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PODARUJ ZDROWIE W POŻYWIENIU



DODATKI 
PASZOWE 

AMINOPLON

Dobrze zbilansowana dieta nie tylko zapewnia 
prawidłowy wzrost, właściwe funkcjonowanie ale 
także chroni przed chorobami oraz wzmacnia 
odporność, co pozwala obniżyć koszty utrzymania 
zwierząt. Odpowiednie skomponowanie podaży 
węglowodanów, tłuszczy i białek w 
pełnoporcjowej paszy jest jednak niewystarczające 
bez zapewnienia dostarczenia odpowiednich 
dawek witamin i składników mineralnych. 
Odpowiednią dawkę tych składników dostarczają 
produkty linii

AMINOPLON NUTRITION



DOŻYWIENIE

DOŻYWIENIE
Dedykowane mieszanki witaminowo mineralne dla drobiu (CHICK), prosiąt (PIGLET), loch (SOW), warchlaków i 
tuczników (PORKER), koni (HORSE) z linii Aminoplon Nutrition zapewniają optymalną podaż mikroskładników - 

odżywiając organizm zwierzęcia, chroniąc przed chorobami i zapewniając szereg innych korzyści.













DOŻYWIENIE

UZUPEŁNIENIE
Leczniczo odżywczym uzupełnieniem diety zwierząt w wartościowe białko, witaminy z grupy B, wapń, szereg 

aminokwasów oraz kwas foliowy jest produkt oparty na drożdżach paszowych Aminoplon Nutrition Drożdże.
Zyski jakie niesie za sobą dodatek AN Drożdże do paszy własnej to m.in. rozwój silnych racic, kopyt, pazurów, 
lśniącej sierści, regulacja gospodarki kwasowej żołądka, polepszenie kondycji żwaczy, zmniejszenie zaburzeń 

trawiennych czy zapewnienie zdrowej flory jelit.





DOŻYWIENIE

HIGIENIZACJA
Higienizacja paszy opiera się o dwutorowe działania:

● wzmacnianie organizmu naturalnymi składnikami zawartymi w produkcie Aminoplon Nutrition HERBAL o 
działaniu bakteriostatycznym, antybakteryjnym, poprawiającym odporność i harmonizującym metabolizm 

(m.in.: dzięki wyciągom z czosnku, tymianku, chili…)
● eliminacja z paszy własnej pleśni i grzybów oraz toksyn przez nie wytwarzanych tj. mykotoksyn za pomocą 

silnego sorbentu mykotoksyn Aminoplon Nutrition MYKOSTOP dodawanego do paszy własnej





DOŻYWIENIE

DEZYNFEKCJA
Kluczowym elementem odpowiedzialnej hodowli jest zapewnienie właściwych warunków higienicznych w 
pomieszczeniach gospodarczych w czym pomaga preparat do suchej dezynfekcji AMINOPLON NUTRITION 
FRESHAMINO, działający dezynfekująco, odświeżająco, osuszająco i uspokajająco a ponadto działa łagodząco na 
otarcia naskórka co zapobiega zakażeniom i wywoływanym przez nie dolegliwościom.





Zamówienia można składać:

● telefonicznie: +48 731 204 202

● mailowo: sklep@aminoplon.pl

● w sklepie internetowym: www.aminoplon.pl

Oferta obowiązuje do …………………………………….
Cennik hurtowy dla zamówień powyżej 500 kg oraz dla 

współpracy w ramach umów handlowych długoterminowych
Do zamówienia doliczane są koszty wysyłki

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ HANDLOWĄ TOWARÓW I PRODUKTÓW WŁASNYCH NA 

WWW. AMINOPLON.PL

mailto:sklep@aminoplon.pl

