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As micotoxinas são responsáveis por baixo desempenho e eficiência reprodutiva, portanto, é crucial proteger os 
animais de seus efeitos negativos. Toxy-Nil® Unike é uma ferramenta efetiva para neutralizar essas toxinas e otimizar 
o desempenho das aves.

	Proteção efetiva contra um amplo espectro de micotoxinas

	Suporte aos sistemas imune e antioxidante do animal

	Melhora o desempenho e a fertilidade

Benefícios do Toxy-Nil® Unike

Um amplo espectro de micotoxinas

Toxy-Nil® Unike
Manejo de
Micotoxinas

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

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

circulatório, respiratório, nervoso e esquelético
• Ativação de células específicas que neutralizam substâncias tóxicas

Bioinativação = 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 do RNA, DNA e da membrana celular contra danos causados

pelas micotoxinas
• Aceleração da regeneração e da restauração das células
• Apoia o funcionamento normal de órgãos sensíveis

Modo de ação
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A dose de inclusão do produto deve ser definida com base no nível de desafio por micotoxinas. Utilizando 
o aplicativo MycoMan® é possível fazer uma análise de risco e definir a dose ideal para diferentes 
situações.

Inativação das micotoxinas ingeridas e absorvidas
Toxy-Nil® Unike é uma solução completa e efetiva para neutralizar as micotoxinas e seus efeitos 
negativos sobre os animais

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 e determinar qual é o risco 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:  invisíveis, mas uma ameaça real
Os efeitos negativos das micotoxinas nas aves foram comprovados e evidenciados em um grande 
número de experimentos científicos e em inúmeras provas de campo. As micotoxinas que representam 
um desafio significativo à produtividade das aves incluem: aflatoxinas, zearalenona, toxinas T-2 e HT-2 , 
fumonisinas, ocratoxina A e DON. A exposição prolongada das aves, particularmente das reprodutoras 
pesadas, a essas toxinas, tem um efeito deletério sobre os objetivos de desempenho. Embora os 
animais possam parecer saudáveis, a produtividade e a lucratividade podem estar reduzidas.

		aves reprodutoras/pintinho

	Frangos/poedeiras

	Perus/patos/gansos

1,0 - 3,0 kg/t de ração
0,5 - 3,0 kg/t de ração
0,5 - 3,0 kg/t de ração

DNA 
RNA 
Membrana 
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Como funciona ... Toxy-Nil® Unike


