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Metionina
Treonina
Tryptofan

Witamina D3 
Wit. E + aktywne flawonoidy
Laktoza
Fitobiotyk
Aromat
Kompleks enzymatyczny
Zakwaszacz
Mykosorbent
Forma 
Opakowanie

Wapń (Ca)
Fosfor (P)
Witamina A 

SKŁAD PROSIAK 
DWÓJKA

EKOPLON 
Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością sp.k.
28-225 Szydłów
Grabki Duże 82

tel. +48 41/354 51 69
fax +48 41/312 10 89

www.ekoplon.pl

ZNAJDŹ NAS NA:

KOMPLEKS
ZIOŁOWY

ZDROWE
STADO

PROSIAK

polecaNaturalnie, smacznie, zdrowo.

Partnerem projektu jest AdiFeed.



KORZYŚCICECHA

- zdrowe prosięta,

- zrównoważony wzros,

- rozwiązania paszowe z natury.

- dodatek aktywnych flawonoidów i ekstraktów ziołowych,

- optymalna kompozycja składników pokarmowych,

- bez dodatków „E”.

- zdrowe prosięta,

- wysoka smakowitość paszy,

- rozwiązania paszowe z natury.

- dodatek aktywnych flawonoidów i ekstraktów ziołowych,

- komponenty mleczne,

-bez dodatków „E”.

KORZYŚCICECHA

PROSIAK JEDYNKA

PROSIAK JEDYNKA  jest przeznaczony dla 
prosiąt od 5 dnia życia do 15 kg masy 
ciała. Specjalnie dobrane komponenty 
skutecznie chronią przed występowaniem 
biegunek i utratą masy ciała w momencie 
odsadzenia. Kompleks ziołowy i aktywne 
flawonoidy zapewniają zdrowie prosiąt 
i chętne wyjadanie paszy.

Mieszanka dla prosiąt do zrównowa-
żonego odchowu w hodowlach zagro-
dowych. Przygotowuje prosięta 
do pobierania paszy oraz zapewnia 
bezpieczne odsadzenie od lochy. 

PROSIAK DWÓJKA

PROSIAK DWÓJKA  jest przeznaczony 
dla prosiąt od 15 do 25 kg masy 
ciała. Specjalnie dobrane komponenty 
skutecznie chronią przed występo-
waniem biegunek. Kompleks 
ziołowy i aktywne flawonoidy 
zapewniają zdrowie prosiąt i chętne 
wyjadanie paszy.

Mieszanka dla prosiąt do 
zrównoważonego odchowu 
w hodowlach zagrodowych. 
Stanowi kontynuację żywienia 
po mieszance PROSIAK JEDYNKA.

PROSIAK

ZASTOSOWANIE/DAWKOWANIE 

do 15 kg masy ciała.

PROSIAK JEDYNKA

OPAKOWANIA:
25 kg, forma: mikrogranulat

od 5 dnia życia
ZASTOSOWANIE/DAWKOWANIE 

OPAKOWANIA:
25 kg, forma: mikrogranulat

od 15 kg masy
ciała do 25 kg masy ciała.

PROSIAK DWÓJKA

Trzecia dekada XXI wieku stawia nowe wyzwania: troskę o środowisko 
naturalne, zdrowie konsumentów, odpowiedzialne żywienie zwierząt. 
Czerpiąc z ponad 30 lat doświadczenia Ekoplon, w trosce o zdrowie naszych 
klientów, chcemy przedstawić Państwu ofertę produktów dla drobiu 
w chowie zagrodowym, opartą o zielone rozwiązania – SIĘGAMY DO NATURY.       

SIĘGAMY DO NATURY


