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Pronto para consumo,  
Pigger Cream impulsiona 

ao máximo o peso e a 
uniformidade da sua leitegada 

ao desmame.





Sucesso na Holanda, onde foi criado, e no resto da Europa, Pigger Cream é o 
complemento ao aleitamento materno que chegou para resolver um problema 
atual: o aumento da produtividade das granjas e do número de leitões nascidos 
gerou uma disputa natural, que tornou frequente leitões com baixo peso e 
leitegadas desuniformes. Isso sem falar da mortalidade.

Único da sua categoria que já vem pronto para o consumo, Pigger Cream é 
economia de tempo e mão de obra! Seu alto teor de matéria seca (37,5%) leva 
ao máximo peso na maternidade, reduzindo a mortalidade da leitegada e, ainda, 
gerando maior potencial de crescimento nas fases seguintes. 

Quer mais? Comprando Pigger Cream com a nossa equipe, você recebe o 
acompanhamento técnico Polinutri. E com esse você sabe que pode contar!

Embalagens de 10 ou 20 litros. Veja a diferença nas próximas leitegadas!

Gráfico de desempenho dos leitões com Pigger Cream
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Controle Pigger Cream Fonte: Teste de campo, Holanda, 2016
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Acompanhamento técnico 
Polinutri.

Evita o uso de mães adotivas: 
leitões mais fortes estimulam a 
produção de leite, diminuindo 
a mão de obra com a 
movimentação de leitões, 
melhorando a sanidade e 
diminuindo o estresse da criação.

Aumento de consumo no 
pré e pós-desmame.

Diminui a mortalidade 
das leitegadas na maternidade.

Ajuda na formação 
intragástrica dos leitões, 
evitando diarreias.

Pronto para ser consumido, 
Pigger Cream é economia de 
tempo e mão de obra na sua granja! 

Sua fórmula com alto teor de 
matéria seca (37,5%) desenvolve 
o sistema digestivo, facilitando a 
transição para a creche. 

Maior número de leitões 
desmamados. Mais peso no 
desmame significa maior 
potencial de crescimento nas 
fases seguintes.

Seu alto valor nutricional 
impulsiona ao máximo o 
crescimento, gerando leitegadas 
maiores e mais uniformes.

Cremoso e palatável, Pigger 
Cream apresenta alta 
atratividade, estimulando o 
consumo na fase da maternidade.
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PIGGER CREAM
PARA ADOTAR10 RAZÕES
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Comedouro Pigger / Feeder

• Inclui um recipiente para o alimento 
líquido e outro para a ração seca;

• Alimento líquido e a ração seca se 
misturam, formando uma substância 
cremosa.

Pigger Cream deve ser administrado a partir do 4º dia de vida do leitão até a fase de 
desmame. 

Embalagens

Aplicação
Para administrar Pigger Cream, siga as instruções na tabela abaixo e conte com a equipe 
da Polinutri para te auxiliar.

Comedouro 
Pigger
(feeder)

Caixa Pigger
Cream para 
maternidade

10kg

20kg

Entre 2 gaiola
de maternidade

Na maternidade

Automático

Manual

Embalagem com 20 litros

• Para ser colocada na sala de maternidade;
• Produto próximo aos animais;
• Servida manualmente.

Embalagem com 10 litros

• Para uso exclusivo no feeder. 

VENDEMOS
COMEDOUROS

CONSULTE

APLICAÇÃO TAMANHO ONDE COMO



@polinutrioficial

facebook/polinutri

polinutri.com.br

Ligue 11 2101 0201


