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POLI-NUTRI: 
Compromisso com o Seu Resultado

A Poli-Nutri atua no mercado de nutrição animal há mais de 25 anos, sendo 
especialista no desenvolvimento de premixes, núcleos e rações prontas, 
com quatro unidades industriais, um laboratório central, dois centros de 
distribuição e um ponto avançado na Ásia.

CRedIbILIdade POLI-NUTRI
 
O compromisso com o resultado, que permeia todos os desenvolvimentos da Poli-Nutri, aplica-se 
também às famílias de produtos POLI-HORSE, POLI-EQUINOS e POLI-SAL EQUINOS.
Os nutrientes vitais para a excelência nutricional dos equinos de esporte, lazer e trabalho 
são rigorosamente selecionados e precisamente adicionados a outros ingredientes nobres. 
Dessa forma, a Poli-Nutri reafirma seu compromisso com o resultado.

NUTRIÇÃO PaRa eQUINOS POLI-HORSe
A Poli-Nutri pesquisou e desenvolveu fórmulas de rações e suplementos precisas e balanceadas para 
que os equinos possam ter, desde os seus primeiros meses de vida, uma nutrição que atenda a todas as 
suas necessidades de vitaminas, minerais e demais nutrientes, visando a uma vida saudável e com 
excelente performance em suas atividades.
Assim, baseado na ciência da nutrição e na experiência de uma equipe de desenvolvimento 
formada por Mestres e Doutores em Medicina Veterinária e Zootecnia, nasceram as famílias 
de produtos POLI-HORSE, POLI-EQUINOS e POLI-SAL EQUINOS, compostas por rações e 
suplementos minerais.
O desenvolvimento dos produtos dessas famílias levou em consideração o papel da nutrição como 
coadjuvante na profilaxia de males que acometem equinos ao longo de suas vidas, como laminite, 
cólica, osteoartrose, osteomielite, artrite, disfunção hepática, entre outras.
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aPReSeNTaÇÃO INdICaÇÃO embaLagem UmIdade 
(máx.)

PROTeíNa 
g/kg

exTRaTO 
eTéReO 

g/kg (míN.)

FIbRa bRUTa 
g/kg (máx.)

maTéRIa 
mINeRaL g/

kg (máx.)

CáLCIO mg/
kg (míN)

CáLCIO 
g/kg (máx.)

FóSFORO 
mg/kg 
(míN.)

Extrusados com 
aroma atrativo 

(manga)

Equinos atletas em 
treinamento e/ou 

fase de competição
25 kg 120 g/kg 110 70 100 100 8.500 14 5.000

aPReSeNTaÇÃO INdICaÇÃO embaLagem UmIdade 
(máx.)

PROTeíNa 
g/kg

exTRaTO 
eTéReO 

g/kg (míN.)

FIbRa bRUTa 
g/kg (máx.)

maTéRIa 
mINeRaL g/

kg (máx.)

CáLCIO mg/
kg (míN)

CáLCIO 
g/kg (máx.)

FóSFORO 
mg/kg 
(míN.)

Extrusados com 
aroma atrativo 

(manga)

Equinos atletas em 
treinamento e/ou 

fase de competição
25 kg 120 g/kg 120 125 100 100 8.500 14 5.000

CavaLOS aTLeTaS (eSPORTeS de exPLOSÃO) Poli-Horse Athletic #AE

POLI-HORSe aTHLeTIC 

CavaLOS aTLeTaS (eSPORTeS de ReSISTêNCIa) Poli-Horse Athletic #AR

FóRmULa FIxa Sem SUbSTITUIÇÃO de INgRedIeNTeS – máxImO deSemPeNHO 
eSPORTIvO – COm adITIvOS PRebIóTICOS (mOS)
L-CaRNITINa - TRIPTOFaNO - mINeRaIS ORgâNICOS - bIOTINa

[aTHLeTIC] PaRa eQUINOS PRaTICaNTeS de aTIvIdadeS FíSICaS COmPeTITIvaS.
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POLI-HORSe FaRm

exCeLeNTe aPORTe vITamíNICO mINeRaL – eQUILíbRIO NUTRICIONaL PaRa Cada 
FaSe de vIda – FONTeS NObReS de INgRedIeNTeS

[FaRm] FazeNda, HaRaS.

aPReSeNTaÇÃO INdICaÇÃO embaLagem UmIdade 
(máx.)

PROTeíNa 
g/kg

exTRaTO 
eTéReO 

g/kg (míN.)

FIbRa bRUTa 
g/kg (máx.)

maTéRIa 
mINeRaL g/

kg (máx.)

CáLCIO mg/
kg (míN)

CáLCIO 
g/kg (máx.)

FóSFORO 
mg/kg (míN.)

Multicomponentes
Equinos em cresci-
mento e éguas em 

lactação
25 kg 125 g/kg 150 70 100 100 8.000 16 4.000

POTROS de 12 a 24 meSeS / LaCTaÇÃO Poli-Horse Farm #FL24

aPReSeNTaÇÃO INdICaÇÃO embaLagem UmIdade 
(máx.)

PROTeíNa 
g/kg

exTRaTO 
eTéReO  

g/kg (míN.)

FIbRa bRUTa 
g/kg (máx.)

maTéRIa 
mINeRaL g/

kg (máx.)

CáLCIO mg/
kg (míN)

CáLCIO  
g/kg (máx.)

FóSFORO 
mg/kg (míN.)

Multicomponentes Potros até 12 
meses de idade 25 kg 125 g/kg 170 50 100 100 8.000 17 5.000

POTROS aTé 12 meSeS Poli-Horse Farm #F12

eQUINOS em TRabaLHO mOdeRadO Poli-Horse Farm #FY-ELITE
aPReSeNTaÇÃO INdICaÇÃO embaLagem UmIdade 

(máx.)
PROTeíNa 

g/kg

exTRaTO 
eTéReO 

g/kg (míN.)

FIbRa bRUTa 
g/kg (máx.)

maTéRIa 
mINeRaL g/

kg (máx.)

CáLCIO mg/
kg (míN)

CáLCIO 
g/kg (máx.)

FóSFORO 
mg/kg (míN.)

Multicomponentes
Equinos em 

atividade física 
moderada

25 kg 125 g/kg 110 40 100 100 5.500 14 3.500
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POLI-HORSe SPRINg

RICa em eLemeNTOS PRó-RePROdUÇÃO - máxIma exPReSSÃO geNéTICa 
COmPLeTO PeRFIL de vITamINaS e mINeRaIS 
FavOReCImeNTO dO ambIeNTe UTeRINO - Saúde PLaCeNTáRIa - COmPLemeNTO 
À FORRagem - INOvadOR CONCeITO de OFeRTa de 1 kg de RaÇÃO

[SPRINg] - PRImaveRa, eSTaÇÃO da RePROdUÇÃO e NaSCImeNTOS de eQUINOS NO HemISFéRIO SUL

aPReSeNTaÇÃO INdICaÇÃO embaLagem UmIdade 
(máx.)

PROTeíNa 
g/kg

exTRaTO 
eTéReO 

g/kg (míN.)

FIbRa bRUTa 
g/kg (máx.)

maTéRIa 
mINeRaL g/

kg (máx.)

CáLCIO 
g/kg 
(míN)

CáLCIO 
g/kg (máx.)

FóSFORO 
mg/kg (míN.)

Peletizada

Éguas receptoras em 
gestação ou equinos 
em manutenção de 

forma a suplementar 
a dieta.

25 kg 125 g/kg 110 30 100 170 15 27 8.500

égUaS ReCePTORaS e eQUINOS em maNUTeNÇÃO Poli-Horse Spring #S1K
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POLI-eQUINOS L

maNUTeNÇÃO de aLTa QUaLIdade  
NUTRIÇÃO eQUILIbRada - aveIa - meLaÇO

aPReSeNTaÇÃO INdICaÇÃO embaLagem UmIdade 
(máx.)

PROTeíNa 
g/kg

exTRaTO 
eTéReO 

g/kg (míN.)

FIbRa bRUTa 
g/kg (máx.)

maTéRIa 
mINeRaL g/

kg (máx.)

CáLCIO mg/
kg (míN)

CáLCIO 
g/kg (máx.)

FóSFORO 
mg/kg (míN.)

Multicomponentes Equinos adultos em 
manutenção 30 kg 125 g/kg 130 35 110 110 8.000 18 6.000

eQUINOS adULTOS
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POLI-SaL eQUINOS

INdICaÇÃO embaLagem CáLCIO g/kg 
(míN.-máx.)

FóSFORO g/
kg (míN.)

CLORO g/
kg (míN.)

magNéSIO 
mg/kg (míN.)

SódIO 
g/kg 
(míN.)

eNxOFRe 
mg/kg (míN.)

Suplementação 
mineral para equinos. 
Com aroma (maçã).

10 kg 160 – 240 60 170 8000 115 2000

FeRRO mg/
kg (míN.)

CObRe mg/
kg (míN.)

maNgaNêS 
mg/kg (míN.)

zINCO 
mg/kg 
(míN.)

CObaLTO mg/
kg (míN.)

IOdO 
mg/kg 
(míN.)

SeLêNIO mg/
kg (míN.)

CROmO mg/
kg (míN.)

FLúOR 
mg/kg 
(máx.)

3600 1200 871 2800 40 160 20 45 1600

POLI-SaL eQUINOS # P60

POLI-SaL eQUINOS #CROmO 

INdICaÇÃO embaLagem CáLCIO g/kg 
(míN.-máx.)

FóSFORO g/
kg (míN.)

CLORO g/
kg (míN.)

magNéSIO 
mg/kg (míN.)

SódIO 
g/kg 
(míN.)

eNxOFRe 
mg/kg (míN.)

Suplementação 
mineral para equinos.

10 kg 160 – 240 60 200 8000 130 3200

FeRRO mg/
kg (míN.)

CObRe mg/
kg (míN.)

maNgaNêS 
mg/kg (míN.)

zINCO 
mg/kg 
(míN.)

CObaLTO mg/
kg (míN.)

IOdO 
mg/kg 
(míN.)

SeLêNIO mg/
kg (míN.)

POTáSSIO 
mg/kg 
(míN.)

FLúOR mg/
kg (máx.)

3600 1200 870 2800 35 160 10 2200 1600
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Unidade Osasco / SP . Tel. (11) 2101-0201 . osasco@polinutri.com.br
Unidade eusébio / Ce . Tel. (85) 3366-2150 . eusebio@polinutri.com.br
Unidade maringá / PR . Tel. (44) 3366-2100 . maringa@polinutri.com.br
Unidade Treze Tílias / SC . Tel. (49) 3537-7300 . treze.tilias@polinutri.com.br 
C.d. Lajedo / Pe . Tel. (87) 3773-3480 . lajedo@polinutri.com.br

www.polinutri.com.br
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