
Deixe o Maxxi 
Pasto trabalhar 
por você.

Impacto para um futuro sustentável.

Sua fazenda está pronta para mais.



Nós da ICL, criamos soluções impactantes utilizando recursos 
exclusivos, alta capacidade tecnológica e espírito inovador destinados 
à nutrição animal, especialmente para os segmentos de bovinocultura, 
avicultura e suinocultura.

Isso é possível, porque contamos com uma equipe apaixonada  
e talentosa. Além de uma infraestrutura de alta capacidade produtiva, 
um Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento diverso  
e qualificado e alem várias parcerias estratégicas, todos em perfeita 
sinergia.

Atualmente possuímos 6 fábricas localizadas estrategicamente, 
investimos anualmente mais de R$ 18 milhões em pesquisa, 
desenvolvimento de produtos e na melhoria contínua dos processos 
para atender às crescentes exigências do mercado nacional  
e internacional.

Compass Minerals agora é ICL

Um suplemento mineral proteico de baixo consumo que facilita 
e intensifica a produção de gado a pasto.

Maxxi Pasto

Tecnologia exclusiva
Producote feed®

+ 4 minerais quelatados

+ aditivos de eficiência  
 alimentar



Reduz a operação
de salga

Resiste a umidade
no cocho

Formulado para alta 
eficiência ruminal

Consumo de linha branca 
com desempenho de 
proteico

A Linha Maxxi Pasto traz uma grande 
vantagem ao pecuarista: o não investimento 
em infraestrutura/ manejo. Colha os benefícos 
da Linha Maxxi Pasto sem se preocupar, com  
a frequência de observação e abastecimento 
do cocho. O mesmo pode ser mantido, 
da mesma maneira que a mão de obra da 
fazenda estiver orientada. Basta abrir  
a sacaria e desfrutar do potencial genético de 
seu animal.

Graças à tecnologia exclusiva do Producote 
feed®, a Linha Maxxi Pasto pode tomar chuva. 
Nossa ureia de degradação controlada pode 
ser umedecida sem perdas de nutrientes.  
O processo de degradação lenta se inicia 
apenas em contato com o líquido ruminal, 
devido ao baixo pH do rúmen, garantindo 
todo o aporte proteico do produto. Evite 
desperdícios, trabalhe de acordo com sua 
realidade.

A Linha Maxxi Pasto busca maximizar 
a digestibilidade das fibras no rúmen, 
através de dois principais mecanismos 
de atuação: Aumento da população de 
bactérias ruminais (Producote feed®) e da 
seleção das classes de bactérias que irão 
atuar neste processo digestivos (aditivos 
para eficiência alimentar).

Produtos com baixo consumo que agem 
exatamente no momento que o animal 
precisa. A concentração, momento e local de 
liberação dos diversos nutrientes encontrados 
na Linha Maxxi Pasto garantem um excelente 
resultado em gado de corte a pasto. 
Linha Maxxi Pasto. Menos é mais.

Benefícios

Selos de qualidade

Produto enriquecido com quelatos de Cobre, Zinco, Manganês, Cromo e Selênio, 
que garantem melhor absorção celular entregando maior aporte mineral.

Tecnologia da ICL o producote feed é a uréia de liberação controlada por até 
18 horas. O fornecimento de nitrogênio nas dietas permite o desenvolvimento 
constante das bactérias ruminais e manutenção de suas funções em condições 
ideais garantindo uma melhor digestão da fibra.

Amigo produtor,
A ICL mais uma vez inova no conceito de tecnologia para nutrição animal. Seguindo  
os princípios do conselho de requerimento nutricional (NRC), a linha ProduBeef traz a vocês  
o que há de mais moderno no seguimento de nutrição para ruminantes até seu rebanho. 
Garantia de uma nutrição de qualidade, saúde e desempenho animal, além do melhor custo 
benefício para o produtor.
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Produtos para seca

Maxxi Pasto Recria SS®

Suplemento mineral proteico para uso exclusivo na recria de animais 
durante a época da seca.

Enriquecido com Producote feed® (ureia de liberação controlada da ICL),  
4 micro elementos quelatados (cromo, zinco, cobre e manganês) e aditivo  
de eficiência alimentar (Salinomicina Sódica).

Estimativa de Consumo:
30 a 50 gramas/100 kg de peso vivo.
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Maxxi Pasto Engorda SS®

Suplemento mineral proteico para uso exclusivo na engorda de animais 
durante a época da seca.

Enriquecido com 4 micro elementos quelatados (cromo, zinco, cobre  
e manganês), promotor de eficiência alimentar (Salinomicina Sódica) de 
aditivo simbiótico (leveduras e bactérias protegidas da degradação ruminal), 
e enzimas digestivas de fibra.

Estimativa de Consumo:
30 a 50 gramas/100 kg de peso vivo.
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Produtos para águas

Maxxi Pasto Recria AS®

Suplemento mineral proteico para uso exclusivo na recria de animais 
durante a época das águas.

Enriquecido com Producote feed® (ureia de liberação controlada da ICL),  
4 micro elementos quelatados (cromo, zinco, cobre e manganês) e aditivo 
de eficiência alimentar (Salinomicina Sódica).

Estimativa de Consumo:
30 a 50 gramas/100 kg de peso vivo.
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Maxxi Pasto Engorda AS®

Suplemento mineral proteico para uso exclusivo na engorda de animais 
durante a época das águas.

Enriquecido com 4 micro elementos quelatados (cromo, zinco, cobre  
e manganês), promotor de eficiência alimentar (Salinomicina Sódica) de 
aditivo simbiótico (leveduras e bactérias protegidas da degradação ruminal) 
e enzimas digestivas de fibra.

Estimativa de Consumo:
30 a 50 gramas/100 kg de peso vivo.
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A linha mais consagrada  
da ICL agora está completa,  
apresentamos Maxxi Pasto Cria®

Maxxi Pasto Cria®

Suplemento mineral proteico indicado para fêmeas.

Produto enriquecido com 5 micro elementos quelatados e inclusão de 
Narasina, aditivo ionóforo que promove diversas melhorias na fermentação 
ruminal dos bovinos de corte. Em outras palavras, melhora o aproveitamento 
dos nutrientes da pastagem proporcionando maior aporte de energia para  
o animal.

Estimativa de Consumo:
30 a 50 gramas/100 kg de peso vivo.









Suporte ao cliente:
Av. Paulista, 1754 - 3º andar
CEP 01310-920 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3016-9600 (São Paulo)
0800 702 5656 (demais localidades)
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