
• Melhorar os programas preventivos

• Segurança alimentar

• Mais lucratividade

 

Três cepas probióticas 
selecionadas para:

Probióticos registrados 
na União Europeia.



O QUE É GALLIPRO® Fit?

GALLIPRO® Fit é um probiótico formado por três cepas selecionadas para melhorar a eficiência dos programas 
preventivos e contribuir para a segurança alimentar, proporcionando lucratividade.

GALLIPRO® Fit possui três cepas de incidência natural cuidadosamente selecionadas. 

As cepas foram selecionadas especificamente por sua capacidade de inibir a proliferação de patogênicos e por sua 
capacidade de melhorar a digestibilidade dos alimentos.

A CEPA É IMPORTANTE 
Por que é importante selecionar o Bacillus “certo”?

Existem mais 1.000 Bacillus subtilis registrados em bacteriotecas internacionais. Selecionar e diferenciar as cepas 
probióticas é fundamental para a saúde animal e indústria de alimentos, já que os Bacillus têm propriedades únicas. 
A exemplo, podemos considerar capacidade da cepa em germinar, produzir enzimas e inibir bactérias patogênicas. 
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82% 99.9%

90% 96%
Similaridade genética entre humanos e 

roedores ou humanos e chimpanzes.

Similaridade entre diferentes cepas de Bacillus subtilis.
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Sugestão de programa: Suplementar GALLIPRO® Fit na dosagem de 500 g/Ton de ração, do 1° dia ao abate. Também pode ser adicionado à 
ração inicial e de crescimento e para fase final suplementar com GALLIPRO®.

Dosagem: 500g/Ton de ração, para assegurar 1.6 x 106 UFC/g de ração.
 

5 FLUXOS DE VALOR DE GALLIPRO® Fit

• A inclusão pode ser feita no premix,  
pré-mistura e/ou ração peletizada.

• Estável durante o processo de 
peletização.

• Compatível com coccidiostáticos.

CONTRIBUI PARA A 
SEGURANÇA ALIMENTAR
Mantenha os patógenos sob controle: 

Salmonella spp. e E. coli.

GERA LUCRATIVIDADE
Melhora da disgestibilidade de 

nutrientes e melhor desempenho 
geram maior lucratividade.

SEGURO 
GALLIPRO® Fit                              

Efeito testado na ração.
GALLIPRO® Fit                             

Efeito testado contra patógenos.

EFICAZ
Três cepas estáveis ao calor 

melhora nos resultados.

FORTALECE OS PROGRAMAS 
PREVENTIVOS

Modula o sistema imunológico e previne a 
enterite necrótica.

Inicial Crescimento FinalFases de ração

Desafio sanitário inicial

Alto desafio sanitário

GALLIPRO® Fit (1.6 x 106 CFU/g ração) GALLIPRO® (0.8 x 106 CFU/g ração)

GALLIPRO® Fit (1.6 x 106 CFU/g ração)



Conheça a Chr. Hansen:

Empresa global de biociências com sede na Dinamarca. Nossos produtos tem origem na natureza.
“Nosso objetivo é fornecer soluções inovadoras naturais que atendam aos desafi os globais em relação aos alimentos, 
saúde e produtividade”.

NATURE’S NO. 1 ™ - Sustentável
A Chr. Hansen tem mais de 3.150 funcionários apaixonados em promover a melhora da alimentação e da saúde, e 
essa paixão que inspira e impulsiona nossa ambição de ser n° 1 em tudo o que fazemos. Nature’s n° 1™ trata do uso 
de recursos da natureza para melhorar a alimentação e a saúde, e fazemos isso de forma sustentável. A Chr. Hansen 
contribui diretamente com 82% da receita para os Objetivos Globais da ONU. 

Com nossa linha de probióticos para aves, contribuímos com a maioria dos segmentos da cadeia de
distribuição de proteína animal.

Mais de 1 bilhão de pessoas 
consomem produtos que contêm 

nossos ingredientes 
naturais todos os dias.

Um em cada dois queijos
produzidos no mundo 

contém pelo menos um de nossos 
ingredientes naturais.

Temos uma das 
maiores coleções comerciais de 

bactérias do mundo, 
com quase 30.000 cepas.

FA
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Proteção natural 
de plantas

Nutrição
Animal

Qualidade
Alimentar

Efi ciência
produtiva 

Menos desperdício 
de comida

Saúde para as 
próximas gerações

Comida mais 
saudável

Silagem de melhor
qualidade
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GALLIPRO® Fit é uma marca da Chr. Hansen A/S
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