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Optymalizacja strawności paszy
LIPIDOL
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Wydajność produktu

Lipidol został wyprodukowany z oczyszczonego 
ekstraktu lecytyny i zmodyfikowany w wyniku 
działania enzymatycznego (fosfolipaza A2). 
Powstałe na skutek tej modyfikacji lizofosfolipidy, 
dzięki wyższej polarności i swojemu stożkowatemu 
kształtowi:

 • poprawiają porowatość warstwy 
bimolekularnej i absorpcję składników odżywczych 
(lizofosfolipidy destabilizują ścisłe upakowanie 
lipidów w warstwie bimolekularnej)

 • poprawiają zdolność emulgowania (lizo-
fosfolipidy tworzą mniejsze micelle, co ułatwia              
i przyspiesza absorpcję oraz transport składników 
odżywczych rozpuszczalnych w tłuszczach)

Dzięki wyższej polarności i swojemu stożkowatemu 
kształtowi lizofosfolipidy tworzą mniejsze micelle  
i destabilizują ścisłe upakowanie lipidów w warstwie 
bimolekularnej, przez co poprawiają porowatość 
tej warstwy oraz absorpcję składników odżywczych 
rozpuszczalnych w tłuszczach.   
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Opis produktu

Lipidol jest dodatkiem technologicznym bogatym 
w lizofosfolipidy, poprawiającym wartość odżyw-
czą składników paszy, generując dzięki temu 
realne oszczędności w recepturze. 

Lizofosfolipidy są dodatkami, które zwiększają 
wartość odżywczą paszy i poprawiają strawność 
składników odżywczych oraz środkami powierz-
chniowo-czynnymi działającymi na tłuszcze. 
Tworzą one małe micelle składników odżywczych, 
które są łatwiej wchłanialne. Stosowanie 
lizofosfolipidów w UE dopuszczalne jest 
dla wszystkich gatunków zwierząt.

 • Skład: 
lizofosfolipidy (3%), inne lipidy (47%), krzemian 
wapnia (50%)

 • Dozowanie:
500-1000 g/t paszy

 • Skład: 
lizofosfolipidy (6%), inne lipidy (44%), krzemian 
wapnia (50%)

 • Dozowanie:
250-750 g/t paszy



Lipidol jest produktem specjalnym i unikalnym, który charakteryzuje się dużą trwałością termiczną oraz 
wysoką zawartością czterech rodzajów lizofosfopidów. Dodatkowo: 

Zalety stosowania

Receptura opracowana przez Andrés Pintaluba S.A. 
i Pathway Intermediates Ltd oraz Brenntag Polska

 • obniża zużycie energii od 50 do 100 kcal/100kg  • jest potężnym przyspieszaczem wchłaniania
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Olsztyn

Gdynia

Toruń

Jankowice k/Poznania

Nowa Wieś
Wrocławska

Rzeszów

Lublin

Zgierz

Biała
k/Płocka

Kędzierzyn-Koźle

Góra Kalwaria

Warszawa

Gliwice

Oświęcim

Bydgoszcz

Żabno

Kraków

Grudziądz

www.brenntag.pl

Paweł Serafin  
Product Manager 
Oddział Żywienia Zwierząt

tel.:       22 544 78 91
kom.:    605 368 052 
pawel.serafin@brenntag.pl 

Kontakt
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. J. Bema 21
47-224 Kędzierzyn-Koźle

tel.:  77 472 15 00
fax:  77 472 16 00
pasze@brenntag.pl


