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Saúde é a chave para uma suinocultura lucrativa e sustentável e também um ponto crítico para matrizes, cachaços 
e leilões, que são severamente afetados pela presença de micotoxinas nas rações. Unike® Plus preserva a saúde e o 
máximo desempenho mesmo nos animais mais sensíveis.

	Melhor solução contra contaminação por amplo espectro de micotoxinas em rações 

	Mantém o funcionamento ideal dos sistemas imunológico, reprodutivo, antioxidante e digestivo 

	Permite que o fígado, trato gastrointestinal, rins e outros órgãos funcionem sem interferência das micotoxinas 

	Mantém altos níveis de fertilidade e desempenho geral

Os benefícios de Unike® Plus

OS DESAFIOS APRESENTADOS POR 
UMA AMPLA GAMA DE MICOTOXINAS

Unike® Plus
Manejo de
Micotoxinas

MÁXIMA PROTEÇÃO CONTRA ...
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Adsorção = redução da disponibilidade
• Ligação das micotoxinas em uma superfície não digestível
• Fixação rápida das moléculas mais tóxicas
• Ligação forte em qualquer pH

Reforço da resposta imune 
• Ativação e proteção dos sistemas: imune, digestivo, reprodutivo, circulatório,

respiratório, nervoso e esquelético
• Ativação de células específicas para neutralizar substâncias tóxicas

Proteção de órgãos contra micotoxinas digeridas
• Apoia o funcionamento normal de órgãos sensíveis (fígado, trato 

gastrointestinal, rins e pulmões) 
• Diminui os danos causados por medicamentos e toxinas 
• Melhora o aproveitamento de nutrientes da ração
• Apoia a síntese normal de enzimas e de outras proteínas 

Bio-inativação = redução da toxicidade
• Através da mudança das estruturas químicas das micotoxinas
• Através da degradação enzimática e ligação à microflora
• Através da degradação em células específicas

Prevenção de danos celulares
• Controle efetivo do estresse oxidativo celular causado por micotoxinas 
• Proteção de RNA, DNA e membranas celulares contra danos por

micotoxinas
• Aceleração da regeneração celular e restauração das funções celulares

Mecanismo de ação
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Inativação de micotoxinas ingeridas e absorvidas
Unike® Plus fornece proteção máxima não apenas contra as micotoxinas presentes do trato digestivo,
mas também contra os efeitos negativos das micotoxinas absorvidas; e funciona igualmente bem para 
porcas, cachaços e leitões.

A análise da presença de micotoxinas na dieta é a melhor maneira de determinar se alguma ação é 
necessária para proteger seus animais de possíveis problemas. Com os serviços analíticos oferecidos 
pela Adisseo, você pode mapear a contaminação de micotoxinas facilmente e determinar os níveis de 
risco presentes na dieta.
O aplicativo para celular Mycoman® é fácil de usar e irá complementar as informações obtidas através 
da análise de micotoxinas, ajudando no manejo das micotoxinas de maneira mais efetiva. Entre em 
contato com a Adisseo para mais informações.

Micotoxinas: ameaças invisíveis, mas reais
O impacto das micotoxinas em leitões e suínos reprodutores é maior e bastante diferente do 
que em suínos em engorda/crescimento. Todas as micotoxinas de ocorrência comum, incluindo 
aflatoxinas, toxinas T-2 e HT-2, fumonisinas, ocratoxina A, zearalenona e desoxinivalenol são motivo 
de preocupação. A exposição prolongada de suínos reprodutores às micotoxinas da dieta, mesmo 
em níveis supostamente “seguros”, pode reduzir o desempenho reprodutivo. Embora o impacto das 
micotoxinas na saúde geral seja frequentemente menos visível, as perdas econômicas associadas 
podem afetar gravemente a lucratividade.

		Matrizes e marrãs

	Cachaços

	Leitões

0,5 - 2,5 kg / t de ração
0,5 - 2,5 kg / t de ração
0,5 - 2,5 kg / t de ração

DNA 
RNA 
Membrana 

DESAFIO

SOLUÇÃO

DOSE

Como funciona ... Unike® Plus


