SECANVET ®

aumentado o aquecimento dos leitões e diminuindo
o odor da maternidade.

USO VETERINÁRIO

DURAÇÃO DO TRATAMENTO
Única aplicação.

FÓRMULA
Cada 1000 g do produto homeopático contêm:
Ferrum metallicum 12CH

17 mL

Sulfur 12 CH

17 mL

Excipiente

qsp

1000g

INDICAÇÕES
SECANVET® é indicado para evitar a perda
excessiva de calor dos leitões recém-nascidos.
Promove a rápida secagem da pele, retirando a
matéria orgânica, como restos de placenta,
membranas e sangue. Favorece a rápida secagem
do
cordão
umbilical
ao
desidratar
instantaneamente os tecidos, fechando os vasos
sanguíneos e diminuindo odores desagradáveis.
Diminui a resistência a mamada dos leitões,
auxiliando no desempenho produtivo.
MODO DE USAR
Uso tópico, pó.
Aplicar o SECANVET® diretamente na pele dos
leitões, realizando uma pequena massagem com o
objetivo de remover restos placentários.
Cobrir o leitão com pó em quantidade suﬁciente
para que desapareçam os sinais de umidade.

CONTRAINDICAÇÕES
E PERÍODO DE CARÊNCIA
O produto não requer período de carência para o
abate de suínos tratados. O produto não requer
período de carência para o consumo de carne dos
suínos tratados.
Não há risco de intoxicação para animais ou
humanos. Não gera metabólitos daninhos
circulantes no organismo do animal.
VANTAGENS
Não é tóxico, ajuda a aumentar a força vital dos
animais, auxilia na diminuição de perda calor e
melhorando o bem-estar.
PRECAUÇÕES E CONSERVAÇÃO
Conservar em local seco e arejado, ao abrigo do sol,
longe de odores fortes e fontes de radiação
eletromagnética. Manter as embalagens fechadas.
RECOMENDAÇÕES
Manter a higiene ambiental.
PRAZO DE VALIDADE

AÇÃO
SECANVET® age no fortalecimento do organismo
do animal, auxiliando na diminuição da perda de
calor, aumentando sua função vital e
desenvolvimento. Promove uma higienização mais
efetiva, diminuindo o risco de contaminação.
Aumenta o poder de absorção da umidade

Dois (02) anos após a data de fabricação,
mantendo a embalagem em uso bem fechada e
protegida.
APRESENTAÇÃO
Saco de 3Kg e 20 Kg.
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