
GADO DE LEITE 

SUPLEMENTOS E 
TECNOLOGIAS





NUTRINDO OS CICLOS DA VIDA

O Grupo Premix tem como objetivo 
oferecer soluções integradas em 
nutrição. Com a missão de contribuir 
para a evolução do agronegócio, por 
meio de inovação, relacionamento  
e conhecimento compartilhado. 

O Grupo reúne as empresas Premix, indústria nacional 

líder em nutrição animal, que atua há quase 40 anos 

no mercado, Green Fertilizantes e Sementes Paulista.

A companhia oferece produtos de alta qualidade e 

consultoria especializada, disponibiliza aos clientes o 

seu know-how e soluções voltadas para a qualidade 

do pasto, manejo correto e nutrição adequada de 

bovinos de corte e de leite, equinos, ovinos e caprinos 

conforme o clima e época do ano em cada região do 

País, categoria animal e fase de desenvolvimento.

Com moderna estrutura de produção e distribuição, a 

Premix também possui fábricas próprias em Patrocínio 

Paulista (SP), Presidente Prudente (SP) e Araguaína 

(TO), além de centros de distribuição em Juara (MT), 

Rio Verde (GO), Maringá (PR) e Campo Grande (MS). 

A companhia investe constantemente em inovação 

e desenvolvimento tecnológico de novos produtos 

com pesquisas e parcerias com as mais renomadas 

instituições de ensino do Brasil.



VISÃO

Contribuir para a evolução do agronegócio, 
por meio de inovação, relacionamento 
e conhecimento compartilhado.

Nutrir bem a vida sustenta um mundo mais 
saudável e próspero.

Confiança | Iniciativa | Inovação | Relacionamento  
Sustentabilidade | Comprometimento

MISSÃO

VALORES





FÓS PREMIUM
Suplemento mineral aminoácido enriquecido com Fator P. 
Este produto corrige desequilíbrios nutricionais de origens 
carenciais ou metabólicas, proporcionando melhores 
condições reprodutivas e melhor resposta imunológica.

Consumo: 90 a 150 g/animal/dia.

Indicação e modo de uso: produto pronto para uso, indicado 
para todas as categorias de bovinos, doadoras, receptoras de 
embriões, inseminação artificial, transferências de embriões e 
rebanhos em período de monta. Deve ser fornecido à vontade 
aos animais em cocho saleiro, de preferência coberto, com 
uma metragem disponível de 5 a 8 cm lineares/animal ou 
conforme a orientação do nutricionista.

ADITIVADO

26 g/kg

TECNOLOGIA

O FATOR P É UMA 
TECNOLOGIA 
APROVADA PARA 
USO NA PECUÁRIA 
ORGÂNICA.



GARANTIA VALOR UNIDADE
Cálcio (Mín) 140 g/kg

Cálcio (Máx) 180 g/kg

Fósforo (Mín) 90 g/kg

Magnésio (Mín) 15 g/kg

Enxofre (Mín) 12 g/kg

Sódio (Mín) 99 g/kg

Zinco (Mín) 4.000 mg/kg

Cobre (Mín) 2.000 mg/kg

Manganês (Mín) 1.500 mg/kg

Flúor (Máx) 900 mg/kg

Iodo (Mín) 200 mg/kg

Cobalto (Mín) 168 mg/kg

Selênio (Mín) 38 mg/kg

Zinco Orgânico (Mín)                    27,3 mg/kg

Cromo Orgânico (Mín) 10 mg/kg

Lisina (Mín) 1.200 mg/kg

Metionina (Mín) 200 mg/kg

Tirosina (Mín) 200 mg/kg

Colina (Mín) 1.040 mg/kg

Ácido Linoléico (Mín) 2.800 mg/kg

Ácido Oléico (Mín) 3 mg/kg

Mananoligossacarídeo (Mín) 1.092 mg/kg

Saccharomyces cerevisiae (Mín) 1,8x106 UFC/kg
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia.



PREMIPHÓS LEITE PASTO 
Suplemento mineral para bovinos leiteiros. Este produto  
fornece macro e microminerais de alta biodisponibilidade. 
Animais bem suplementados podem melhorar significa-
tivamente o quadro produtivo e reprodutivo.

Consumo diário: 20 a 30 gramas por 100 kg de peso vivo.

Indicação e modo de uso: produto pronto para uso. Deve 
ser fornecido para rebanhos leiteiros em cocho saleiro, de 
preferência coberto, com uma metragem disponível de 5 
a 8 cm lineares/animal, em pastagens bem manejadas ou 
conforme a orientação do nutricionista.



GARANTIA VALOR UNIDADE
Cálcio (Mín) 170 g/kg

Cálcio (Máx) 185 g/kg

Fósforo (Mín) 75 g/kg

Magnésio (Mín) 15 g/kg

Enxofre (Mín) 10 g/kg

Sódio (Mín) 114 g/kg

Zinco (Mín) 4.000 mg/kg

Cobre (Mín) 1.600 mg/kg

Manganês (Mín) 1.500 mg/kg

Flúor (Máx) 750 mg/kg

Iodo (Mín) 200 mg/kg

Cobalto (Mín) 180 mg/kg

Selênio (Mín) 30 mg/kg

Cromo Orgânico (Mín) 9 mg/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama



NEO LACTUS PREMIUM 
Concentrado para bovinos leiteiros em dietas de alto desafio 
nutricional. Auxilia na prevenção de acidose, problemas de 
cascos e melhoria da qualidade do leite. Contém o Fator P, 
uma tecnologia 100% natural. Composto por aminoácidos, 
probióticos e ácidos graxos essenciais. A adequada 
suplementação contribui para uma melhor resposta 
imunológica e diminui os riscos de problemas causados por 
micotoxinas, favorecendo a longevidade dos animais.

Consumo: 16 a 20 g/litro de leite ou 20 gramas por kg de 
matéria seca ingerida.

Indicação e modo de uso: para ser misturado com inclusão 
de 4 a 6% do produto em rações concentradas à base de 
farelos proteicos e energéticos ou conforme a orientação do 
nutricionista.

ADITIVADO

18 g/kg

TECNOLOGIA

O FATOR P É UMA 
TECNOLOGIA 
APROVADA PARA 
USO NA PECUÁRIA 
ORGÂNICA.



GARANTIA VALOR UNIDADE
Cálcio (Mín) 178,5 g/kg

Cálcio (Máx) 220 g/kg

Fósforo (Mín) 42 g/kg

Magnésio (Mín) 40 g/kg

Enxofre (Mín) 20 g/kg

Cloro (Mín) 40 g/kg

Sódio (Mín) 80 g/kg

Zinco (Mín) 2.850 mg/kg

Manganês (Mín) 1.200 mg/kg

Cobre (Mín) 500 mg/kg

Zinco Orgânico (Mín) 450 mg/kg

Flúor (Máx) 420 mg/kg

Cobalto (Mín) 90 mg/kg

Iodo (Mín) 70 mg/kg

Selênio (Mín) 20 mg/kg

Cromo Orgânico (Mín) 10 mg/kg

Lisina (Mín) 300 mg/kg

Metionina (Mín) 960 mg/kg

Tirosina (Mín) 20 mg/kg

Biotina (Mín) 36 mg/kg

Colina (Mín) 720 mg/kg

Vitamina A (Mín) 200.000 UI/kg

Vitamina D (Mín) 50.000 UI/kg

Vitamina E (Mín) 1.700 UI/kg

Ácido Linoléico (Mín) 1.960 mg/kg

Glucomanano (Mín) 4.200 mg/kg

Beta-Glucano (Mín) 3.000 mg/kg

Mananoligossacarídeo (Mín) 1.964 mg/kg

Saccharomyces cerevisiae (Mín) 1,2 x 108 UFC/kg

Monensina Sódica (Mín) 582 mg/kg

Adsorventes (Mín) 22 g/kg

Tamponante (Mín) 265 g/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia;  
UI: unidade internacional.



Núcleo para bovinos leiteiros. Este produto contribui para 
a prevenção de quadros carenciais de minerais e vitaminas, 
beneficiando a produção leiteira e a fertilidade do rebanho.

Consumo: 10 a 14 g/litro de leite ou  10 a 15 gramas por kg de 
matéria seca ingerida.

Indicação e modo de uso: para ser misturado com inclusão 
de 2 a 4% do produto em rações concentradas à base de 
farelos proteicos e energéticos ou conforme a orientação do 
nutricionista.

LEITE VITAMÍNICO



GARANTIA VALOR UNIDADE
Cálcio (Mín) 270 g/kg

Cálcio (Máx) 280 g/kg

Fósforo (Mín) 78 g/kg

Magnésio (Mín) 8.600 mg/kg

Enxofre (Mín) 24 g/kg

Potássio (Mín) 20 g/kg

Zinco (Mín) 2.490 mg/kg

Manganês (Mín) 1.390 mg/kg

Flúor (Máx) 780 mg/kg

Cobre (Mín) 700 mg/kg

Cobalto (Mín) 100 mg/kg

Iodo (Mín) 70 mg/kg

Selênio (Mín) 20 mg/kg

Vitamina A (Mín) 220.000 UI/kg

Vitamina D (Mín) 55.000 UI/kg

Vitamina E (Mín) 795 UI/kg
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UI: unidade internacional.



Concentrado para bovinos leiteiros. Este produto contribui  
para a prevenção de quadros carenciais de minerais e 
vitaminas, auxiliando no aumento da produção e qualidade 
leiteira, resposta imunológica, diminuindo os riscos de 
problemas causados por micotoxinas, o que favorece a 
longevidade dos animais.

Consumo: 10 a 14 g/litro de leite ou  10 a 15 gramas por kg de 
matéria seca ingerida.

Indicação e modo de uso: para ser misturado com inclusão 
de 2 a 4% do produto em rações concentradas à base de 
farelos proteicos e energéticos ou conforme a orientação do 
nutricionista.

LEITE VITAMÍNICO FATOR P 

ADITIVADO

26,7 g/kg

TECNOLOGIA

O FATOR P É UMA 
TECNOLOGIA 
APROVADA PARA 
USO NA PECUÁRIA 
ORGÂNICA.



GARANTIA VALOR UNIDADE
Cálcio (Mín) 270 g/kg

Cálcio (Máx) 280 g/kg

Fósforo (Mín) 78 g/kg

Magnésio (Mín) 8.600 mg/kg

Enxofre (Mín) 24 g/kg

Potássio (Mín) 20 g/kg

Zinco (Mín) 2.490 mg/kg

Manganês (Mín) 1.390 mg/kg

Flúor (Máx) 780 mg/kg

Cobre (Mín) 700 mg/kg

Cobalto (Mín) 100 mg/kg

Iodo (Mín) 70 mg/kg

Zinco orgânico (Mín) 28 mg/kg

Selênio (Mín) 20 mg/kg

Cromo orgânico (Mín) 1,33 mg/kg

Lisina (Mín) 130 mg/kg

Metionina (Mín) 10 mg/kg

Tirosina (Mín) 30 mg/kg

Colina (Mín) 1.068 mg/kg

Vitamina A (Mín) 220.000 UI/kg

Vitamina D (Mín) 55.000 UI/kg

Vitamina E (Mín) 795 UI/kg

Ácido Linoléico (Mín) 2.910 mg/kg

Mananoligossacarídeo (Mín) 1.120 mg/kg

Saccharomyces cerevisiae (Mín)                    2,6 x 105 UFC/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; 
UI: unidade internacional.



Concentrado para bovinos leiteiros, composto por proteínas, 
minerais e vitaminas de alta qualidade. Este produto contribui 
para prevenção de quadros carenciais, auxiliando na melhora 
da fertilidade e produção leiteira. Também beneficia a resposta 
imunológica e diminui os riscos de problemas causados por 
micotoxinas, favorecendo a longevidade dos animais.

Consumo: 1 a 4,5 kg/animal/dia

Indicação e modo de uso: para ser misturado com inclusão de 
30 a 37% do produto em 70 a 63% de farelos energéticos ou 
conforme a orientação do nutricionista.

Este produto contém ureia, não fornecer para equídeos.

MILK 30 

ADITIVADO

1,90 g/kg

TECNOLOGIA

O FATOR P É UMA 
TECNOLOGIA 
APROVADA PARA 
USO NA PECUÁRIA 
ORGÂNICA.



GARANTIA VALOR UNIDADE
Umidade (Máx)                                                 120 g/kg

Proteína Bruta (Mín) 450 g/kg

NNP. Equiv. Proteico (Máx) 112 g/kg

Extrato Etéreo (Mín) 10 g/kg

Fibra Bruta (Máx) 125 g/kg

FDA (Máx) 200 g/kg

Matéria Mineral (Máx) 200 g/kg

Cálcio (Mín) 40 g/kg

Cálcio (Máx) 60 g/kg

Fósforo (Mín) 7.600 mg/kg

Magnésio (Mín) 5.000 mg/kg

Enxofre (Mín) 2.000 mg/kg

Sódio (Mín) 2.000 mg/kg

Potássio (Mín) 4.000 mg/kg

Manganês (Mín) 200 mg/kg

Zinco (Mín) 170 mg/kg

Flúor (Máx) 76 mg/kg

Cobre (Mín) 49 mg/kg

Zinco Orgânico (Mín) 1,99 mg/kg

Iodo (Mín) 1,8 mg/kg

Cromo Orgânico (Mín) 1 mg/kg

Selênio (Mín) 0,98 mg/kg

Cobalto (Mín) 0,6 mg/kg

Lisina (Mín) 10 g/kg

Metionina (Mín) 2.000 mg/kg

Tirosina (Mín) 6.700 mg/kg

Colina (Mín) 76 mg/kg

Vitamina A (Mín) 6.500 UI/kg

Vitamina E (Mín) 330 UI/kg

Ácido Linoléico (Mín) 210 mg/kg

Glucomanano (Mín) 560 mg/kg

Beta-Glucano (Mín) 400 mg/kg

Mananoligossacarídeo (Mín) 240 mg/kg

Saccharomyces cerevisiae (Mín)                 1,9 x 105 UFC/kg

Bicarbonato de sódio (Mín) 6.700 mg/kg

Tamponante (Mín) 10 g/kg

B.H.T (Mín) 100 mg/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia;  
UI: unidade internacional.



Concentrado para bovinos leiteiros. Este produto contribui 
para uma melhor taxa de ganho de peso na fase inicial  
das bezerras, propicia a desmama precoce e ajuda no 
desenvolvimento do rúmen da bezerra, tornando-a apta a 
digerir volumosos.

Consumo: 100 a 450 g/animal/dia.

Indicação e modo de uso: para ser misturado nas proporções 
de 30% do produto em 10% de farelo de soja e 60% de quirera 
de milho. Fornecer a mistura para bezerras do nascimento a 
desmama ou conforme a orientação do nutricionista.

NOVILAC 30

ADITIVADO

2,73 g/kg

TECNOLOGIA

O FATOR P É UMA 
TECNOLOGIA 
APROVADA PARA 
USO NA PECUÁRIA 
ORGÂNICA.



GARANTIA VALOR UNIDADE
Umidade (Máx)                                                  120 g/kg

Proteína Bruta (Mín) 300 g/kg

Extrato Etéreo (Mín) 35 g/kg

Fibra Bruta (Máx) 120 g/kg

FDA (Máx) 140 g/kg

Matéria Mineral (Máx) 230 g/kg

Cálcio (Mín) 40 g/kg

Cálcio (Máx) 60 g/kg

Fósforo (Mín) 15 g/kg

Magnésio (Mín) 10 g/kg

Enxofre (Mín) 3.300 mg/kg

Sódio (Mín) 3.000 mg/kg

Potássio (Mín) 20 g/kg

Ferro (Mín) 900 mg/kg

Zinco (Mín) 250 mg/kg

Flúor (Máx) 150 mg/kg

Manganês (Mín) 100 mg/kg

Cobre (Mín) 40 mg/kg

Cobalto (Mín) 6 mg/kg

Iodo (Mín) 4 mg/kg

Zinco Orgânico (Mín) 2,86 mg/kg

Selênio (Mín) 1,5 mg/kg

Cromo Orgânico (Mín) 0,14 mg/kg

Lisina (Mín) 2.500 mg/kg

Metionina (Mín) 1.000 mg/kg

Tirosina (Mín) 1.300 mg/kg

Colina (Mín) 100 mg/kg

Vitamina A (Mín) 30.000 UI/kg

Vitamina B1 (Mín) 20 mg/kg

Vitamina B12  (Mín) 0,3 µg/kg

Vitamina D (Mín) 2.000 UI/kg

Vitamina E (Mín) 133 UI/kg

Ácido Linoléico (Mín) 300 mg/kg

Mananoligossacarídeo (Mín)               114,6 mg/kg

Saccharomyces cerevisiae (Mín)                    2,7 x 105 UFC/kg

Tamponante (Mín) 14,4 g/kg

B.H.T (Mín) 200 mg/kg
kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; µg/kg: micrograma;  
UFC: unidade formadora de colônia; UI: unidade internacional.



PRÉ LACTUS ANIÔNICO 
Concentrado para bovinos leiteiros. Produto  com balanço 
aniônico, formulado com ingredientes de alta qualidade, 
minerais, vitaminas, ionóforo, adsorventes de micotoxinas e 
ácidos graxos essenciais, que contribuem para a prevenção 
de hipocalcemia e retenção de placenta, além de favorecer o 
retorno ao cio pós-parto. Estimula a ingestão de matéria seca 
e proporciona condições para melhor metabolismo ruminal e 
intestinal.

Consumo: 250 a 450 g/animal/dia.

Indicação e modo de uso:  fornecer o produto 30 dias antes 
da data prevista para o parto, com inclusão de 8 a 12% na 
mistura de rações concentradas à base de farelos proteicos e 
energéticos ou conforme a orientação do nutricionista.

ADITIVADO

12,5 g/kg

TECNOLOGIA

O FATOR P É UMA 
TECNOLOGIA 
APROVADA PARA 
USO NA PECUÁRIA 
ORGÂNICA.



GARANTIA VALOR UNIDADE
Cálcio (Mín) 100 g/kg

Cálcio (Máx) 160 g/kg

Fósforo (Mín) 40 g/kg

Magnésio (Mín) 20 g/kg

Enxofre (Mín) 90 g/kg

Cloro (Mín) 110 g/kg

Sódio (Mín) 38  g/kg

Potássio (Mín) 1.720 mg/kg

Zinco (Mín) 2.000 mg/kg

Flúor (Máx) 400 mg/kg

Cobre (Mín) 350 mg/kg

Zinco Orgânico (Mín) 333,12 mg/kg

Cobalto (Mín) 72 mg/kg

Iodo (Mín) 25 mg/kg

Selênio (Mín) 13 mg/kg

Cromo Orgânico (Mín) 5 mg/kg

Selênio Orgânico (Mín) 1,25 mg/kg

Manganês (Mín) 1,08 mg/kg

Lisina (Mín) 2.980 mg/kg

Metionina (Mín) 630 mg/kg

Tirosina (Mín) 520 mg/kg

Colina (Mín) 500 mg/kg

Niacina (Mín) 500 mg/kg

Vitamina A (Mín) 100.000 UI/kg

Vitamina D (Mín) 30.000 UI/kg

Vitamina E (Mín) 1.000 UI/kg

Ácido Linoléico (Mín) 1.360 mg/kg

Glucomanano (Mín) 6.300 mg/kg

Beta-Glucano (Mín) 4.500 mg/kg

Mananoligossacarídeo (Mín) 2.325 mg/kg

Saccharomyces cerevisiae (Mín) 5,1 x 106 UFC/kg

Aditivo Aromatizante (Mín) 6.250 mg/kg

BCA (Mín) - 7.000 mEq/kg

Adsorventes (Mín) 30 g/kg

kg: quilograma; g: grama; mg: miligrama; UFC: unidade formadora de colônia; 
UI: unidade internacional; BCA:  balanço cátio-aniônico; mEq: miliequivalente.



O Fator P, certificado pelo IBD – Associação 
de Certificação Instituto Biodinâmico, 
é um aditivo tecnológico 100% natural, 
composto por aminoácidos, probióticos, 
ácidos graxos essenciais, ômega 3, ômega 
6, minerais orgânicos e surfactantes que 
modula a fermentação ruminal, melhora a 
ingestão e digestão de alimentos fibrosos, 
reduz a emissão de metano, aumenta a 
energia da dieta, aumenta a síntese proteica 
microbiana e a absorção dos nutrientes. 
Em função do equilíbrio proporcionado, o 
aditivo pode reduzir significativamente os 
efeitos do stress térmico e do manejo.

O equilíbrio e a melhor saúde do trato digestivo de vacas 
leiteiras favorece o sistema imunológico, contribuindo para níveis 
adequados de células somáticas (CCS) e maior desempenho 
produtivo e reprodutivo.

A inclusão do Fator P na alimentação 
de rebanhos leiteiros favorece a melhor 
composição do leite pelo equilíbrio dos 
ácidos: acético, propiônico e butírico, 
produzidos no rúmen.

De acordo com os resultados obtidos em pesquisa científica, foi 
constatada uma redução do nível de cortisol em dieta para vacas 
leiteiras com o uso do aditivo Fator P. A redução do cortisol é 
a referência do nível de stress e, quanto menor o stress, melhor  
a imunidade.

TECNOLOGIA

O FATOR P É UMA 
TECNOLOGIA 
APROVADA PARA 
USO NA PECUÁRIA 
ORGÂNICA.



RESULTADOS PRODUTIVOS
Aumento na produção diária + 0,95 kg/dia

Melhora na eficiência alimentar + 49,7 g de leite/ kg MS
Dados da Fazenda Tucaninha, 2017. kg: quilograma; g: grama; MS: matéria seca.

Além disto, por ser 100% natural, não possui restrições  
de uso em qualquer espécie animal e contribui para maior 
segurança alimentar, reduzindo os riscos para os humanos, 
animais e menor impacto ambiental.
 
Não é tóxico para insetos e micro-organismos
benéficos ao meio ambiente, além de reduzir  
a emissão de metano entérico por kg de  
leite produzido, facilitando inclusive as 
exportações para países que não 
permitem o uso de antibióticos  
na alimentação animal.

Tabela com ganhos adicionais com Fator P:



PREMIX.COM.BR                16.3605 2900

Rua Milton José Robusti, 75 - 17º andar, sala 1701

Jardim Botânico - CEP: 14021-613

Ribeirão Preto - SP


