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Pas Reform  
SmartStart™ 
alimentação 
semi-úmida
Fornecer nutrição e hidratação ao pintinho 
recém-nascido em uma única formulação
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Benefícios 
A alimentação semi-úmida SmartStart ™ 
fornece a combinação ideal de nutrientes 
e água para apoiar a saúde intestinal, o 
metabolismo e o sistema imunológico dos 
pintinhos. Formulado com um aroma e cor 
os quais os pintinhos acham atraentes, a 
alimentação SmartStart ™ funciona bem 
nas condições quentes do nascedouro e 
fornece uma solução de alimentação segura, 
conveniente e higiênica.

Como funciona
Como funciona alimentação semi-úmida
–  Leve e esfarelada com alto teor de água 
–  Combinando nutrição e hidratação em uma 
única formulação de ração 
–  Com base comprovada de um alimento 
inicial 
–  Contendo lipídios, proteínas e carboidratos 
de fácil digestão para fornecer aos pintinhos 
recém-nascidos nutrientes essenciais para o 
crescimento e desenvolvimento 
–  Aroma atraente e ingredientes de cor 
vermelha, fáceis para os pintinhos encontrarem
–  Ração fixa: a proporção de água evita 
problemas de saúde intestinal causados pelo 
consumo excessivo de água 
–  Adição de conservantes e agentes ligantes de 
água para controle da qualidade microbiana 

Solventes Eutéticos Profundos Naturais 
(NADES) 
–  Um composto nutricional patenteado que 
retém água na alimentação semi-úmida 
–  Composição higroscópica e estável bloqueia 
a água naturalmente 
–  Descoberto em sementes de plantas do 
deserto 
–  Feito de açúcares naturais misturados com 
pequenas quantidades de vitaminas e água

SmartStart™ alimentação 
semi-úmida

Especificações Técnicas
Volume
Validade
Condições de armazenamento
Controle de qualidade
Padrão de segurança
Observação

> Caixas de 25 kg com dois sacos de 12,5 kg
> 6 meses após a data de produção
> Fresco e seco
> Cada lote de produção é, entre outros, testado para salmonela
> GMP + aprovado
> Apenas ingredientes não OGM

Combinando nutrição e hidratação em 
uma única formulação de ração

Produtos relacionados

 SmartStart™  iluminação LED

 SmartStart™  bandeja de eclosão

 SmartStart™  sistema de

  transferência

 SmartStart™  unidade de 

 dosagem

 SmartStart™  eclosão

Devido ao contínuo desenvolvimento do produto, as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Versão 2020_02


