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Chegou Pré Mater, 
a ração finíssima da Polinutri!
Com granulometria extrafina que 
facilita a transição da alimentação 
líquida para sólida. Prepare-se para um 
desempenho superior na creche.



A Polinutri quer te ajudar a superar o desafio do 
desmame da sua leitegada! 

Pré Mater é a ração desenvolvida com granulometria 
extrafina para facilitar a introdução de sólidos na 
alimentação da sua criação.

Finíssima, sua espessura também auxilia na 
melhor absorção de nutrientes, possibilitando um 
desenvolvimento precoce das enzimas necessárias à 
digestão de alimentos sólidos.

Os ingredientes nobres em sua fórmula também 
conferem a Pré Mater um aroma atrativo, que estimula 
o seu consumo, tornando a transição da alimentação 
líquida para sólida muito mais simples e eficaz. 

Pré Mater, 
a ração finíssima 
da Polinutri



Conheça os 7 benefícios de 
administrar Pré Mater na sua criação
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Sabor palatável e atrativo
Feita com ingredientes nobres que 
conferem aroma atrativo e favorecem o 
consumo e a transição alimentar.

Pronta para consumo
Pré Mater já vem pronta para 
consumo, podendo ser servida seca 
ou como papinha, com ou sem 
medicamento.
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Finíssima
Granulometria extrafina que facilita a 
introdução de sólidos na alimentação, 
e a absorção de nutrientes.

Melhor transição ao desmame
A administração de Pré Mater adapta o 
leitão ao consumo de sólidos, facilitando o 
processo de desmame.

Mais peso e uniformidade
O consumo de Pré Mater promove 
maior ganho de peso e uniformidade 
ao desmame. 

Otimização de mão de obra
Dispensa novas misturas, 
economizando mão de obra e 
facilitando o controle de qualidade.

Melhor desempenho na creche
O uso de Pré Mater durante o período de 
amamentação favorece o desenvolvimento precoce 
de enzimas necessárias para a digestão de sólidos.



Modos de uso
 
Servida seca ou em forma de papinha, Pré Mater ainda pode 
vir customizada de fábrica com medicamentos prescritos 
pelo seu veterinário. Fale com a Polinutri.

É mais desempenho na creche. 
E muito mais lucro e tranquilidade na granja!
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