Linha Guabi Equinos
Produtos e Programa Nutricional

A paixão pelo trabalho fez da Guabi uma das
maiores e mais respeitadas empresas nacionais do setor
de nutrição animal, referência e líder no mercado
brasileiro e exportadora para 21 países das Américas,
África, Ásia, Oriente Médio e União Européia.
Seu investimento permanente em pesquisa e
inovação, tecnologia de ponta e controle de qualidade
resulta em maior eficiência e segurança alimentar, mais
saúde, bem-estar e desempenho em todas as fases de
vida dos animais, contemplando necessidades específicas
de diferentes condições físicas e níveis de atividade.

Sua linha para equinos, reconhecida pelo alto
padrão de qualidade desde a escolha rigorosa das
matérias-primas, atende a alguns dos maiores e mais
destacados haras do País e a instituições militares como
o Exército Brasileiro e Cavalarias, e tem parcerias de
peso no setor equino, entre muitas outras de grande
importância.
Tudo isso porque o principal motivo da paixão da
Guabi pelo trabalho é poder oferecer a você o jeito certo
de nutrir sua paixão.

O jeito certo de nutrir sua paixão.

O selo Gen Guabi identifica produtos incomparáveis,
que contêm aditivos nutricionais especialmente
desenvolvidos pelo centro de pesquisas Alltech, em
Lexington, EUA - um dos maiores e mais modernos do
mundo, e o único que pesquisa, desenvolve e aplica
a Nutrigenômica animal.
A Nutrigenômica surgiu a partir do sequenciamento
do DNA e da descoberta de que os nutrientes têm
a capacidade de ativar ou desativar os genes, e tornou
possível aprimorar a nutrição para que ela os module,
permitindo que o animal expresse o melhor do seu
potencial genético.

Ômega 3-DHA / ALL-G RICHTM
Ácido graxo essencial, não é sintetizado pelos
equinos e deve ser ingerido na dieta. Benefícios:
melhora reprodutiva (maior qualidade espermática
e redução da inflamação uterina no pós-parto);
melhor desenvolvimento fetal e neonatal (funções
cognitivas e aprendizado); ação anti-inflamatória;
melhor resposta imunológica; maior aporte
energético e melhor saúde cardiovascular,
resultando em desempenho esportivo superior.
Selênio Orgânico / SEL-PLEX™
Mineral que participa de diversos processos no
organismo animal e encontra, na forma orgânica,
a melhor biodisponibilidade e armazenamento nos
tecidos. Principais benefícios: ação antioxidande
(integridade celular); regulação do metabolismo;
melhora no crescimento e redução da fadiga
muscular, favorecendo o desempenho atlético.
Probióticos / YEA-SACCTM
Leveduras vivas (Saccharomyces cerevisae – cepa
1026) que atuam sobre o estado geral do animal,
oferecendo benefícios como: maximização da
população microbiana, com melhor proporção de

Elaborados a partir do profundo conhecimento
da Guabi em formulação, balanceamento e aplicações
ideais, os produtos identificados com o selo Gen Guabi
foram idealizados para permitir que o animal expresse
o melhor do seu potencial genético, aprimorando
o seu desempenho e aumentando a sua resistência
a doenças.
Mais uma vez a Guabi sai na frente e demonstra,
com resultados cientificamente comprovados e um grau
de eficiência à altura dos criadores mais exigentes do
mundo, a importância de se dar valor à vida.

bactérias aeróbias/anaeróbias; estabilização do pH
do ceco e cólon; melhor digestibilidade das fibras;
melhor disponibilidade dos nutrientes da dieta;
melhor resposta imunológica.
Prebióticos / ACTIGEN®
Frações ativas das paredes celulares de leveduras
(Saccharomyces cerevisae específica) que atuam
nutrindo e equilibrando a microbiota intestinal.
Benefícios: redução de microrganismos patógenos;
menor ocorrência de resistência bacteriana; melhor
digestibilidade e consequente conversão alimentar
(melhora dos índices zootécnicos); melhor resposta
imunológica e do estado geral do animal.
Minerais Orgânicos / BIOPLEX®
Grupo de microminerais quelatados, obtidos de
fontes vegetais que promovem um melhor
aproveitamento. Essa tecnologia reproduz a fonte
mineral encontrada na natureza e promove melhor
absorção pelo intestino. Benefícios: incremento da
resposta imunológica; redução no processo
inflamatório; melhora reprodutiva e melhora de
pelagem e cascos.

Programa de Nutrição
Guabi para Equinos
Todas as medidas propostas na tabela referem-se ao consumo diário de um animal.
Suplementos indicados

%

Mineral

Energético

Peso
kg
(aprox.)
*

Ração indicada

70 - 150

Equitage Potro Extrusado
Equitage Potro Peletizado
Equitage Fibra****
GuabiTech Care

0,5 a 1,0
0,5 a 1,0
1,0 a 2,5
0,5 a 1,0

1a2

à vontade

100 g

150 - 190

Equitage Potro Extrusado
Equitage Potro Peletizado
Equitage Potro Laminados
Equitage Fibra****
GuabiTech Care

0,5 a 1,0
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 2,5
0,5 a 1,0

2a3

à vontade

100
a
200 g

190 - 320

Equitage Potro Extrusado
Equitage Potro Peletizado
Equitage Potro Laminados
Equitage Fibra****
GuabiTech Care

1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 2,5
1,0 a 1,5

3a4

10 g

100
a
500 g

Potro de Ano/ 12 a 18
320 - 420
Sobreano
meses

Equitage Potro Extrusado
Equitage Potro Peletizado
Equitage Potro Laminados
Nutriage 15
Nutriage 15 Laminados
Equitage 15
Equitage Kiblets
Equitage Fibra****
GuabiTech Care

0,5 a 1,0
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 2,5
1,0 a 1,5

4a6

30 g

100
a
500 g

Potro
Sobreano

420

Equitage Potro Extrusado
Equitage Potro Peletizado
Equitage Potro Laminados
Nutriage 15
Nutriage 15 Laminados
Equitage 15
Equitage Kiblets
Equitage Fibra****

1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 2,5

5a8

40 g

100
a
1000 g

460

Proequi Original
Proequi Melaçada
Proequi Laminados
Nutriage 15
Nutriage 15 Laminados
Equitage 15
Equitage Fibra****

1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 2,5

6a8

50 g

100
a
1000 g

Categoria
animal

Potro ao Pé

Potro ao Pé

Potro
Desmamado

Manutenção

Idade

1a4
meses

4a6
meses

6 a 12
meses

18 a 24
meses

Acima
de
2 anos

kg
Peso
Feno
corporal (mín.)
**
***

GuabiTech
Evolution 80
GuabiTech
Chrome & Selenium

Equi Turbo

O Programa de Nutrição Guabi para Equinos é composto por produtos destinados a animais
de todas as categorias, desde o desenvolvimento do feto e ao longo de toda a vida.

Mineral

Ao adotá-lo, o criador não apenas estará optando pelo melhor em alimentação, mas dando
ao seu cavalo as melhores condições para que ele desenvolva plenamente o seu potencial.

Suplementos indicados

Categoria
animal

Idade

Acima
de
2 anos

Éguas
Gestantes/
Lactantes

Acima
de
2 anos

Garanhões

Acima
de
2 anos

Cavalos
Atletas
(Explosão)

Acima
de
2 anos

Cavalos
Atletas
(Resistência)

Peso
kg
(aprox.)
*

%

Peso
corporal
**

Ração indicada

kg
Feno
(mín.)
***

Mineral
GuabiTech
Evolution 80
GuabiTech
Chrome & Selenium

Energético

Equi Turbo

500

Nutriage 15
Nutriage 15 Laminados
Equitage 15
Equitage Kiblets
Equitage Fibra****
GuabiTech Protect
GuabiTech Care

1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 2,5
0,25 a 1,0
1,0 a 1,5

10 a 12

70 g

300
a
1500 g

500

Nutriage 15 Laminados
Equitage Kiblets
Equitage 15
Equitage Fibra****
Equitage Mix
Equitage Laminados
Equitage Supreme
GuabiTech Beet
GuabiTech Care

1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 2,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5

8 a 10

70 g

300
a
1500 g

500

Nutriage 15 Laminados
Equitage Mix
Equitage Laminados
Equitage Supreme
Equitage Fibra****
GuabiTech Beet
Equitage Kiblets
GuabiTech Care

1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 2,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5

8 a 10

90 g

500
a
1500 g

500

Equitage Mix
Equitage Laminados
Equitage Supreme
Equitage Fibra****
GuabiTech Beet
Equitage Kiblets
GuabiTech Care

1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 2,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5
1,0 a 1,5

8 a 10

90 g

500
a
1500 g

*
O peso estimado
varia de acordo
com a raça e com
a condição corporal.

**
A quantidade de alimento varia
de acordo com a idade, peso,
intensidade da atividade,
a quantidade e a qualidade
do volumoso, ganho de peso,
crescimento desejado e
a condição corporal do animal.

***

****

No caso de fornecimento
do volumoso in natura,
multiplicar a quantidade
de feno indicada por 3.

No caso do Equitage Fibra,
a variação de consumo se dará
principalmente em função do
produto estar sendo fornecido
como dieta total ou como
complemento da dieta.
Consulte o Modo de Uso.

Desenvolvida em função das matérias-primas e volumosos que
existem no Brasil, é de alta palatabilidade e digestibilidade.
Tem ação antioxidante e age sobre a musculatura, reduzindo a fadiga muscular.

Guabi Proequi
Original
Ração Peletizada
Indicação:
• Animais adultos em
manutenção / esforço físico
leve / produção

Promove o fortalecimento dos cascos
e melhora a condição da pelagem.

Biotina
Lisina
Modo de Uso:
• Fornecer de 0,5 a 1,5 kg por 100 kg
de peso vivo por dia, além de água fresca
e limpa e forragens de boa qualidade
à vontade.

Embalagem: 40 kg
Níveis de
Garantia

Guabi Proequi
Melaçada
Ração Multipartículas
com adição de Melaço
e Aveia
Indicação:
• Animais adultos em
manutenção / esforço físico
leve / produção
Embalagem: 40 kg

Guabi Proequi
13 Laminados
Ração Multipartículas
Indicação:
• Animais adultos em esforço
físico moderado / produção
Embalagem: 40 kg

(mín.)

(mín.)

(máx.)

F.B.

M.M.
(máx.)

(máx.)

12%

3%

13%

20%

3%

P.B.

E.E.

Ca

P

(mín.)

E.D.

(mín.)

0,5% 3.050 kcal/kg

Enriquecida com proteína, aminoácidos
essenciais, vitaminas e biotina, em péletes
com banho de melaço.

Biotina
Lisina
Modo de Uso:

Agora
com

• Fornecer de 0,5 a 1,5 kg por 100 kg de peso
vivo por dia, além de água fresca e limpa e
forragens de boa qualidade à vontade.

Níveis de
Garantia

P.B.

E.E.

AVEIA

(mín.)

(mín.)

(máx.)

F.B.

M.M.
(máx.)

(máx.)

Ca

12%

3%

13%

20%

3%

P

(mín.)

E.D.

(mín.)

0,5% 3.150 kcal/kg

Contém péletes, milho e aveia laminados,
num balanceamento de alta palatabilidade
e digestibilidade.

Vitamina E
Óleo Vegetal
Lisina
Modo de Uso:
• Fornecer de 0,5 a 1,5 kg por 100 kg de peso
vivo por dia, além de água fresca e limpa e
forragens de boa qualidade à vontade.

Níveis de
Garantia

(mín.)

P.B.

(mín.)

E.E.

(máx.)

F.B.

M.M.
(máx.)

(máx.)

Ca

13%

3%

13%

20%

3%

P

(mín.)

E.D.

(mín.)

0,5% 3.280 kcal/kg

Auxilia no fortalecimento da massa muscular e age como antioxidante
na membrana celular. Promove o fortalecimento dos cascos,
atua na formação muscular, melhora a digestão e nutre a flora intestinal.

Guabi Nutriage
15
Ração Peletizada
Indicação:
• Potros acima de
12 meses de idade
• Éguas em gestação / lactação
• Animais adultos em
reprodução e/ou trabalho leve,
que estejam recebendo
volumosos de baixa qualidade
Embalagem: 40 kg

Guabi Nutriage
15 Laminados
Ração Multipartículas
Indicação:
• Potros acima de
12 meses de idade
• Éguas em gestação / lactação
• Animais adultos em
reprodução e/ou trabalho
moderado, que estejam
recebendo volumosos de
baixa qualidade
Embalagem: 40 kg

Ajuda a fortalecer os músculos, ossos e cascos,
e tem ação antioxidante.

Biotina
Lisina
Modo de Uso:
• Para animais acima de 12 meses de idade,
fornecer de 0,8 a 1,5 kg por 100 kg de peso vivo/dia.
• Para éguas em gestação / lactação,
fornecer de 0,8 a 1,3 kg por 100 kg de peso vivo/dia.
• Para animais adultos em reprodução ou trabalho leve,
fornecer de 0,5 a 1,3 kg por 100 kg de peso vivo/dia.
• Fornecer água fresca e limpa e forragens de boa qualidade à vontade.

Níveis de
Garantia

(mín.)

P.B.

(mín.)

E.E.

(máx.)

F.B.

M.M.
(máx.)

(máx.)

Ca

(mín.)

P

E.D.

15%

4%

12%

12%

1,8%

0,5% 3.200 kcal/kg

(mín.)

Desenvolvido no conceito Sweet Feed,
é de alta palatabilidade e digestibilidade,
e inclui péletes, milho e aveia laminados.

Minerais Orgânicos
Biotina
Lisina
Modo de Uso:
• Para animais acima de 12 meses de idade,
fornecer de 0,8 a 1,5 kg por 100 kg de peso vivo/dia.
• Para éguas em gestação / lactação,
fornecer de 0,8 a 1,3 kg por 100 kg de peso vivo/dia.
• Para animais adultos em reprodução ou trabalho leve,
fornecer de 0,5 a 1,3 kg por 100 kg de peso vivo/dia.
• Fornecer água fresca e limpa e forragens de boa qualidade à vontade.

Níveis de
Garantia

(mín.)

P.B.

(mín.)

E.E.

(máx.)

F.B.

M.M.
(máx.)

(máx.)

Ca

(mín.)

P

E.D.

15%

4%

12%

12%

1,8%

0,5% 3.300 kcal/kg

(mín.)

Indicada para animais de alta performance e desenvolvida para suprir
as necessidades nutricionais desde as primeiras fases de desenvolvimento até a vida adulta.
Contém ingredientes de excelente digestibilidade e o balanceamento ideal para
auxiliar no desenvolvimento neurológico, ósseo e muscular de animais atletas.

Guabi Equitage
Potro Peletizado
Ração Peletizada
Indicação:
• Animais de 7 dias
a 24 meses de idade
Embalagem: 30 kg

Alimento balanceado que aumenta
a biodisponibilidade e facilita a absorção dos
minerais, reduzindo a incidência de DOD Doenças Ortopédicas de Desenvolvimento.

Lisina / Cromo Orgânico/ Prebióticos
Probióticos / Ômega 3-DHA
Modo de Uso:
• Fornecer 1 a 2 kg por 100 kg de peso vivo/dia,
além de água fresca e limpa e forragens de
boa qualidade à vontade.

Níveis de
Garantia

Guabi Equitage
Potro Laminados
Ração Multipartículas
Indicação:
• Animais de 4 meses
a 24 meses de idade
Embalagens: 30 kg

(mín.)

P.B.

(mín.)

E.E.

(máx.)

F.B.

M.M.
(máx.)

(máx.)

Ca

(mín.)

P

E.D.

17%

3,5%

10%

10%

1,5%

0,6% 3.440 kcal/kg

(mín.)

Oferece maior densidade energética e melhor
aproveitamento da energia. Favorece a absorção
dos nutrientes e o sistema imunológico.
Melhora a condição da pelagem. Desenvolvido
no conceito Sweet Feed, é de alta palatabilidade
e inclui péletes, partículas extrusadas, milho e
aveia laminados.

Lisina / Ômega 3-DHA /
Cromo de Alta Biodisponibilidade /
Probiótico / Prebiótico
Modo de Uso:
• Fornecer de 1 a 2 kg por 100 kg de peso vivo/dia, além de água
fresca e limpa e forragens de boa qualidade à vontade.

Níveis de
Garantia

Guabi Equitage
Potro Extrusado
Ração Extrusada
Indicação:
• Animais de 7 dias
a 24 meses de idade
Embalagem: 20 kg

(mín.)

P.B.

(mín.)

E.E.

(máx.)

F.B.

M.M.
(máx.)

(máx.)

Ca

(mín.)

P

E.D.

18%

4%

10%

10%

1,5%

0,6% 3.550 kcal/kg

(mín.)

Desenvolvida com base no conceito Low Feed
Intake, para atender as necessidades nutricionais
do potro em crescimento. Ração extrusada de
alta digestibilidade com inclusão de minerais
orgânicos, vitamina ADE e aminoácidos
essenciais.

Lisina / Ômega 3-DHA /
Cromo de Alta Biodisponibilidade /
Probiótico / Prebiótico
Modo de Uso:
• Fornecer 1 a 2 kg por 100 kg de peso vivo/dia,
além de água fresca e limpa e forragens de
boa qualidade à vontade.

Níveis de
Garantia

(mín.)

P.B.

(mín.)

E.E.

(máx.)

F.B.

M.M.
(máx.)

(máx.)

Ca

(mín.)

P

E.D.

19%

5%

10%

10%

1,5%

0,6% 3.600 kcal/kg

(mín.)

Guabi Equitage
Kiblets
Ração Extrusada
Indicação:
• Potros acima de
12 meses de idade
• Animais adultos em
treinamento
• Animais idosos
• Animais em recuperação
cirúrgica ou clínica
• Animais com gastrite
Embalagem: 20 kg

Desenvolvida para atender às necessidades nutricionais
de cavalos em treinamento, idosos com dificuldade
de mastigação e animais em recuperação, oferece
alta energia e ação antioxidante, auxiliando na
melhora das condições gerais do animal.

Lisina / Vitamina E / Ômega 3-DHA /
Minerais de Alta Biodisponibilidade /
Óleo Vegetal / Probiótico / Prebiótico
Modo de Uso:
• Para animais acima de 12 meses de idade,
fornecer de 0,7 a 1 kg por 100 kg de peso vivo/dia.
• Para animais adultos em treinamento e animais idosos,
fornecer de 0,5 a 1,5 kg por 100 kg de peso vivo/dia.
• Para animais em recuperação,
fornecer de 0,4 a 1,2 kg por 100 kg de peso vivo/dia.
• Fornecer água limpa e fresca e forragens de boa qualidade, à vontade.

Níveis de
Garantia

Guabi Equitage
15
Ração Peletizada
Indicação:
• Potros acima de
12 meses de idade
• Éguas em gestação / lactação
• Animais adultos em
reprodução e/ou em trabalho,
que estejam recebendo
volumosos de baixa qualidade
Embalagem: 40 kg

Ração Peletizada
com Feno de Alfafa
incorporado
Indicação:
• Equinos de todas as
categorias em situação de
limitação de forragem
• Animais idosos com
dificuldade de mastigação
• Animais no pós-operatório
de cólicas
• Animais com síndrome
metabólica
• Animais em preparação para
eventos
Embalagem: 40 Kg

P.B.

(mín.)

E.E.

(máx.)

F.B.

M.M.
(máx.)

(máx.)

Ca

(mín.)

P

E.D.

15%

5%

10%

10%

1,5%

0,5% 3.600 kcal/kg

(mín.)

Proporciona fortalecimento dos cascos e melhora
a condição da pelagem. Auxilia no crescimento e
na formação muscular, favorece o combate a
microrganismos patógenos e assegura a absorção
adequada dos minerais, o que reduz a incidência
de problemas ortopédicos de desenvolvimento.

Lisina /
Minerais de Alta Biodisponibilidade /
Biotina / Probióticos
Modo de Uso:
• Potros acima de 12 meses:
fornecer de 0,8 a 1,5 kg por 100 kg de peso vivo/dia.
• Éguas em gestação / lactação: de 0,8 a 1,3 kg por 100 kg de peso vivo/dia.
• Animais adultos em reprodução ou trabalho:
de 0,5 a 1,3 kg por 100 kg de peso vivo/dia.
• Fornecer água limpa e fresca, além de forragem de boa qualidade.

Níveis de
Garantia

Guabi Equitage
Fibra

(mín.)

(mín.)

(mín.)

(máx.)

F.B.

M.M.
(máx.)

(máx.)

(mín.)

15%

5%

12%

12%

1,6%

0,5% 3.550 kcal/kg

P.B.

E.E.

Ca

P

E.D.

(mín.)

Dieta completa e balanceada, oferece proteína de
alta qualidade e concentração de feno de alfafa e
nutrientes nas proporções adequadas para atender
às necessidades diárias de animais sem acesso
a volumoso ou que estejam recebendo somente
volumosos de baixa qualidade. Ideal para promover
ganho de peso em curto espaço de tempo.

Lisina / Metionina / Vitamina A /
FDN 430 g/kg
Modo de Uso:
Quando o animal estiver sendo alimentado apenas com Equitage Fibra, fornecer
2,5% por 100 kg de peso vivo, dividido em quatro tratos diários. Nos casos de
combinação de Equitage Fibra e forragem, fornecer na proporção de 70% de
Equitage Fibra e 30% de forragem, considerando
a matéria seca. Oferecer água limpa e fresca à vontade.

Níveis de
Garantia

(mín.)

P.B.

(mín.)

E.E.

(máx.)

F.B.

M.M.
(máx.)

(máx.)

Ca

(mín.)

P

E.D.

12%

2%

22%

12%

1,6%

0,5% 2.900 kcal/kg

(mín.)

Guabi Equitage
Mix
Ração Multipartículas
com adição de Melaço
Indicação:
• Equinos adultos em
esforço físico intenso
• Animais em preparo para
exposições ou leilões
• Garanhões

Melhora o metabolismo energético, o aproveitamento
dos nutrientes, os índices reprodutivos, a performance
e a condição da pelagem. Desenvolvida no conceito
Sweet Feed, é de alta palatabilidade e digestibilidade.

Ômega 3-DHA / Vitamina E /
Minerais de Alta Biodisponibilidade:
Selênio e Cromo / Probiótico / Prebiótico
Modo de Uso:
• Para animais em trabalho moderado,
fornecer de 0,7 a 1,5 kg por 100 kg de peso vivo/dia.
• Para animais atletas em treinamento intenso e garanhões,
fornecer 1,0 a 2,0 kg por 100 kg de peso vivo/dia.
• Fornecer água fresca e limpa e forragens de boa qualidade à vontade.

Embalagem: 30 kg
Níveis de
Garantia

(mín.)

P.B.

(mín.)

E.E.

(máx.)

F.B.

M.M.
(máx.)

(máx.)

Ca

(mín.)

12%

7%

12%

12%

1,8%

0,5% 3.750 kcal/kg

Guabi Equitage
Laminados

Desenvolvida no conceito Sweet Feed, é de alta
palatabilidade e promove um melhor aproveitamento
dos nutrientes e da energia. Melhora as respostas
anti-inflamatória e imune, e os índices reprodutivos.

Ração Multipartículas

DHA / Vitamina / Minerais de Alta
Biodisponibilidade: Selênio e Cromo /
Preobiótico / Pre
biótico

Indicação:
• Animais adultos em
trabalho intenso
• Equinos em treinamento
ou condicionamento físico
• Garanhões nos períodos
de pré-monta e monta

• Para animais em trabalho intenso,
fornecer de 0,7 a 1,5 kg por 100 kg de peso vivo/dia.
• Para animais atletas em treinamento intenso e garanhões,
fornecer 1,0 a 2,0 kg por 100 kg de peso vivo/dia.
• Fornecer água fresca e limpa e forragens de boa qualidade à vontade.

Níveis de
Garantia

Ração Multipartículas
(contém péletes, Milho
e Aveia laminados)
Indicação:
• Animais adultos em esforço
físico intenso e muito intenso
• Garanhões

E.D.

(mín.)

Modo de Uso:

Embalagem: 30 kg

Guabi Equitage
Supreme

P

(mín.)

P.B.

(mín.)

E.E.

(máx.)

F.B.

M.M.
(máx.)

(máx.)

Ca

(mín.)

P

E.D.

12%

9%

10%

10%

1,6%

0,5% 3.900 kcal/kg

(mín.)

Potencializa a absorção intestinal do ferro e as funções
imunes, facilita a síntese do colágeno e participa do
metabolismo do cálcio e da vitamina D3. Melhora
o aproveitamento da energia e a formação óssea.
Desenvolvido no conceito Sweet Feed, é de alta
palatabilidade e digestibilidade.

Vitamina C / DHA / Vitamina E /
Minerais de Alta Biodisponibilidade:
Selênio e Cromo / Probiótico / Prebiótico
Modo de Uso:
• Fornecer de 1,0 a 1,5 kg por 100 kg de peso vivo/dia,
além de água fresca e limpa e forragens de boa qualidade à vontade.

Embalagem: 30 kg
Níveis de
Garantia

(mín.)

(mín.)

(máx.)

F.B.

M.M.
(máx.)

(máx.)

(mín.)

12%

12%

10%

10%

1,5%

0,6% 4.100 kcal/kg

P.B.

E.E.

Ca

P

E.D.

(mín.)

Produtos especialmente desenvolvidos para oferecer mais energia,
beneficiar a saúde e a performance dos animais.

GuabiTech
Equi Turbo
Suplemento
Energético
100% Extrusado
Indicação:
• Animais com maior
exigência nutricional
Embalagem: 15 kg

Melhora o aporte de energia, os índices reprodutivos,
o desenvolvimento neurológico do feto e a qualidade
do leite durante a lactação. Melhora as respostas
anti-inflamatória e imune. Dá mais brilho à pelagem.

Óleo de Soja / Óleo de Arroz
Ômega 3-DHA
Modo de Uso:
Como suplemento, fornecer de 100 a 300 gramas de
Equi Turbo para cada 100 kg de peso vivo/dia, além
da ração fornecida normalmente, dependendo da condição
corporal e intensidade de trabalho do equino. Equi Turbo pode ser usado para
substituir até 20% da quantidade total de ração fornecida diariamente. Fornecer
volumoso de boa qualidade à vontade, ou na quantidade mínima de 1 kg de
matéria seca de volumoso para cada 100 kg de peso vivo.
• Para potros em preparo para eventos: fornecer de 200 a 500 g/animal/dia.
• Para éguas em gestação/lactação, fornecer de 400 a 1.000 g/animal/dia.
• Para animais em trabalho e garanhões, fornecer de 500 a 2000 g/animal/dia.

Consulte um técnico da Guabi para obter maiores detalhes.
P.B.

Níveis de
Garantia

GuabiTech
Beet
Ração Multipartículas
Indicação:
• Animais de alta performance
• Animais idosos
• Animais em fase de
reprodução
• Animais em pós-operatório
de cólicas

(mín.)

(mín.)

E.E.

(máx.)

F.B.

M.M.
(máx.)

(máx.)

Ca

10%

18%

6%

6%

1%

P

(mín.)

E.D.

(mín.)

0,4% 4.500 kcal/kg

Com polpa de beterraba, óleo vegetal e milho
laminado, melhora a hidratação e o aproveitamento
dos nutrientes de modo geral, favorece a resistência
e a recuperação muscular no pós-exercício físico,
beneficia o sistema digestivo como um todo e
ajuda a promover uma microbiota intestinal mais
saudável, com alta concentração de betacaroteno,
atuando diretamente no sistema reprodutivo.

Betacaroteno / Vitamina C
Ômega 3-DHA / Vitamina E / Selênio
Modo de Uso:
• Fornecer de 1 a 1,5 kg por 100 kg de peso vivo, por dia.
• Fornecer, à vontade, água limpa e fresca e forragens de boa qualidade.

Embalagem: 30 kg
Níveis de
Garantia

P.B.

(mín.)

(mín.)

E.E.

(máx.)

F.B.

M.M.
(máx.)

(máx.)

Ca

(mín.)

P

E.D.

12%

11%

10%

10%

1,5%

0,6% 4.200 kcal/kg

(mín.)

GuabiTech
Protect
Complemento
nutricional para uso
com forragens
Peletizado
Indicação:
• Animais de todas
as categorias, a partir
do 7° dia de vida

Protege contra possíveis contaminações por micotoxinas –
substâncias invisíveis a olho nu, produzidas pelos
fungos, que minam a saúde do animal ao longo
do tempo. Contém selênio levedura, que, com
a mesma fórmula química do produzido pelos
vegetais, protege a membrana celular e o
citoplasma contra os radicais livres e previne,
entre outros, problemas relacionados à fertilidade
de machos e fêmeas.

Selênio / Biotina / Lisina
Modo de Uso:
• Fornecer de 0,25 kg por 100 kg de peso vivo/dia. Fornecer água fresca e
limpa à vontade, bem como forragens de boa qualidade.

Embalagem: 30 kg
Níveis de
Garantia

GuabiTech
Care
100% peletizada
Indicação:
• Éguas em início
e final da gestação
• Éguas lactentes
• Potros do 7º dia ao 18º mês

(mín.)

P.B.

(mín.)

E.E.

(máx.)

F.B.

M.M.
(máx.)

(máx.)

Ca

12%

3%

13%

20%

3%

P

(mín.)

E.D.

(mín.)

0,5% 3.050 kcal/kg

Em potros, a diarrea está dentre as principais causas
de mortalidade. Para minimizar esse risco a
GuabiTech Care é desenvolvida para reduzir
distírbios gastro-intestinais, pois contém altas
concentrações de prebióticos, probióticos e
glutamina. Esses nutrientes estimulam
microorganismos não patogênicos, melhorando
a absorção e garantindo mais saúde ao animal.

Prebióticos / Probióticos / Glutamina

Embalagem: 30 kg
Níveis de
Garantia

(mín.)

(mín.)

(máx.)

F.B.

M.M.
(máx.)

(máx.)

(mín.)

18%

3,5%

10%

10%

1,5%

0,6% 3.500 kcal/kg

P.B.

E.E.

Ca

P

E.D.

(mín.)

Suplementos minerais de aproveitamento máximo, que favorecem a saúde,
o bem estar e o desempenho. 100% de microminerais orgânicos
e demais minerais obtidos de fontes naturais seguras, reprocessados,
enriquecidos e modulados pela própria Guabi.

GuabiTech
Energy PR0 20

Níveis de Garantia

Suplemento Mineral Vitamínico

Umidade (máx)

130 g

Proteína Bruta (mín)

200 g

Matéria Mineral (máx)

420 g

Sódio (mín)

100 g

Cálcio (mín)

45 g

Cálcio (máx)

65 g

Fósforo (mín)

30 g

Enxofre (mín)

20 g

Magnésio (mín)

2.200 mg

Potássio (mín)

4.000 mg

Lisina (mín)

8.000 mg

Vitamina A (mín)

30.000 U.I

25-Hidroxivitamina D3 (mín)

6.000 U.I

Vitamina E (mín)

130 U.I

Cobalto (mín)

19,3 mg

Cobre (mín)

160 mg

Ferro (mín)

400 mg

Iodo (mín)

10 mg

Manganês (mín)

400 mg

Selênio (mín)

4 mg

Zinco (mín)

480 mg

Cromo (mín)

15 mg

Mananoligossacarídeo (mín)

900 mg

Betaglucanas (mín)

210 mg

Saccharomyces cerevisiae (mín)

2E10UFC

por kg de produto

Indicação:
Suplemento proteico energético mineral
vitamínico pronto para uso, Guabitech Energy
Pro 20 contém macrominerais de qualidade
superior e 100% de microminerais orgânicos.
De alta biodisponibilidade e absorção dos
minerais, foi especialmente formulado para
atender as exigências de minerais, proteínas,
vitaminas, probióticos e prebióticos de
todas as categorias.

Modo de Uso:
Guabitech Energy Pro 20 deve ser fornecido
puro, a livre acesso e em cochos cobertos.
O consumo médio esperado é de 400 gramas/
animal adulto/dia, o que pode variar em função
da oferta e da qualidade da forragem, da idade,
do clima e do fornecimento de mineral anterior
ao início do seu uso.

Forma física: Farelado
Embalagem: 30 kg
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Para repor com qualidade máxima os minerais que o organismo
equino consome em seus diferentes processos, a Guabi Equinos
implantou a TRT, Tecnologia de Reposição Total.
Isso significa que todos os seus produtos contam com
100% de microminerais orgânicos de aproveitamento máximo,
que resultam em mais saúde, bem estar e desempenho,
com menor impacto ambiental.

GuabiTech
Chrome & Selenium

Níveis de Garantia

Suplemento Mineral Vitamínico

Cálcio (mín)

160 g

Cálcio (máx)

180 g

Fósforo (mín)

80 g

Flúor (máx)

800 mg

Sódio (mín)

120 g

Potássio (mín)

15 g

Enxofre (mín)

12 g

Magnésio (mín)

8.000 mg

Vitamina A (mín)

110000 U.I

25-Hidroxivitamina D3 (mín)

30000.U.I

Vitamina E (mín)

500 U.I

Cobalto (mín)

20 mg

Cobre (mín)

320 mg

Ferro (mín)

800 mg

Iodo (mín)

20 mg

Manganês (mín)

800 mg

Selenio (mín)

15 mg

Zinco (mín)

960 mg

Cromo (mín)

60 mg

Indicação:
Suplemento mineral vitamínico completo com
8% de fósforo, pronto para uso, GuabiTech
Chrome & Selenium é formulado com fosfato
bicálcico, macrominerais de qualidade superior e
100% de microminerais orgânicos (selênio,
zinco, manganês, cobre e cromo).
De alta biodisponibilidade e especialmente
formulado para atender as exigências minerais
e vitamínicas de equídeos que desempenham
atividades aeróbicas e anaeróbicas de alta
intensidade, tais como enduro, cavalgadas,
trilhas e outras, GuabiTech Chrome & Selenium
também pode ser oferecido a equinos em
todas as fases de criação.

Modo de Uso:
GuabiTech Chrome & Selenium deve ser
fornecido puro, a livre acesso, em cochos
cobertos. O consumo médio esperado é de 60
a 90 g/animal adulto/dia, o que pode variar em
função da oferta e da qualidade da forragem,
do clima, da idade, do estado fisiológico e da
intensidade das atividades realizadas pelos
animais, bem como do estado de mineralização
anterior e do tamanho do cocho.

por kg de produto

Forma física: Farelado
Embalagem: 10 kg

GuabiTech
Evolution 80

Níveis de Garantia

Suplemento Mineral Vitamínico

Cálcio (mín)

175 g

Cálcio (máx)

200 g

Fósforo (mín)

80 g

Flúor (máx)

800 mg

Enxofre (mín)

10 g

Magnésio (mín)

6.000 mg

Vitamina A (mín)

110000 U.I

25-Hidroxivitamina D3 (mín)

30000.U.I

Vitamina E (mín)

500 U.I

Guabiphos Evolution 80 deve ser fornecido puro,
a livre acesso, em cochos cobertos. O consumo
médio esperado é de 60 a 90 g/animal adulto/dia,
o que pode variar em função da oferta e
qualidade da forragem, do clima, da idade e do
estado fisiológico dos animais, do estado de
mineralização anterior e do tamanho do cocho.

Cobalto (mín)

20 mg

Cobre (mín)

320 mg

Ferro (mín)

800 mg

Iodo (mín)

20 mg

Manganês (mín)

800 mg

Selênio (mín)

8 mg

Forma física: Farelado

Zinco (mín)

960 mg

Embalagem: 10 kg

Sódio (mín)

120 g

Indicação:
Suplemento mineral completo com 8,0% de
fósforo, pronto para uso, Guabitech Evolution 80
é formulado com fosfato bicálcico, macrominerais
de qualidade superior, 100% de microminerais
orgânicos (selênio, zinco, manganês e cobre) e
vitaminas A, D e E, para atender as necessidades
minerais e vitamínicas de equinos, em todas
as fases da criação.

Modo de Uso:

por kg de produto

Glossário de Nutrientes
Betacaroteno

Pectina

Precursor da Vitamina A, tem importantíssima ação antioxidante e
aumenta a resposta imunológica, melhorando a resistência do animal.
Também atua na reprodução, melhorando a fertilidade das éguas e
a produção espermática dos garanhões, e reduzindo os índices de
mortes embrionárias.

Fibra de alta qualidade com grande proporção de carboidrato solúvel de
rápida fermentação. Melhora a hidratação do animal, promove a saúde
gastrointestinal, proporcionando um melhor aproveitamento dos
nutrientes, e estabiliza o PH cecal, principalmente em animais de alta
performance.

Biotina

Prebiótico

Proporciona fortalecimento dos cascos e melhora a condição da pelagem.

Melhora a digestibilidade e nutre a microbiota intestinal, favorecendo o
combate a microrganismos patógenos

Cobre
Essencial para a formação da hemoglobina, do tecido elástico e para a
manutenção das estruturas vascular e esquelética. Uma suplementação
adequada de Cobre a partir do 2° mês de vida do potro ajuda a reduzir
o risco de doenças ortopédicas.

Cromo
Melhora o aproveitamento da energia da dieta, participa do metabolismo
proteico e lipídico e ajuda na redução do nível de stress.

Fósforo
Importante em diversas funções celulares e metabólicas, atua na
formação óssea, na absorção da niacina, no bom funcionamento do
coração e dos rins.

Lisina
Aminoácido essencial importantíssimo para o crescimento e a formação
muscular dos equinos, não é sintetizada pelo cavalo e, por isso, deve ser
ingerida por meio da dieta.

Probiótico
Proporciona melhor digestão e melhora o funcionamento da microbiota
intestinal, favorecendo a absorção dos nutrientes. Atua, também, sobre
o sistema imunológico.

Triptofano
Aminoácido essencial utilizado pelo cérebro dos equinos para produzir
a serotonina, importante nos processos bioquímicos relacionados ao
humor. Por não ser produzido pelo organismo, deve ser ingerido por
meio da dieta regular, onde normalmente é escasso.

Vitamina A
Atua no metabolismo da visão, na remodelação óssea e no
desenvolvimento dos tecidos epiteliais, favorece o processo reprodutivo
e ajuda a prevenir infecções respiratórias e digestivas.

Vitamina C

Macromineral com importante função no metabolismo energético celular.

Antioxidante, tem a propriedade de proteger os lipídeos, as proteínas
e as membranas dos danos oxidativos induzidos pelos radicais livres.
Potencializa a absorção intestinal do Ferro e as funções imunológicas,
facilita a síntese do colágeno e participa do metabolismo do Cálcio e da
Vitamina D3, no processo de calcificação.

Manganês

Vitamina D

Magnésio

Micromineral essencial para o metabolismo de carboidratos e lipídeos,
também tem função na formação das cartilagens.

Atua no controle do metabolismo do Cálcio e do Fósforo, e promove
o crescimento e a mineralização dos ossos.

Metionina

Vitamina E / Selênio

Aminoácido essencial que auxilia a produção de proteína. É fonte de
enxofre e tem importante função na formação dos pelos e de outras
estruturas de proteção.

Minerais Orgânicos
Aumenta a biodisponibilidade, garantindo a absorção dos minerais, e
reduz a incidência de DOD (Doenças Ortopédicas de Desenvolvimento).

Óleo Vegetal
Fonte de energia altamente aproveitada pelos equinos. Usado para
aumentar a densidade energética dos produtos e diminuir o consumo,
reduzindo assim a ocorrência de distúrbios digestivos. Melhora a
condição da pelagem e a performance, e é fonte de gamaorizanol, que
auxilia o fortalecimento da massa muscular e age como antioxidante
na membrana celular.

Ômega 3-DHA
Ácidos graxos essenciais não são sintetizados pelo cavalo e, por isso,
devem ser ingeridos por meio da dieta. O Ômega 3-DHA apresenta
potente ação anti-inflamatória e age na reparação das paredes celulares,
ajudando a controlar a lesão celular. Tem ação no bom aporte de
energia e na recuperação muscular no pós-exercício físico, na melhora
dos índices reprodutivos, no desenvolvimento neurológico do feto, na
qualidade do leite durante a gestação e na prevenção de distúrbios
circulatórios, além de proporcionar brilho à pelagem.

A Vitamina E tem ação antioxidante e reduz a fadiga muscular.
O Selênio estimula o crescimento, aumenta a fertilidade e ajuda a prevenir
o estresse muscular. Em conjunto, Vitamina E e Selênio agem na proteção
das membranas das células musculares, previnem os radicais livres e
aumentam a resposta imunológica do animal.

Vitamina K
É indispensável nos processos de coagulação
sanguínea e remodelação óssea.

Zinco
Fundamental na formação da pele e dos
ossos, aumenta a densidade óssea e
reduz a incidência de doenças ortopédicas,
além de agir na digestão,
na respiração, na cicatrizacão
e no funcionamento da
insulina e dos órgãos
reprodutivos.

Níveis de Garantia
Por kg de produto

P.B. (mín.)

Produtos

E.E. (mín.)

F.B. (máx.)

M.M. (máx.)

Ca (máx.)

P. (mín.)

E.D. Kcal/kg (mín.)

Proequi Original
Proequi 13 Laminados
Proequi Melaçada

12%
13%
12%

3%
3%
3%

13%
13%
13%

20%
20%
20%

3%
3%
3%

0,5%
0,5%
0,5%

3.050
3.280
3.150

Nutriage 15
Nutriage 15 Laminados

15%
15%

4%
4%

12%
12%

12%
12%

1,8%
1,8%

0,5%
0,5%

3.200
3.300

Equitage Potro Peletizado
Equitage Potro Laminados
Equitage Potro Extrusado
Equitage Kiblets
Equitage 15
Equitage Fibra
Equitage Mix
Equitage Laminados
Equitage Supreme

17%
18%
19%
15%
15%
12%
12%
12%
12%

3,5%
4%
5%
5%
5%
2%
7%
9%
12%

10%
10%
10%
10%
12%
22%
12%
10%
10%

10%
10%
10%
10%
12%
12%
12%
10%
10%

1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,6%
1,6%
1,8%
1,6%
1,5%

0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,6%

3.440
3.550
3.600
3.600
3.550
2.900
3.750
3.900
4.100

GuabiTech Equi Turbo
Guabitech Beet
GuabiTech Protect
GuabiTech Care

10%
12%
12%
18%

18%
11%
3%
3,5%

6%
10%
13%
10%

6%
10%
20%
10%

1%
1,5%
3%
1,5%

0,4%
0,6%
0,5%
0,6%

4.500
4.200
3.050
3.500

GuabiTech
Energy Pro 20

Produtos
Umidade (máx.)
Proteína Bruta (mín.)
Matéria Mineral (máx.)
Sódio (mín.)
Cálcio (mín.)
Cálcio (máx.)
Fósforo (mín.)
Flúor (máx.)
Enxofre (mín.)
Potássio (mín.)
Magnésio (mín.)
Lisina (mín.)
Vitamina A (mín.)
25-Hidrixivitamina D3 (mín.)
Vitamina E (mín.)
Cobalto (mín.)
Cobre (mín.)
Ferro (mín.)
Iodo (mín.)
Manganês (mín.)
Selênio (mín.)
Zinco (mín.)
Cromo (mín.)
Mananoligossacarídeo (mín.)
Betaglucanas (mín.)
Saccharomyces cerevisiae (mín.)

130 g
200 g
420 g
100 g
45 g
65 g
30 g
–
10 g
2.200 mg
4.000 mg
8.000 mg
30.000 U.I
6.000 U.I
130 U.I
19,3 mg
160 mg
400 mg
10 mg
400 mg
4 mg
480 mg
15 mg
900 mg
210 mg
2E10UFC

GuabiTech
Chrome & Selenium
–
120 g
160 g
180 g
80 g
800 mg
12 mg
15 mg
8.000 mg
–
11.000 U.I
30.000 U.I
500 U.I
20 mg
320 mg
800 mg
20 mg
800 mg
15 mg
960 mg
60 mg
–
–
–

GuabiTech
Evolution 80
–
120 g
175 g
200 g
80 g
800 mg
40 mg
–
6.000 mg
–
11.000 U.I
30.000 U.I
500 U.I
20 mg
320 mg
800 mg
20 mg
800 mg
8 mg
960 mg
–
–
–
–

O selo BPF/APPCC (Boas Práticas de Fabricação/Análise de Perigos e Pontos Críticos de controle) é uma garantia ao
consumidor de que o produto foi elaborado segundo as normas de higiene, visando sua qualidade e segurança alimentar.
GMP (Good Manufacturing Practices) HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

A equipe Guabi está à sua disposição.
Solicite uma visita: 0800 940 3100

www.guabiequinos.com.br

