POSTURVET®

AÇÃO
O complexo homeopático POSTURVET® age no
fortalecimento
do
organismo
das
aves,
aumentando sua função vital e melhorando a
mobilização do cálcio, promovendo melhor
resistência e menor porosidade na casca dos ovos.

USO VETERINÁRIO
FÓRMULA

Cada 1000 g de complexo homeopático contém:
Musca domestica 9CH

4,21 mL

DURAÇÃO DO TRATAMENTO

Haematobia irritans 9CH

4,21 mL

Coclyominia hominivoraz 9CH

4,21 mL

Uso continuo e segundo orientações do Médico
Veterinário.

Dermatobia hominis 9CH

4,21 mL

Thymus glandula 6CH

4,21 mL

Hepar sulfur 12CH

4,21 mL

Juglans regia 12CH

4,21 mL

Zincum metallicum 12CH

4,21 mL

Silicia terra 12CH

4,21 mL

Calcarea phosphorica 12CH

4,21 mL

Ferrum metallicum 12CH

4,21 mL

Sulfur 12CH

4,21 mL

VANTAGENS

Chelone glabra 9CH

4,21 mL

Chenopodium anthelminthicum 9CH

4,21 mL

Artemisia absinthium 12CH

4,21 mL

Piper nigrum 11CH

4,21 mL

Não afeta a palatabilidade do alimento, não é
tóxico, não deixa resíduos nos ovos e carne, e
auxilia no fortalecimento do sistema imunológico
das aves.

Urtica urens 12CH

4,21 mL

PRECAUÇÕES E CONSERVAÇÃO

Allium sativum 12CH

4,21 mL

Apis melliﬁca 200CH

4,21 mL

Excipiente

1000g

Conservar em local seco e arejado, ao abrigo do sol,
longe de odores fortes e fontes de radiação
eletromagnética. Manter as embalagens fechadas.
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CONTRAINDICAÇÕES
E PERÍODO DE CARÊNCIA
O produto não requer período de carência para o
abate das aves tratadas. O produto não requer
período de carência para o consumo de ovos e de
carne das aves tratadas. Não há risco de
intoxicação para animais ou humanos no consumo
dos mesmos. Não gera metabólitos daninhos
circulantes no organismo do animal.

INDICAÇÕES

RECOMENDAÇÕES

POSTURVET® é indicado para melhorar a
qualidade da casca do ovo, podendo também ser
usado para diminuir os efeitos secundários de
infestações por moscas.

Manter alimentação
ambiental.

MODO DE USAR
Via oral, pó, através da ração.
Misturar o produto na ração das aves na relação de
1 Kg do produto para 100 Kg de ração, garantindo o
consumo mínimo entre 110 a 125 g da mistura
ﬁnal/animal/dia.
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e
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PRAZO DE VALIDADE
Dois (02) anos após a data de fabricação,
mantendo a embalagem em uso bem fechada e
protegida.
APRESENTAÇÃO
Saco de 1kg a 20Kg.

Produto de uso veterinário dinamizado registrado no Mapa sob o número 000-000/RS
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