
¡O Leite 
produzindo Leite!   

Em outras palavras: 
Simplesmente – 
Como ajudar as suas fêmeas, manter 
suas grandes leitegadas, e 
economizar tempo e dinheiro

O Princípio do Supp-Le-Milk®: 

Solução Revolucionária
Supp-Le-Milk é diferente: Não há mais fêmeas adotivas, trasferências e

fêmeas estressadas. Supp-Le-Milk atua onde os problemas começam a 

surgir, estabilizando-os com um sistema de alimentação natural.

Supp-Le-Milk fortalece os leitões mais fracos e inicia um

processo natural que permite que a fêmea produza  leite sufi-

ciente. Isto significa leitegadas mais uniformes, maior sobre-

vivência e fêmeas saudáveis.

Leite Revolucionario
Supp-Le-Milk é um leite altamente eficaz em todos os sentidos. 

É especifico para o Sistema Supp-Le-Milk e é aceito pelos leitões desde o

primeiro dia.

Supp-Le-Milk ajuda todos os leitões recém-nascidos a obter o que necessitam

desde o primeiro dia até que sejam 

desmamados.

Muito Simples – Muito Engenhoso

Somente

Supp-Le-Milk 

substitui a Fêm
ea

de Transferênc
ia

O Sistema SUPP-LE-MILK mostra uma forma completamente nova de controlar leitegadas grandes, leitões 

famintos, fêmeas estressadas e altos custos. Além disso: SUPP-LE-MILK não é apenas incrivelmente fácil e 

eficiênte - mas também oferece muitos benefícios adicionais. 

Engenhoso: O Sistema Supp-Le-Milk leva o leite
exatamente onde é necessário!

The Milk making Milk!

O Sistema Supp-Le-Milk sendo Utilizado 

Fêmea de Transferência

Você pode aumentar a eficiência do Supp-Le-Milk utilizando o Sistema
Supp-Le-Milk. Trata-se de um sistema de alimentação fácil e simples, fabricado
exclusivamente para Supp-Le-Milk.
O sistema de alimentação  Supp-Le-Milk chega onde o produto Supp-Le-Milk

é necessário – sem ele, você tera que diminuir o número de leitões por fêmea.
O sistema fornece alimento para até 80 leitegadas. Este sistema aprovado em sua
prática, oferece os níveis mais altos de higiêne e comodidade e pode ser instalado
e operado simplesmente pelo produtor.

Supp-Le-Lock™

Falls benötigt, erlaubt der Supp-Le-Lock das Ab-
schalten einzelner Milchtassen mit einem Mess-
ing-Verschluss.

Faça seu pedido hoje: 

Pacote Inicial 
Tel: 
1-563-927-3291

SERVIÇO INCLUIDO:
O Sistema Supp-Le-Milk  inclui suporte profissional na

instalação, alimentação e limpeza.

INFORMAÇÃO: 1-563-927-3291

As vasilhas de leite sao fáceis de
instalar e fazem com que o 
Supp-Le Milk seja fornecido de
maneira simples quando seja
necessário 
–sem ele você tera que
diminuir os leitões na fêmea.

Soppe Systems, Inc. 
1942 Honey Creek Road
Manchester, Iowa 52057 USA

1-563-927-3291
info@supplemilk.com
www.supplemilk.com

Comparação do uso do Sistema Supp-Le-Milk com Fêmeas de Transferência

Mais Leitões,

Leitões Fortes,

Fêmeas mais Saudáveis
A 

REVOLUÇÃO 
NA 

MATERNIDADE

Custo - Eficaz 
O preço atrativo e o consumo
mínimo permite que você
forneça Supp-Le-Milk até o 
desmame e atinja um alto 
retorno de seu investimento..

Saudável Contém proteína de leite de alta 
qualidade e  gordura digestível.

Melhora a digestão  Acidificado para ajudar a
garantir a frescura e aumentar a atividade das enzimas
disgestíveis.

Melhora o crescimento  Enriquecida com
Aminoácidos, Vitaminas e Minerais para ativar/per-
mitir um ótimo crescimento. 

As vasilhas Supp-Le-Milk são usadas
para alimentação individual na leitegada
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Manejo de Saúde do Úbere como a Base

Espiral de Sucesso 
do Supp-Le-Milk:

Vantagens Impressionantes

Novidade 

na Produção

de Suínos

Fêmeas de

Transferência

deixam de ser

necessárias

Inversão Mínima - Resultados Sensacionais: Supp-Le-Milk é o passo ini-
cial que fortalece os leitões e fêmeas. Agora, toda a leitegada poderá

demonstrar o seu tremendo potencial.

Desde o dia do nascimento até o 

desmame, o Sistema Supp-Le-Milk é

economicamente uma boa opção.

Um único tanque pode fornecer leite

para até 80 leitegadas. É necessário

um esforço mínimo para manter o

Leite fresco e o Sistema limpo. 

Durante o primeiro ano, o investimento

no Sistema Supp-Le-Milk pode ser

pago, já que produzirá um maior

número de leitões no mercado com o

mesmo número de fêmeas.

Econômico e Eficiente 

1. 2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Não há necessidade de
Fêmeas de Transferência.
Os leitões permanecem com a matriz!

Supp-Le-Milk atua onde há necessidade. De forma manual
ou por meio de vasilhas Supp-Le-Milk diretamente nas
gaiolas. Assim, os leitões mais fracos recebem ajuda e 
permanecem com a matriz.

Leitões Uniformes
Leitegadas Homogêneas

Os leitões da leitegada permanecem juntos e o 
Supp-Le-Milk fornece a oportunidade adicional de um 
desenvolvimento uniforme.

Melhor Sobrevivência
O Sistema Supp-Le-Milk proporciona um espaço adicional
diretamente com a fêmea de maneira que todos os leitões
sejam perfeitamente fortalecidos, elevando claramente a
taxa de sobrevivência.

Aumento no Peso de
Desmame
O desenvolvimento uniforme dos leitões, através do 
Supp-Le-Milk, proporciona um consumo de leite 
proveniente da fêmea acima da média, ao mesmo tempo
em que favorece um ótimo crescimento dos leitões.
   

Fêmeas Fortes
Menor estresse, maior produção de leite e 
melhor condição da fêmea

Supp-Le-Milk fortalece a fêmeas. Os úberes são 
frequentados não apenas pelos leitões mais fortes, mas 
por todos da leitegada, o que causa um aumento na 
produção de leite, menos isolamento e uma excelente 
utilização do leite da fêmea.  

Você obtém mais leite diretamente de suas fêmeas;
economiza no custo de alimento e ao mesmo tempo,
desmama mais leitões com melhor peso.

Economize Tempo (de 4
maneiras)
O sistema Supp-le-Milk com sua vasilha prática é:  
1. Rápido para instalar, 2. Necessita pouco cuidado, 
3. Proporciona um rápido crescimento, 4. Maximiza os
dias produtivos da fêmea/ as fêmeas estão prontas para
serem utilizadas em um período menor.

Economize Alimento
Supp-Le-Milk economiza em Supp-Le-Milk

Quanto mais você utiliza Supp-Le-Milk, menor será o 
consumo em relação ao aumento de peso dos leitões que
não o tomam. Supp-Le-Milk faz com que os leitões
cresçam mais rápido.

Economize 
Espaço na 
Maternidade
Com o Sistema Supp-Le-Milk 
você não precisa de reformas e 
espaços extras para fêmeas de transferência.

Adaptável
Não há necessidade de reformas!
Qualquer que seja o layout do galpão ou disposição das
gaiolas, o Sistema Supp-Le-Milk pode ser utilizado. 
O sistema flexível e de fácil alimentação se adapta a 
qualquer situação e tamanho.

Facil Instalação
O Sistema Supp-Le-Milk pode ser facilmente instalado com
ferramentas comuns e um manual de instruções simples.

Muito Acessível
O Sistema Supp-Le-Milk completo com sua unidade de
controle centralizada tem um baixo custo. Além disso, é
mais econômico quando você considera a possibilidade de
não precisar de reformas. 

Leitões que receberam
Supp-Le-Milk = 

Leitões mais
fortes

Situação Inicial: 

Muitos leitões 

Melhor sucção e 
melhor esvaziamento
do úbere  =

Úberes lim-
pos, menos
germes

Úberes limpos,
menos germes = 

Leitões
mais
saudáveis

Leitões mais
saudáveis = 

Leitões
mais fortes

Leitões mais fortes = 

Amamen-
tação mais
intensa

Amamentação mais 
intensa = 

Mais leite

Mais leite = 

Fertilidade
elevada da
fêmea

Leitões mais fortes =

Melhor
sucção e 
melhor es-
vaziamento
do úbere

Leitões mais
fracos recebem
Supp-Le-Milk.

®

O Leite Produzindo Leite
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