
Albumex R

Farelo de Glúten de Milho 60% de proteína

1 ton de Milho = 45 kg de Albumex®

Albumex® é o farelo de glúten de milho com 60% de proteína da 
Tereos. Um ingrediente nobre originado no processamento de 
milho, altamente concentrado, digestível e palatável. É uma 
importante fonte de aminoácidos essenciais, sendo sua utilização já 
consagrada na nutrição de cães, gatos, suínos e aves, além de ser 
um importante ingrediente em dietas de vacas leiteiras por ser uma 
fonte de proteína bypass, resultando tanto no aumento da produção 
de leite quanto em seu teor de proteína. 
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BOVINOS
As vacas leiteiras necessitam de uma dieta altamente nutritiva para 
alcançar o máximo de seu potencial produtivo, sendo fundamental 
a suplementação de energia e proteína da dieta. Contendo um 
expressivo teor de proteína bypass, assim como um alto nível de 
energia metabolizável, a inclusão de Albumex® na dieta resulta em 
um aumento tanto da produção quanto da qualidade do leite.

AVES E SUÍNOS
Na nutrição de aves, o Albumex® é uma excelente fonte de 
aminoácidos, principalmente metionina. Possui também 
antioxidantes e xantofila, um pigmento natural que favorece a 
coloração das gemas e carcaças. Na suinocultura, a combinação de 
seu perfil de aminoácidos e a sua alta digestibilidade, além dos 
baixos teores de sódio e potássio, o tornam um ingrediente ideal 
para dietas de todas as fases de produção. 

PEIXES
O Albumex® é uma alternativa à utilização de farinha de peixe, que 
atualmente é o ingrediente mais utilizado na piscicultura. Sendo um 
ingrediente equilibrado e nutritivo, supre com eficiência as 
exigências de proteínas e aminoácidos dos peixes em geral e, 
devido à ausência de fatores anti-nutritivos e ao seu baixo teor 
de sódio, é uma excelente fonte proteica para diversas espécies, 
como salmão, truta e robalo. 

CÃES E GATOS
O Albumex®  é o ingrediente mais confiável e completo para atender 
às necessidades nutricionais de cães e gatos, sendo fonte de 
proteína de excelente qualidade, contendo alto teor de metionina, 
baixos teores de cinzas e ausência de fatores anti-nutricionais. Sua 
inclusão na dieta de cães melhora a palatabilidade, digestibilidade e 
o valor biológico dos alimentos, proporcionando uma absorção dos 
nutrientes mais completa e eficaz.  

Benefícios
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Tabela de Composição Auxílio na construção, 
reparo e manutenção 
da musculatura 

Antioxidantes 
e betacaroteno: 
sistema imune 
mais saudável 

Leucina, glutamina 
e metionina: saúde 
digestiva dos cães 

Luteína e 
vitamina A. 
Visão melhor 
e mais saudável 

Altos teores de proteína, 
ideal para dietas de 
baixo carboidrato 

Teores mínimos de cinzas 
e magnésio promovem o bom 
funcionamento do trato urinário

A qualidade é a nossa prioridade. 

Nossos produtos são controlados 

sistematicamente, nossos lotes 

de produção são rastreados e 

todos os nossos ingredientes são 

analisados em nosso laboratório, 

a cada carregamento. Todos os 

processos seguem rigorosos 

padrões de segurança alimentar e 

possuímos a certi�cação FSSC 

22000, baseada na ISO 22000.

Padrão de
qualidade Tereos

Tereos Amido e Adoçantes Brasil S.A
Rodovia Raposo Tavares, km 421 
19970-000 - Palmital - SP

www.tereos.com.br
nutricaoanimal@tereos.com
(18) 3351-9308


