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Leite Opticare
O início perfeito após o Colostro

PreShake Opticare
O alimento Liquido Completo perfeito

Refeição Opticare
O melhor inicio para Leitões Jovens (papa)

Porridge Opticare
Iniciador Liquido após desmame

Pellets Opticare
O melhor começo para leitões  



Crude protein  
Crude fat  
Crude fibre  
Ash   
Nett energy (MJ) 
Lysine   
 
Calcium  
Phosphor  
Sodium  
Copper (mg)  
 
Vit A (IU)  
Vit D (IU)  
Vit E (IU)  

Specifications
Typical analysis (%)

21.0
13.0
0.2
7.0
13.8
1.75
 
0.7
0.6
0.7
160
 
20 000
5000
150

ACERCA DO LEITE OPTICARE
Leite Opticare é um leite de substituição para Leitões e pode ser usado como suplemento ao leite da porca. 
O produto apresenta-se como um pó fi no de coloração branca cremosa e com um aroma típico de leite.               
As embalagens são sacos de 25kgs.
Deve ser consumido seis meses após a data de produção.
Deve ser armazenado num local limpo, seco e fresco.
Os sacos abertos devem conservar-se fechados
Este produto contém plasma de sangue como ingrediente.
Apresenta estabilidade em solução até cinco dias.

BENEFICIOS DA UTILIZAÇAO DO LEITE 
OPTICARE

Mais leitões desmamados por porca, logo 
menos porcas adoptivas. 
Actua como estímulo ao leite natural da 
porca
Leitões à desmama mais pesados, mais 
saudáveis e mais uniformes.
Aumento da ingestão de alimento e 
melhor preparação para o desmame.
O produto dissolve-se facilmente em 
água e é altamente palatável.
Alta solubilidade, mínima separação 
de gorduras e mínima fl oculação das 
proteínas.
O produto foi especialmente 
desenvolvido para todos os sistemas de 
criação artifi cial- 

Rescue decks
Copos  nas maternidades
Alimentadores manuais

INSTRUÇÕES DE MISTURA
Misture 150 gramas de produto com    
1 litro de água quente. 
A água deve estar a uma temperatura 
de 55ºC durante a mistura.
Iniciar a alimentação dos leitões dois 
dias após o nascimento.
Use apenas água limpa e fresca na 
preparação do leite.

PROGRAMAS DE 
ALIMENTAÇÃO
Este produto é recomendado 
para utilização nos 
programas nutricionais 
Liquid-Start, Opti-Start e 
Jump-Start. 

MAIS LEITÕES E MAIOR 
UNIFORMIDADE AO 

DESMAME

         Informação de Produto  
            SwiNco Leite Opticare

(Código: 2100)

W W W. S W I N CO. N L



ACERCA DO LEITE OPTICARE
Leite Opticare é um leite de substituição para Leitões e pode ser usado como suplemento ao leite da porca. 
O produto apresenta-se como um pó fi no de coloração branca cremosa e com um aroma típico de leite.               
As embalagens são sacos de 25kgs.
Deve ser consumido seis meses após a data de produção.
Deve ser armazenado num local limpo, seco e fresco.
Os sacos abertos devem conservar-se fechados
Este produto contém plasma de sangue como ingrediente.
Apresenta estabilidade em solução até cinco dias.

BENEFICIOS DA UTILIZAÇAO DO 
LEITE OPTICARE

Mais leitões desmamados por porca, 
logo menos porcas adoptivas. 
Actua como estímulo ao leite natural 
da porca
Leitões à desmama mais pesados, 
mais saudáveis e mais uniformes.
Aumento da ingestão de alimento e 
melhor preparação para o desmame.
O produto dissolve-se facilmente em 
água e é altamente palatável.
Alta solubilidade, mínima separação 
de gorduras e mínima fl oculação das 
proteínas.
O produto foi especialmente 
desenvolvido para todos os sistemas 
de criação artifi cial- 

Rescue decks
Copos  nas maternidades

INSTRUÇÕES DE MISTURA
Misture 150 gramas de produto com    
1 litro de água quente. 
A água deve estar a uma 
temperatura de 55ºC durante a 
mistura.
Iniciar a alimentação dos leitões dois 
dias após o nascimento.
Use apenas água limpa e fresca na 
preparação do leite.

PROGRAMAS DE 
ALIMENTAÇÃO
Este produto é recomendado 
para utilização nos 
programas nutricionais 
Liquid-Start, Opti-Start e 
Jump-Start. 

         Product information  
            SwiNco Opticare Milk 

(code: 2110)

W W W. S W I N CO. N L

Crude protein  
Crude fat  
Crude fibre  
Ash   
Nett energy (MJ) 
Lysine   
 
Calcium  
Phosphor  
Sodium  
Copper (mg)  
 
Vit A (IU)  
Vit D (IU)  
Vit E (IU)  

Specifications
Typical analysis (%)

20.0
13.0
0.2
7.0
13.8
1.7
 
0.8
0.7
0.7
160
 
20 000
5000
150MAIS LEITÕES E MAIOR 

UNIFORMIDADE AO 
DESMAME



ACERCA DO PRESHAKE OPTICARE
O PreShake Opticare é um pré-iniciador líquido que faz a perfeita conexão entre o Leite Opticare com qualquer 
alimento iniciador sólido.  
O produto apresenta-se como um pó fi no com coloração branca cremosa e um típico aroma de leite. As 
embalagens são sacos de 25kg.
Deve ser consumido seis meses após a data de produção.
Armazenar num local limpo, fresco e seco.
Os sacos abertos devem conservar-se fechados.
Este produto NÃO contém plasma de sangue como ingrediente.
Apresenta estabilidade em solução até cinco dias.

BENEFICIOS DA UTILIZAÇÃO DO 
PRESHAKE OPTICARE

Processos de desmame mais suaves e 
fl uidos devido a uma melhor ligação 
entre o leite e os alimentos sólidos.
Uma alternativa mais económica que a 
alimentação exclusiva de leite.
Extraordinário produto na preparação/
transição do intestino dos leitões para 
a digestão de proteínas vegetais e do 
amido.
Estimula o desenvolvimento intestinal 
devido ao aumento da ingestão de 
matéria seca antes do desmame.
Leitões mais pesados, mais saudáveis e 
mais uniformes ao desmame.
O produto dissolve-se com muita 
facilidade e é muito palatável.
Alta solubilidade com minima separação 
de gorduras e mínima fl oculação de 
proteínas.
Especialmente desenvolvido para todos 
os sistemas de criação artifi cial-

Rescue decks
Copos  nas maternidades
Alimentadores manuais

INSTRUÇÕES DE MISTURA
Misture 200 a 250 gramas de produto para 
1 litro de água quente.
A água deve estar a uma temperatura de 
55ºC durante a mistura.
Administrar aos leitões após o Leite 
Opticare desde os 10 dias de idade.
Use apenas água fresca e limpa para 
preparação do alimento.
Prepare produto fresco duas vezes por dia.

PROGRAMAS 
NUTRICIONAIS
Recomenda-se a utilização 
deste produto no programa 
nutricional Liquid-Start.

O ELO LÍQUIDO ENTRE 
O LEITE E O ALIMENTO 

SÓLIDO 

         Informação de produto    
SwiNco PreShake Opticare

(código: 2107)

W W W. S W I N CO. N L

Crude protein  
Crude fat  
Crude fibre  
Ash   
Nett energy (MJ) 
Lysine   
 
Calcium  
Phosphor  
Sodium  
Copper (mg)  
 
Vit A (IU)  
Vit D (IU)  
Vit E (IU)  

Specifications
Typical analysis (%)

19.0
7.5
0.4
5.2
12.0
1.4
 
0.6
0.5
0.4
160
 
50 000
8000
120



ACERCA DA REFEIÇÃO OPTICARE
A Refeição Opticare é um alimento de alta palatibilidade e digestibilidade optima para leitões.
A Refeição Opticare consiste num alto concentrado de produtos de leite que estimulam a ingestão alimentar. 
O produto é um alimento complete e deve ser administrado ad libitum para produzir leitões de topo.
Embalado em sacos de 25kg e deve ser consumido 6 meses após a data de produção.
Armazenar em local limpo,seco e fresco.
Embalagens abertas devem ser conservadas fechadas.
Este produto não contém plasma de sangue.

BENEFICIOS DA UTILIZAÇÃO DA 
REFEIÇÃO OPTICARE

A Refeição Opticare é altamente 
palatável para leitões jovens e estimula a 
ingestão alimentar. 
Produz leitões mais pesados, mais 
saudáveis e ninhadas mais uniformes ao 
desmame.
Desenvolvida especialmente para 
suportar e manter a saúde intestinal.
É um componente chave no conceito de 
desmame gradual.

INSTRUÇÕES DE MISTURA
O produto pode ser administrado ad 
libitum dede os 5 dias de idade até aos 
14 dias antes do desmame.
Pode ser também administrado em 
papa nos primeiros 5 dias após o 
desmame (2L de água quente por cada 
kg de produto).
Deve assegurar-se que os alimentadores 
são evaziados e limpos uma vez por dia. 

PROGRAMAS NUTRICIONAIS
Este produto é recomendado para 
utilização nos programas Dry-Start e Easy-
Start.

A REFEIÇÃO OPTICARE 
ESTIMULA A INGESTÃO 

ALIMENTAR

         Informação de produto 
SwiNco Refeição Opticare 

(codigo: 2101)

W W W. S W I N CO. N L

Crude protein  
Crude fat  
Crude fibre  
Ash   
Nett energy (MJ) 
Lysine   
 
Calcium  
Phosphor  
Sodium  
Copper (mg)  
 
Vit A (IU)  
Vit D (IU)  
Vit E (IU)  

Specifications
Typical analysis (%)

19
9.6 
1.4
6.3
12.1
1.25
 
0.65
0.65
0.40
160
 
25 000
2000
150



ACERCA DA PAPA OPTICARE
A Papa Opticare é um alimento de alta digestibilidade e palatibilidade desenhado para ser misturado com água.
Consiste numa elevada mistura de produtos de leite que estimulam a ingestão alimentar.
O produto é um alimento completo em forma de refeição servido em papa aos leitões.
Embalado em sacos de 25kg tem um periodo de utilização de 4meses após a data de produção.
Armazenar num local limpo, fresco e seco. 
Sacos abertos devem ser mantidos fechados.
Este produto não contém plasma de sangue.

BENEFICIOS DA UTILIZAÇÃO DA PAPA 
OPTICARE

A Papa Opticare é altamente palatável 
para jovens leitões e estimula a ingestão 
alimentar.  
São utilizados apenas ingredientes 
altamente digeríveis na sua composição.
Contém ingredientes de alta capacidade 
de absorção de água promovendo altas 
estabilidades de mistura líquida.
Produto muito solúvel adequado 
para utilização em misturadoras e 
alimentadores liquidos. 
Desenvolvido para promover e manter a 
saúde intestinal.
Pode ser misturado com o Leite Opticare 
para favorecer leitões mais pequenos.

INSTRUÇÕES DE MISTURA
Pode ser administrado aos leitões 
utilizando equipamento adequado à 
distribuição de papas.  
Misture 1kg de Papa Opticare com 2,2 
litros de água quente.
Para leitões mais pequenos deve ser 
misturado com Leite Opticare.
Deve ser iniciado quando os leitões 
pesam mais de 5,5kg.

PROGRAMAS 
NUTRICIONAIS
Este produto é recomendado 
para utilização nos 
programas Jump-Start.

A PAPA OPTICARE 
PROPORCIONA O MELHOR 

INÍCIO EM EQUIPAMENTOS DE 
ALIMENTAÇÃO LÍQUIDA PARA 

OS LEITÕES. 

         Informação de produto  
SwinCo Papa Opticare 

(código: 2127)

W W W. S W I N CO. N L

Crude protein  
Crude fat  
Crude fibre  
Ash   
Nett energy (MJ) 
Lysine   
 
Calcium  
Phosphor  
Sodium  
Copper (mg)  
 
Vit A (IU)  
Vit D (IU)  
Vit E (IU)  

Specifications
Typical analysis (%)

16.5
6.1 
3.5
4.9
10.50
1.38
 
0.55
0.55
0.32
160
 
25 000
2000
150



ACERCA DOS PELLETS OPTICARE
Os Pellets Opitcare são um alimento granulado altamente digerível para leitões. 
Contém uma alta percentage de produtos lácteos de Alta Qualidade, e com proteína animal de origem segura.
Alimento completo em granulado de alta palatibilidade.
Embalado em sacos de 25kg; deve ser consumido até 6 meses após a data deprodução.
Armazenar em local limpo, fresco e seco.
Os sacos abertos devem conservar-se fechados.
Este produto não contém plasma de sangue.

BENEFICIOS DA UTILIZAÇÃO DOS 
PELLETS OPTICARE

Os Pellets Opticare são altamente 
palatáveis para leitões jovens e 
encorajam a ingestão de sólidos.
São utilizados ingredientes altamente 
digeríveis no fabrico deste alimento.
Especialmente desenvolvido para 
promover e manter a saúde intestinal.
Os Pellets Opticare promovem 
melhores ganhos e efi ciência de 
ingestão devido ao melhoramento na 
digestão dos nutrientes. 

INSTRUÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO
Administrar ad libitum desde o 7º dia 
de idade até 5 dias após o desmame.
O produto pode ser misturado com 
água quente (2 litros de água quente 
por kg de produto) para administração 
de alimento líquido após o desmame.
O produto pode também ser misturado 
com o alimento de desmame de forma 
a assegurar uma transição suave até 5 
dias depois do desmame.

PROGRAMAS 
NUTRICIONAIS
Este produto é 
recommendado para 
utilização nos programas 
Dry-Star, Opti-Start e Easy-
Start.

O MELHOR INICIO PARA 
JOVENS LEITÕES

         Informação de produto  
SwiNco Pellets Opticare 

(código: 2121)

W W W. S W I N CO. N L

Crude protein  
Crude fat  
Crude fibre  
Ash   
Nett energy (MJ) 
Lysine   
 
Calcium  
Phosphor  
Sodium  
Copper (mg)  
 
Vit A (IU)  
Vit D (IU)  
Vit E (IU)  

Crude protein  
Crude fat  
Crude fibre  
Ash   
Nett energy (MJ) 
Lysine   
 
Calcium  
Phosphor  
Sodium  
Copper (mg)  
 
Vit A (IU)  
Vit D (IU)  
Vit E (IU)  

Specifications
Typical analysis (%)

17.5
7.0 
2.9
5.0
10.9
1.56
 
0.56
0.57
0.32
160
 
25 000
2000
150

art.6 2121



Crude protein  
Crude fat  
Crude fibre  
Ash   
Nett energy (MJ) 
Lysine   
 
Calcium  
Phosphor  
Sodium  
Copper (mg)  
 
Vit A (IU)  
Vit D (IU)  
Vit E (IU)  

Crude protein  
Crude fat  
Crude fibre  
Ash   
Nett energy (MJ) 
Lysine   
 
Calcium  
Phosphor  
Sodium  
Copper (mg)  
 
Vit A (IU)  
Vit D (IU)  
Vit E (IU)  

Specifications
Typical analysis (%)

16.5
4.5 
3.5
5.0
10.2
1.15
 
0.65
0.55
0.3
160
 
15 000
2000
120

art8. code 

ABOUT OPTICARE PELLET
Opticare Pellets are a highly digestible pelleted creep feed for young piglets.
Opticare Pellets consists of a high percentage of milk products and high quality,  safe animal proteins.
The product is a complete feed in pelleted form.
It is packed in 25 kg bags and it is best to use the product within 6 months of the production date..
Store in a clean, cool and dry place. 
To maintain freshness, keep any partially-used bag closed.
This product does not contain blood plasma.

BENEFITS OF USING OPTICARE PELLET
Opticare Pellets are very palatable for 
young piglets, and it encourages feed 
intake. 
Only highly digestible ingredients are 
used in the feed.
Opticare Pellets are developed to 
support and maintain intestinal health.
Opticare Pellets provide better gains 
and feed effi  ciency with pelleted feed 
due to an improvement in nutrient 
digestibility. 

MIXING INSTRUCTIONS
The product can be fed ad libitum from 7 
days before weaning until 12 days post-
weaning.
The product can be mixed with warm 
water (2.5 litres of warm water per kg 
product), to be fed as a liquid feed after 
weaning.
The product can also be mixed with 
Opticare Meal, to ensure a smooth 
transition in the fi rst 5 days after 
weaning.

ONLY HIGHLY DIGESTIBLE 
INGREDIENTS ARE USED IN 

THE FEED.

         Informação de produto  
SwiNco Opticare Pellet 

(code: ?)

W W W. S W I N CO. N L

FEED PROGRAMS
The product is 
recommended for use in 
the Dry-start, Opti-start and 
Easy-start  feed programs.


