
Parceiro em substitutos de leite para bezerros

  

Desempenho em crescimento, saúde e rentabilidade

Gerando e compartilhando conhecimento

Suporte de marketing e vendas

Qualidade e tecnologia

Mais do que apenas leite (substitutos)
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Parceiro em substitutos de leite para bezerros

A Schils, na qualidade de ESPECIALISTA em nutrição de jovens animais, 
está sempre buscando parceiros para gerar e compartilhar conhecimento. 
Por meio de vendas, marketing e suporte técnico do nosso lado e de experiência 
na área do seu lado, podemos trabalhar juntos para melhorar o desempenho 
em crescimento, saúde e rentabilidade.

A Schils oferece mais do que apenas leite (substitutos). 
A Schils oferece o que você precisa para alcançar os seus objetivos.

CARACTERÍSTICAS:

 Novilac é o conceito de substitutos de leite da Schils para criação de bezerros.

Novilac é baseado em gorduras 100% vegetais e produzido de acordo com o sistema 
de produção de secagem por pulverização. O sistema de produção de secagem por 

o que garante uma solubilidade e digestibilidade de excelência.

Novilac também é disponibilizado com a tecnologia Co-Spray da Eurolat. 
A empresa Eurolat está integrada na Schils.

Novilac é muito fácil de ser dissolvido em água.
Novilac pode ser dissolvido em água fria (15–20 °C) assim como em água morna (45–50 °C).

Novilac contém o pacote Schils Protection Plus, uma combinação de ingredientes 
especiais selecionados que auxiliam a saúde intestinal e o sistema imunológico do bezerro.

SOLUÇÕES DIFERENTES PARA NECESSIDADES DIFERENTES:

Dr. Nolenslaan 121 
6136 GM  Sittard
The Netherlands

T +31 (046) 45 99 900
info@schils.com 
www.schils.com

NOVILAC

Novilac  Premium Novilac  Blue

   
   

Ingredientes lácteos ++++ +++ ++

 Schils Protection Plus ++ ++  
  +++  +  +

 Produto de pulverização + +  +
 Estabilidade em solução  ++  +
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SEGURANÇA VALOR CUSTO
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Novilac  Orange

+++

Produto acidi�cado


