
1655 - DIPLO-LAC 10KG   
 
SUBSTITUTIVO DO LEITE PARA TERNEIROS 
 
DIPLO-LAC foi desenvolvido com o objetivo de permitir ao produtor a flexibilidade técnica no 
manejo dos animais durante a fase de aleitamento, com adequação ao custo de produção que 
permita um excelente desempenho, tendo por objetivo a otimização do resultado econômico. 
DIPLO-LAC possui em sua composição proteínas de alto valor biológico, associadas com 
fontes energéticas apropriadas que formam um produto com palatabilidade agradável ao animal, 
permitindo um consumo ideal, estimulando um rápido desenvolvimento ruminal, com um 
consumo mais precoce de alimentos sólidos e volumosos. 
DIPLO-LAC é um alimento de alto valor biológico decorrente de sua formulação com produtos 
lácteos, cereais pré-processados, enriquecido com vitaminas, minerais e aminoácidos, sendo 
medianamente acidificado para auxiliar uma boa digestão protéica, melhorar o crescimento e 
preservar a qualidade do produto entre o preparo e o consumo efetivo. 
 
INDICAÇÃO DO PRODUTO: 
DIPLO-LAC é indicado para alimentação líquida de terneiros. 
 
MODO DE USAR: Como preparar o produto para o uso 
Diluir 220 g de DIPLO-LAC em 2 litros de água com temperatura ao redor de 40°C. Ou seja, 
esta diluição representa 1 kg de produto para 9litros de água 
 
PROGRAMA DE FORNECIMENTO: de que maneira aplicar 
Do 10° ao 12° dia de idade: fornecer 4 litros de leite dividido em duas vezes ao dia, misturando 
50% de DIPLO-LAC já dissolvido e 50% de leite de vaca. 
Do 13° até o desmame: fornecer 4 litros de DIPLO-LAC dividido em duas vezes ao dia. 
 
OBSERVAÇÕES: 
Só fornecer água ao animal após 2 horas do consumo do Diplo-lac. 
o É fundamental que os animais tomem o colostro durante os primeiros dias de vida. 
o Todo o material utilizado para o preparo e administração do 
DIPLO-LAC deve ser bem limpo e higienizado. 
o Fornecer sempre água limpa e fresca aos animais. 
 
 
COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO: 
Soro de Leite em Pó, Soro de Leite Desmineralizado, Proteína Texturizada de Soja Transgênico 
(Agrobacterium Sp.), Leite Desnatado em Pó, Grão de Soja Extrusada Transgênico 
(Agrobacterium Sp.), Gordura Vegetal Estabilizada, Lecitina de 
Soja Transgênico (Agrobacterium Sp.), Aditivo Acidificante, Etoxiquin, Palatabilizante, 
Pantotenato de Cálcio, Cloreto de Colina, Sulfato de Cobre, Ácido Nicotínico, Ácido Fólico, 
Sulfato de Manganês, Sulfato de Colistina, Óxido de Zinco, Óxido de Magnésio, Selenito de 
Sódio, Sulfato de Ferro, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B6, Vitamina D3, 
Vitamina K3, Vitamina E. 
 
 
 



EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS: 
Dextrose, Leite Integral em Pó, Lactose, Amido Gelatinizado, Proteína Isolada de Soja 
Transgênico (Agrobacterium Sp.), Metionina, Óleo Vegetal, Farelo de Soja Transgênico 
(Agrobacterium Sp.), Carbonato de Cálcio, Açúcar, Arroz Integral, B.H.T (Hidróxido de 
Tolueno Butiliado). 
 
MODO DE CONSERVAÇÃO: 
Deve ser conservado em local seco, arejado, sobre estrados e ao abrigo da luz solar direta. 
PRODUTO REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO sob n° SC-07014 - 20094 
 
OBSERVAÇÕES:  
O Diplo-lac não possui probióticos em sua composição. Para esse produto preferimos utilizar 
ácidos graxos de cadeia média (AGCM), uma tecnologia importada exclusiva da nutrifarma no 
país. Abaixo fiz uma pequena comparação entre os dois: 
 
MODO DE FUNCIONAMENTO: 
Probiótico: São organismos vivos/mortos que quando fornecidos ao animalvão competir com as 
bactérias ruins e excluir as mesmas. 
Ácido graxo de cadeia média (aromabiotic): Reduz o Ph interno das bactérias levando a morte 
das mesmas. Faz intercalação de DNA. Aumenta o tempo de vida das células de defesa do 
organismo. 
 
TEMPO PARA PRODUZIR EFEITO:  
Probiótico: Necessita ocorrer a colonização do instestino com essas bactérias boas. Leva cerca 
de 01 mês até produzir efeito. Porém, nesse período o animal estará já na fase final de 
aleitamento. 
Ácido graxo de cadeia média (aromabiotic): Imediato. 
- Proporciona o desenvolvimento das vilosidades intestinais?: 
Probiótico: Não. 
Ácido graxo de cadeia média (aromabiotic): Sim. Consequentemente melhora a absorção de 
nutrientes do animal. 
- Atua na morte de bactérias causadoras de diarréias e demais doenças?: 
Probiótico: Não apenas compete por espaço com elas. 
Ácido graxo de cadeia média (aromabiotic): Sim. Atua como antibiótico natural. 
 
OBSERVAÇÕES: 
Probiótico: Os organismos do probiótico são mortos e eliminados se o animal receber 
antibióticos durante o período de uso do leite com probiótico. 
Ácido graxo de cadeia média (aromabiotic): O uso de antibiótico não interfere na ação do 
aromabiotic. 


