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As micotoxinas causam problemas de saúde importantes e reduzem o desempenho e as taxas de crescimento em 
bovinos de corte. Além disso, elas também reduzem a qualidade do leite nas vacas leiteiras. O menor crescimento 
e a qualidade do leite representam perdas econômicas significativas.

Ademais, os custos com medicação também aumentam devido aos efeitos negativos das micotoxinas na saúde dos 
animais. O Toxy-Nil® é uma ferramenta efetiva para minimizar esses riscos e otimizar os benefícios.

	Solução confiável contra aflatoxinas M1 no leite

	Suporte ao sistema imune

	Melhora o desempenho, as taxas de crescimento e a eficiência alimentar

Os benefícios do Toxy-Nil®

Contaminação em níveis moderados de micotoxinas 
e aflatoxina M1 no leite

Toxy-Nil®
Manejo de 
Micotoxinas

PROTEÇÃO CONFIÁVEL CONTRA...
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AMÉRICA LATINA 
ADISSEO Brasil Nutrição Animal Ltda.

Avenida Maria Coelho Aguiar, 215  I  Bloco G - 1° andar  I  São Paulo -SP   I   BRASIL
Tel.: +55 (11) 3741-8613   I   www.adisseo.com

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 e digestivo
• 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

Mecanismos de ação
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Inativação de micotoxinas ingeridas e absorvidas
O Toxy-Nil® é uma solução confiável e com ótimo custo-benefício para inativar as micotoxinas e 
minimizar seus efeitos negativos em bovinos de corte. O Toxy-Nil® também é a solução para controlar 
os níveis de aflatoxinas M1 no leite.

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: invasoras invisíveis
Bovinos de corte são menos sensíveis a algumas micotoxinas, quando comparados a outros ruminantes. 
No entanto, os efeitos negativos das micotoxinas causam perdas significativas, principalmente porque 
os animais podem ter sua saúde comprometida como um todo.

As micotoxinas destroem o sistema de defesa natural dos animais e reduzem o aproveitamento 
de nutrientes em ruminantes. A depender do nível de contaminação, as micotoxinas podem causar 
micotoxicose aguda (contaminação elevada) ou crônica (contaminação baixa).

	Vacas de leite

	Gado de corte

15 - 50 g/animal/dia 
15 - 50 g/animal/dia 

DESAFIO

SOLUÇÃO

DOSE

Como ele funciona... Toxy-Nil®


