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SELISSEO®, O ANTIOXIDANTE INOVADOR

...GARANTA O MELHOR DESEMPENHO 
DO SEU PLANTEL!

MESMO EM CONDIÇÕES 
ADVERSAS...



SELISSEO®, A SUA MELHOR 
FERRAMENTA NO COMBATE AO 
ESTRESSE OXIDATIVO

As aves enfrentam diversos tipos de estresse durante a 
produção: nutricional, ambiental, sanitário, tecnológico, etc.
Estes têm impacto negativo sobre o desempenho das aves, o que custa dinheiro. 
Selisseo® atenua os efeitos do estresse sobre os animais.

Selisseo® é a fonte orgânica de Se mais 
eficiente para induzir tanto uma maior

deposição de Se como um maior conteúdo 
de SeCis, proporcionando capacidades 

antioxidantes muito elevadas aos animais.
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Em nível celular, o estresse se traduz em aumento 
da produção de compostos oxidativos, alterando o 
equilíbrio entre pró-oxidantes e antioxidantes, assim 
danificando as estruturas celulares.

Selênio, fator essencial nas defesas antioxidantes:
O Selênio está presente em 2 aminoácidos: a forma 
de armazenamento, selenometionina (SeMet), 
substitui a metionina usual nas proteínas; a forma 
ativa, selenocisteína (SeCis), encontrada apenas 
no sítio catalítico de diversas proteínas chamadas 
selenoproteínas. Várias destas selenoproteínas são 
enzimas antioxidantes.

Selisseo® promove maior conteúdo da forma 
funcional de selênio, SeCis, presente em 
selenoproteínas que mantêm o equilíbrio oxidativo 
apesar dos estresses externos.

Teor das formas de Se, SeMet e SeCis, 
em músculo de peito de frango (mg eq 

Se/kg MS)

A FUNÇÃO 
ANTIOXIDANTE 
DO SELÊNIO

SeMet SeCis

MATRIZES
Selisseo® melhora o 
desempenho reprodutivo 
das matrizes.
Taxa de fertilidade  +3.5%(1)

Todos os resultados relatados neste documento foram obtidos em ensaios nos quais Selisseo® foi comparado 
com outras fontes de selênio. Devem ser considerados como exemplos que demonstram o efeito de Selisseo®.

(1) Universidade de São Paulo (USP), Brasil, 2016
(2) Granja Experimental Nalanda , 2015
(3) Andisu Life Science, China, 2016
(4) INRA-URA, França, 2016
(5) J.Anim.Sci, Jlali, et.al., 2013
(6) Tailândia, 2015 
(7) INRA-Agro Campus Ouest, França, 2016
(8) Centre Expertise Recherche Nutrition (CERN – Adisseo France – em perus), França, 2014 
*GPx: Glutationa peroxidase

POEDEIRAS
Selisseo® promove a
alta produção de ovos.

MELHOR QUALIDADE DOS OVOS

  Ovos enriquecidos com selênio: +50% da concentração de selênio(5) 

  Frescor superior e mais duradouro: +78% de unidades Haugh após dez 

dias de armazenamento(6)

  Melhor viscosidade do albúmen: +55%(7)

  Maior eclodibilidade: +10.8%(1)

  Melhor status antioxidante: +15% GPx*(2)  

 mais robustez dos pintinhos de um dia

MELHOR STATUS DA PROGÊNIE

PURO 

100% EFICIENTE

FRANGOS
Selisseo® diminui os efeitos 
do estresse oxidativo no 
crescimento e permite que o 
frango mantenha alto nível 
de desempenho.

MELHOR QUALIDADE DA CARNE

Reduz perda por gotejamento: até 19%(3)

Reduz a degradação muscular, preservando o 
conteúdo proteico em condições de estresse 
calórico:  +3%(4)

Reduz o processo de oxidação da carne, 
prolongando a validade do produto (8)

SELISSEO®, O ANTIOXIDANTE INOVADOR
Selisseo® contém 100% de seleno-hidróxi-metionina, 
forma pura de selênio orgânico e de alta disponibilidade.

Após 7 dias de consumo de diferentes fontes de Se orgânico na ração.



UTILIZE SELISSEO® NA SUA RAÇÃO.
É CONFIÁVEL, ESTÁVEL, SEGURO E FÁCIL DE USAR!

CONFIÁVEL

ESTÁVEL

SEGURO E FÁCIL DE USAR

Selisseo® proporciona 100%
de Se-OH-Met ativa, lote 
após lote.

A granulometria uniforme 
de Selisseo®, sem finos, 
torna o produto seguro e 
fácil de misturar na ração, 
sem produzir pó.

Selisseo® resiste a  
diversas condições de 

processamento de ração,
inclusive altas temperaturas 

e pressão.

DESCRIÇÃO Selisseo® 2% Se Selisseo® 0.1% Se

Composição Substância ativa: Seleno-hidróxi-metionina (Se-OH-Met)
Fórmula química: CH3-Se-(CH2)2-CH(OH)-COOH

Veículo Sílica Sílica, Calcário

Aspecto Pó Pó

Cor De branco a bege claro De branco a bege claro

Teor de Selênio Mín 2% Mín 0.1%

HMSeBA Mín 5% Mín 0.25%

Recomendações de uso 10-15 g/t de ração 200-300 g/t de ração

Embalagem Caixa de papelão de 20 kg
(400 kg/palete)

Sacos de 25 kg
(1.000 kg/palete) A
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