eterycznych, wspierający procesy trawienia i zdrowotność 
układu pokarmowego.

Czynniki stresu takie jak zmiana diety czy pogorszone warunki środowiskowe i zoohigieniczne mogą negatywnie 
wpływać na pobranie paszy, jej strawność i wykorzystanie składników pokarmowych.
Digestarom® P.E.P. MGE jest dodatkiem do pasz stymulującym wyższe pobranie, strawność i wykorzystanie paszy.

Do produkcji Digestarom® P.E.P. MGE użyto najnowszej technologii mikrootoczkowania olejków 
eterycznych, które zamykane są w mikrokapsułkach węglowodanowych. W porównaniu do tradycyjnego
otoczkowania z użyciem wosków i tłuszczy nie dochodzi do strat składników aktywnych, które są
stopniowo uwalniane z matrycy Digestarom® P.E.P. MGE do układu pokarmowego.

Digestarom® P.E.P. MGE 500 zawiera 
dodatkowo substancje prebiotyczne 
odpowiedzialne za utrzymanie zdrowego 
środowiska jelitowego

Efekty:

Wyważone wsparcie przyjaznego dla układu pokarmowego żywienia z udziałem
Digestarom® P.E.P. MGE wpływa na:

• regulację składu mikroflory jelitowej

• stymulowanie sekrecji enzymów trawiennych

• efekt oszczędności składników pokarmowych

• redukcję zaburzeń jelitowych

• zwiększenie dostępnej energii i składników pokarmowych

Mikrootoczkowane
olejki eteryczne
(Digestarom® P.E.P. MGE)
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Główne korzyści:

• poprawa parametrów zootechnicznych
• profilaktyka zaburzeń jelitowych
• naturalna alternatywa dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu bez karencji i efektów ubocznych
• redukcja emisji amoniaku

aplikacje:

Digestarom® P.E.P. MGE znajduje zastosowanie jako dodatek do pasz i premiksów paszowych.

Dawkowanie:

Trzoda chlewna 
Prosięta:  500 g/t paszy pełnoporcjowej
Warchlaki:  500 g/t paszy pełnoporcjowej
Tuczniki:  350 g/t paszy pełnoporcjowej
Lochy:  1000 g/t paszy pełnoporcjowej (3 – 10 dni przed oproszeniem do odsadzania)

Drób:  350 – 500 g/t paszy pełnoporcjowej
Ryby:  700 g/t paszy pełnoporcjowej


