
Для всіх етапів 
виробництва.
Tonisity Px — перший ізотонічний 
протеїновий напій для свиней. 
Маючи смак, який дуже подобається 
свиням, він забезпечує захист 
від зневоднення та нормальне 
функціонування кишківника тварин 
на всіх етапах виробництва.



Можливості продукту

Перший ізотонічний 
протеїновий напій для свиней.

Маючи смак, який дуже подобається свиням, Px забезпечує 
захист від зневоднення та нормальне функціонування 

кишківника тварин із перших днів життя. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Низька смертність у підсисний період – покращує здоров’я та 
показники розвитку поросят, сприяючи зниженню смертності 

та вибуттю тварин із виробництва

Вища маса при відбиранні – переведення віднятих поросят у свої 
станки відбувається швидко й легко, в результаті поросята добре 

додають у вазі

Висока прибутковість – дозволяє виробникам забезпечити більшій 
кількості свиней все, що необхідно для здорового розвитку, з перших 

днів життя

Здорове травлення – знижує показник pH у кишківнику і підтримує 
метаболічну функцію клітин кишківника

Ефективне поповнення втрат рідини – насичує організм тварин водою й 
поживними речовинами, необхідними для доброго розвитку, починаючи з другого 

дня життя

Підвищена стійкість до стресів – забезпечує здорове травлення і полегшує перехід на 
інший корм навіть у стресових умовах, зокрема при діареї.



Коли варто застосовувати Px
Tonisity Px випускається у формі порошку. Продукт легко 
змішується з водою, утворюючи суспензію, яку наливають в 
годівниці. Підходить для будь-яких систем утримання.

1
2
3
4 Смакова добавка: для приготування гірких на смак лікарських 

препаратів для перорального прийому.

Підсисний період: починаючи з 24 годин після 
народження до 8-го дня життя.

Перехідний період від підсисного віку до віку відбирання 
від свиноматки: починаючи приблизно за три дні до 
відбирання і закінчуючи через 1–2 дні після відбирання.

Переміщення: віднятим поросятам на новому місці і 
свиням на забій.

пошук за словом: Tonisity

Дуже смачний продукт
Кисло-солодкий смак Tonisity Px дуже подобається свиням. За результатами досліджень 
у фермерських господарствах, підсисні поросята охоче приймають розчин Tonisity Px, 
починаючи вже з другого дня життя. А тварини будь-якого віку із задоволенням п’ють Px. 
Ви можете переконатися в цьому самі, переглянувши ролики на YouTube.com. 



 

 
 
 

8-й день життя: за результатами 
досліджень, поросята, що отримували 
рідкий розчин Px починаючи з другого дня 
життя, на 8-й день важили на 160 грамів 
більше, ніж поросята, яким не давали Px.

160* г
*   Дослідження на фермі в штаті Айова, США   
     (TON-USA-034)
** Дослідження на фермі в Північній Ірландії   
     (TON-UK-30)

35-й день життя: за результатами 
досліджень, поросята, що отримували 
рідкий розчин Px починаючи з другого 
дня життя, на 35-й день важили на 840 
грамів більше, ніж поросята, яким не 
давали Px.

4,72** кг
94-й день життя: за результатами 
досліджень, поросята, що отримували 
рідкий розчин Px у період опоросу та 
кашицю Px у період відбирання від 
матки, важили на 4,72 кг більше, ніж 
поросята, яким не давали Px.

840* г

2–8 день життя
Tonisity Px — єдиний продукт на ринку, який поросята п’ють 

із годівниці на другий день свого життя.

500 мл / приплід / деньДозування: 

Порошок Px Вода Розчин Px

черпаком Tonisity International, що додається, відмірюйте продукт по другу риску 
черпака на 10 л води.



 

 
 
 

8-й день життя: за результатами 
досліджень, поросята, що отримували 
рідкий розчин Px починаючи з другого дня 
життя, на 8-й день важили на 160 грамів 
більше, ніж поросята, яким не давали Px.

160* г
*   Дослідження на фермі в штаті Айова, США   
     (TON-USA-034)
** Дослідження на фермі в Північній Ірландії   
     (TON-UK-30)

35-й день життя: за результатами 
досліджень, поросята, що отримували 
рідкий розчин Px починаючи з другого 
дня життя, на 35-й день важили на 840 
грамів більше, ніж поросята, яким не 
давали Px.

4,72** кг
94-й день життя: за результатами 
досліджень, поросята, що отримували 
рідкий розчин Px у період опоросу та 
кашицю Px у період відбирання від 
матки, важили на 4,72 кг більше, ніж 
поросята, яким не давали Px.

840* г

Рх це дуже апетитна рідина, що легко може змішуватися в кашу 
за згодовуватись протягом фази переходу до сухого корму. 

500 мл / приплід / день

Віднімання від матки

Розчин Px  Корм Кашиця Px

Для приготування кашиці Px змішайте 1,5 л 3%-го розчину Px і 1 кг сухого корму.

-1 й Weaning Day +1 й +2 й-2 й-3 й

500 мл / приплід / день  200 грамів кашиці Px / порося / день
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Контрольна група

Група Px

Заявку на 
міжнародний 
патент подано

Контрольна групаГрупа Px 

Низька смертність
За наслідками досліджень, спостерігалося зниження 

показника відходу підсисних поросят, що отримували Px у 
перший тиждень життя.*

* Дослідження на фермі в штаті Айова, 

США (TON-USA-034)

Повністю 
натуральний продукт

Не містить 
антибіотиків
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Контрольна групаГрупа Px 

Здорове травлення
При проносі організм поросят зневоднюється. За результатами 
досліджень, показники смертності й відставання в наборі ваги 
нижче у поросят, що отримували Px. Ізотонічний розчин Px містить 
амінокислоти, білки і збалансовані електроліти, що сприяють 
здоровому травленню. Px допомагає відновити втрати води і полегшує 
стан тварин у таких випадках.

Підсисний період і відставання в наборі ваги

Підсисний період і відставання в наборі ваги

Не містить 
стимуляторів росту

Не містить 
плазму



Спробуйте продукт Px
Хочете побачити, як працює Px, на своїй 

фермі або в господарстві свого замовника?

ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ НАМ:
(ІРЛАНДІЯ) +353 1902 0026

(США) +1 816 749 4318
ЗАВІТАЙТЕ НА ВЕБ-САЙТ КОМПАНІЇ: www.tonisity.com

Distributor |                               | + telephone | website


