Dzięki znacznym ilościom naturalnych
polifenoli (rutyna, taniny) zawartych w łusce
gryczanej Golden Fiber wykazuje działanie
przeciwzapalne i antyoksydacyjne, a także
wzmacnia układ odpornościowy zwierząt.

Wyższy poziom naturalnych witamin
z grupy B, korzystnie wpływa na
prawidłowe działanie układu nerwowego.

WŁÓKNO PASZOWE

innowacyjne rozwi¹zanie

Wyższa zawartość ekstrudowanego
włókna o 8%

Wiązanie wody w przewodzie
pokarmowym – efekt suchej ściółki
Zaspokojenie głodu ﬁzycznego
– zwiększone uczucie sytości
Zmniejszenie ilości zaparć
Łatwiejsze porody
Ma właściwości prebiotyczne, wspiera
rozwój korzystnej mikroﬂory jelit
Produkt bezpieczny pod względem
mikrobiologicznym

Włókno surowe 21,0%; Białko og. 9,5%; Tłuszcz surowy
4,0%; Popiół surowy 5,0%; Lizyna 0,5%; Metionina 0,15%;
Met+Cys 0,30%; Treonina 0,4%; Tryptofan 0,1%; Wapń
0,4%; Fosfor 0,4%; Sód 0,1%

W zależności od składu dawki pokarmowej:
trzoda chlewna:
zwierzęta futerkowe:

do 10%
do 10%

WŁÓKNO PASZOWE

innowacyjne rozwi¹zanie

Poprawa perystaltyki
i motoryki jelit

innowacyjne rozwi¹zanie

HIGH
FIBER
NATURAL
FEED

Golden Fiber – naturalne, innowacyjne włókno paszowe
opracowane dla najbardziej wymagających zwierząt. Dzięki
odpowiedniemu doborowi surowców oraz zastosowaniu
zaawansowanej technologii uzyskano produkt stanowiący
podstawę nowoczesnej dawki pokarmowej, zarówno dla
trzody chlewnej jak i dla zwierząt futerkowych.

Coraz wyższa wydajność zwierząt oraz krótszy okres wzrostu
w y m a ga j ą m a k sy m a l n e j ko n c e n t ra c j i s k ł a d n i kó w
pokarmowych (m.in. białka i energii) w paszach. Takie
postępowanie wiąże się niestety z ograniczoną podażą włókna.
Dzieje się tak ponieważ stosując tradycyjne komponenty
włókniste (otręby pszenne, wysłodki buraczane, itp.) niezwykle
trudno jest przygotować paszę o wysokim poziomie włókna,
białka i energii jednocześnie. Dlatego też nieustannie poszukuje
się nowych surowców, dzięki którym będzie można żywić
zwierzęta prawidłowo oraz, co jest szczególnie istotne, nie ponosić
dodatkowych kosztów. Idealnym rozwiązaniem jest Golden Fiber
łączący w sobie wysoki poziom specjalnie spreparowanego włókna,
które po dostaniu się do przewodu pokarmowego zwierząt ulega
pęcznieniu, kilkukrotnie zwiększając swoją objętość. Zjawisko to
obserwuje się również w przypadku włókna syntetycznego
stosowanego, od jakiegoś czasu, w mieszankach treściwych.
Niepodważalną korzyścią ze stosowania GOLDEN Fiber jest fakt, że
oprócz wysokich poziomów bardzo dobrej jakości włókna wnosi do
dawki pozostałe składniki pokarmowe, czego niestety nie zapewnia
najlepszej jakości włókno syntetyczne.

Obecność w Golden Fiber różnych frakcji włókna takich jak: celuloza,
hemiceluloza i lignina przyczynia się do prawidłowej pracy przewodu
pokarmowego. Dzięki mechanicznemu drażnieniu ścian jelit przyspiesza
czas pasażu treści pokarmowej, zapobiega zaparciom oraz przyspiesza
opróżnianie żołądka. Zastosowanie komponentów bogatych w pektyny
pozwala, w efektywny sposób, zmniejszyć wchłanianie metali ciężkich z
przewodu pokarmowego, ograniczając do minimum ich nadmierną
kumulację w organizmie. Nie bez znaczenia jest fakt, że są one bardzo dobrym
prebiotykiem dla mikroorganizmów kolonizujących przewód pokarmowy.
Pobudzają symbiotyczne mikroorganizmy do produkcji krótkołańcuchowych
kwasów tłuszczowych oraz, co jest szczególnie ważne, wpływają na
prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego.
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