
פרמיקס אמבר
פרמיקס הינו תערובת ויטמינים, מינרלים ותוספים )חומצות אמינו, 

אנזימים, מזרזי גדילה, תרופות ועוד( אשר נועד לספק את כל 
דרישות המיקרו אלמנטים והתוספים בתזונת בעל החיים ולשפר 

את התוצאות המקצועיות של המגדל, בענפים - רפת חלב, עגלים, 
צאן, פטם, הודים, רבייה כבדה, רביית הודים, הטלה, דגים ועוד.

בבעלות אמבר מכון לתערובת מפעל מתקדם לייצור פרמיקס, בעל 
תקן ISO, עם צוות מקצועי ומעבדה צמודה. מוצרינו מכילים אך 
ורק מרכיבים מספקים אירופיים איכותיים שנבחרו בקפידה רבה.

על לקוחות פרמיקס אמבר נמנים מכוני תערובת, מרכזי מזון, 
רפתות ויצרנים אחרים של מזון לבעלי חיים.
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יתרונות פרמיקס אמבר
•      אמבר משתמשת בחמרי גלם מספקים אירופאיים מובילים 

בלבד, ללא התפשרות ברמת האיכות.

•    הפרמיקס נבדק בלולים וברפתות לפני מעבר לייצור שוטף.

•    אפשרות לייצר תרכיזים המכילים מקורות חלבון וחומצות 
אמינו, כהשלמה תזונתית לתערובת המזון.

.)Medicated Premix( אפשרות להוסיף תרופות לפרמיקס    •

•     ניתן להזמין מוצרי מדף או פרמיקס לפי דרישת הלקוח. 
לקוחותינו מוזמנים לנצל את הידע המקצועי הרב שצברנו 
ואת היכולת להתאים את המוצר לדרישותיהם המדוייקות.

•     אמבר הינה מכון תערובת אשר בנוסף מגדל בעלי חיים 
בעצמו ויועץ ללקוחותיו בנושאים תזונאיים ומקצועיים. 

בשל כך, היכולת שלנו היא להבין בצורה המקצועית 
והמדוייקת ביותר את צרכי הלקוח.

•  אמבר מספקת ייעוץ מקצועי ללקוח במפרט הפרמיקס 
וההרכב המתאים ביותר לגידול.

•  מערכת הבטחת איכות מתקדמת ומעבדה צמודה )אפשרות 
לאנליזה במעבדת אמבר(.

•  מדינת ישראל נחשבת כמובילה בתוצאות המקצועיות של 
גידול בעלי חיים. סיבה התורמת לכך היא הידע שנצבר 

בייצור פרמיקסים ותערובות מזון.

לתת יותר!

פרמיקס אמבר לפי ענפי גידול
בקר וצאן  שיפור תפוקות חלב ובשר, קצב גדילה מהיר, 

יעילות מזון, פוריות, חוזק הטלף, חיוניות ובריאות 
כללית. 

פטם והודו  שיפור ניצולת מזון, קצב גידול, משקל משווק, 
בריאות, חיוניות, עמידות ורווחת בעלי החיים.

הטלה  שיפור אחוז הטלה, גודל ביצה, חוזק קליפה, אחוז 
פוריות, איכות אפרוח, צבע חלמון.

שיפור קצב גדילה ותוצאות, עמידות, צבע, בריאות.  דגים 

חזירים  שיפור ניצולת מזון, קצב גידול, משקל משווק, 
בריאות, חיוניות, עמידות ורווחת בעלי החיים.
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