QUEM SOMOS?

Homeopatia Veterinária

Atenta as demandas da
pecuária e percebendo a
necessidade do surgimento de
produtos que atendessem os
grandes desafios
sanitários do setor - produtos que não
agridem o meio ambiente, não deixam
resíduos na carne, ovos e leite, sem
necessidade de carência e descarte de
leite para consumo, com o consequente
incremento de produtividade – iniciamos
em 2014 o projeto de desenvolvimento de
medicamentos homeopáticos veterinários,
através do conceito COMPLEXO
HOMEOPÁTICO, elaborados a partir de
formulações onde se associam diferentes
ingredientes ativos vegetais, minerais e
bioterápicos.
A Enzivet se dedica a melhorar o padrão de
vida do todo considerando a correlação das
espécies, contribuindo com o equilíbrio dos
ecossistemas através do desenvolvimento
de produtos e processos aliados aos pilares
da sustentabilidade: econômico, social e
ambiental.
Nossos produtos garantem o bemestar animal, saúde e incremento da
produtividade, proporcionando um melhor
custo x benefício ao produtor na agricultura
familiar e agronegócio, promovendo dessa
forma a sustentabilidade e segurança
alimentar na produção de alimentos.
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VANTAGENS

Homeopatia Veterinária

Produtos homeopáticos
Enzivet
• Não deixam resíduos na carne, leite e ovos;
• Sem necessidade de carência e descarte de
leite;
• Não causam resistência;
• Nenhum risco de intoxicação para o aplicador e
meio ambiente;
• Aumento da imunidade do rebanho;
• Maior rentabilidade ao produtor, melhor custo x
benefício;
• Retorno da fauna que controla os parasitas,
devido ao racionamento do uso de produtos
químicos e tóxicos;
• Autorizado pelo MAPA para utilização em
produção orgânica (IN 007, de 17/05/1999),
viabilizando a conversão da propriedade
convencional em orgânica;
• Melhora do manejo, pois é utilizado via ração
– não causa stress ao animal, resultando em
ganho de peso e maior produtividade.
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MISSÃO
Desenvolver soluções com foco na inovação,
agregando valor aos nossos produtos, garantindo
um incremento e melhora na produtividade,
saúde e bem-star, promovendo dessa forma a
sustentabilidade e qualidade de vida no planeta.

VISÃO
Consolidar-se até 2023 como empresa de inovação
em saúde animal e agronegócio, inserida no
mercado nacional, reconhecida pela qualidade e
excelência dos serviços e produtos, e comprometida
com os pilares da sustentabilidade.

VALORES
- Inovação:
explorar e agir com novas ideias para
solução dos desafios;

- Ética:
somos honestos em tudo o que fazemos,
respeitando clientes, fornecedores e
colaboradores;

- Compromisso:
construímos uma gestão baseada
no progresso contínuo, valorizamos
a excelência individual e o trabalho
em equipe, estimulando a interação,
o esforço e a contribuição de todos
para benefício da Enzivet e das partes
envolvidas;

- Confiança:
relações baseadas na consideração
pessoal e profissional, oferecendo
respaldo e segurança a todos aqueles
com quem nos vinculamos;

- Respeito:
Mantemos uma atitude prudente, que
nos oriente ao crescimento com espírito
de autocrítica, e conscientes de nossas
virtudes e debilidades.

ÍNDICE
DOS PRODUTOS

› BOVINOS
› EQUINOS
› AVES
› OVINOS/CAPRINOS
› SUÍNOS

MASTITE CELL
TRATAMENTO PREVENTIVO E
CURATIVO DAS MASTITES CLÍNICA E
SUBCLÍNICA EM BOVINOS, OVINOS
E CAPRINOS
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CLIQUE E SAIBA MAIS
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Homeopatia Veterinária

BENEFÍCIOS
• Reduz células
somáticas e
contagem de
bactérias totais
(CCS e CBT) no leite
provenientes da
mastite
• Melhora a qualidade
do leite
• Diminui o
desenvolvimento
dos microrganismos
patogênicos
• Auxilia no incremento
da produção de leite
nas vacas tratadas
• Revigora os epitélios
do úbere
APRESENTAÇÃO
• Balde de 3 Kg
(acompanha um
dosador de 10 gr)
• Saco de 20 Kg

SOMACELL
TRATAMENTO CURATIVO DAS
MASTITES E DEMAIS INFECÇÕES
QUE ACOMETEM O REBANHO DE
BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS

Homeopatia Veterinária

BENEFÍCIOS
• Reduz células
somáticas (CCS) no
leite
• Melhora a qualidade
do leite
• Diminui o
desenvolvimento
dos microrganismos
patogênicos
• Auxilia no
incremento da
produção de leite
nas vacas tratadas
• Pode ser utilizado
como um
antimicrobiano
natural
APRESENTAÇÃO
• Balde de 3 Kg
(acompanha um
dosador de 10 gr)
• Saco de 20 Kg

AÇÃO

USO

APRESENTAÇÃO

VANTAGENS

CLIQUE E SAIBA MAIS
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CARRAPAVET
CONTROLE DOS CARRAPATOS,
MOSCA-DO-CHIFRE, BERNE,
BICHEIRA, MOSCAS E PARASITAS
GASTROINTESTINAIS

AÇÃO

USO

APRESENTAÇÃO

VANTAGENS

CLIQUE E SAIBA MAIS
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Homeopatia Veterinária

BENEFÍCIOS
• Auxiliar no controle de
carrapatos, moscas,
bernes, bicheiras e
vermes, diminuindo
gradativamente o uso
de químicos.
• Aumento da fertilidade
do rebanho;
• Animais com boa
imunidade recuperamse mais rapidamente
a possíveis desafios,
como a TPB, reduzindo
a mortalidade;
• Reduz estresse do
rebanho, evitando
a perda de peso,
diminuição de
produção e melhorando
o bem-estar do
rebanho;
• Possui elementos
que aumentam a
imunidade, melhorando
a resposta das vacinas;
APRESENTAÇÃO
• Balde de 3 Kg
(acompanha um
dosador de 10 gr)
• Saco de 20 Kg

PODOVET
TRATAMENTO CURATIVO E
PREVENTIVO DAS INFECÇÕES
DO CASCO E PELE DE BOVINOS,
OVINOS E CAPRINOS

Homeopatia Veterinária

BENEFÍCIOS
• Auxilia na diminuição
da CCS, quando
causada por
problemas podais
• Auxilia na
prevenção e cura
da claudicação ou
manqueira
• Ação antiinflamatória,
analgésica e
cicatrizante
• Fortalece os epitélios
do casco
• Fortalece as
articulações
envolvidas na
locomoção
APRESENTAÇÃO

AÇÃO

USO

APRESENTAÇÃO

VANTAGENS

CLIQUE E SAIBA MAIS
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• Balde de 3 Kg
(acompanha um
dosador de 10 gr)
• Saco de 20 Kg

PODOVET EQUI
TRATAMENTO CURATIVO E
PREVENTIVO DAS INFECÇÕES
DO CASCO E ARTICULAÇÕES DE
EQUINOS

AÇÃO

USO

APRESENTAÇÃO

VANTAGENS

CLIQUE E SAIBA MAIS
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Homeopatia Veterinária

BENEFÍCIOS
• Alivia a dor
no sistema
musculoesquelético
para equinos
submetidos a
exercícios físicos ou
trabalhos exaustivos;
• Tratamento
preventivo e curativo
das doenças ligadas
as articulações;
• Auxilia no
desenvolvimento
musculoesquelético;
• Auxilia no tratamento
das doenças e no
fortalecimento do
casco;
• Pode ser indicado
para potros onde
a formação óssea,
principalmente do
casco, necessitam de
atenção.
APRESENTAÇÃO
• Balde de 3 Kg
(acompanha um
dosador de 10 gr)
• Saco de 20 Kg

PAPILOVET
TRATAMENTO CURATIVO E
PREVENTIVO DA PAPILOMATOSE
(VERRUGAS) EM BOVINOS

Homeopatia Veterinária

BENEFÍCIOS
• Auxilia na melhora
do sistema
imunitário do
animal;
• Atua secando e em
seguida a verruga
cai, pois dificulta a
irrigação de sangue
na verruga;
• Atua nas verrugas
do úbere e teto;
• Valoriza o couro
do animal por
não apresentar as
feridas;
• Cicatrização lenta,
via tecido epitelial.
Nesse caso não
deixa cicatrizes
marcantes na pele
do animal.
APRESENTAÇÃO

AÇÃO

USO

APRESENTAÇÃO

VANTAGENS

CLIQUE E SAIBA MAIS
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• Balde de 3 Kg
(acompanha um
dosador de 10 gr)
• Saco de 20 Kg

SODVET
INDICADO PARA PREVENÇÃO
E REDUÇÃO DA SODOMIA EM
BOVINOS INTEIROS

AÇÃO

USO

APRESENTAÇÃO

VANTAGENS

CLIQUE E SAIBA MAIS
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Homeopatia Veterinária

BENEFÍCIOS
• Aumento da
produtividade;
• Diminui prejuizos
econömicos
causados por lesöes
em bovinos (lesöes
• peniana,
musculares,
articulares e
fraturas);
• Melhor
aproveitamento
alimentar;
• Menor gasto
energético;
• Diminui o stress,
mantendo os
animais mais
tranquilos;
• Atua revitalizando
a energia vital
(animais castrados
menor niveis de
• testosterona).
APRESENTAÇÃO
• Saco de 20 Kg

BOAFLORAVET
TRATAMENTO CURATIVO E
PREVENTIVO DE DIARRÉIAS EM
BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E
EQUINOS

Homeopatia Veterinária

BENEFÍCIOS
• Reposição da flora
bacteriana;
• Melhora a
digestibilidade;
• Melhor conversão
alimentar;
• Maior ganho de
peso;
APRESENTAÇÃO
• Saco de 20 Kg
• Balde de 3Kg
(acompanha um
dosador de 10gr)

AÇÃO

USO

APRESENTAÇÃO

VANTAGENS

CLIQUE E SAIBA MAIS
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ACTIMILK
DIMINUI STRESS, AUMENTANDO
A PRODUÇÃO E MELHORANDO A
QUALIDADE DO LEITE

Homeopatia Veterinária

BENEFÍCIOS
• Aumento da produção
e qualidade do leite
• Auxilia no controle da
CCS
• Previne mastite
• Diminui o estresse
ambiental e de
convivência em
confinamento,
permitindo um
melhor desempenho
do animal
• Facilitador da ordenha,
por manter o animal
calmo e sadio
APRESENTAÇÃO
• Balde de 3 Kg
(acompanha um
dosador de 10 gr)
• Saco de 20 Kg

AÇÃO

USO

APRESENTAÇÃO

VANTAGENS

CLIQUE E SAIBA MAIS
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SECANVET
PÓ SECANTE INDICADO
PARA DIMINUIR O RISCO DE
CONTAMINAÇÃO E EVITAR A PERDA
EXCESSIVA DE CALOR DOS LEITÕES
RECÉM-NASCIDOS

AÇÃO

USO

APRESENTAÇÃO

VANTAGENS

CLIQUE E SAIBA MAIS
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Homeopatia Veterinária

BENEFÍCIOS
• Melhora o poder
de absorção da
umidade aumentado
o aquecimento dos
leitões
• 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
• Diminui o risco de
contaminação
APRESENTAÇÃO
• Saco de 20 Kg

FLYVET
CONTROLE DE MOSCA DO
ESTÁBULO, MOSCA DOMÉSTICA,
BERNE E BICHEIRA (MIÍASE) EM
BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E
EQUINOS.

Homeopatia Veterinária

BENEFÍCIOS
• Reduz a infestação de
moscas e tabanídeos
hematófagos em geral;
• Reduz a transmissão
mecânica de doenças
causadas por vírus,
bactérias, helmintos e
protozoários;
• Diminui a irritação dos
animais causadas por
frequentes picadas
dolorosas;
• Estimula a ação do
sistema imune.
APRESENTAÇÃO
• Saco de 20 Kg

AÇÃO

USO

APRESENTAÇÃO

VANTAGENS

CLIQUE E SAIBA MAIS
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BIOTECNOLOGIA & INSUMOS LTDA

enzivet.com.br

enzivet

Homeopatia Veterinária

Rua João Rodolfo Ost, 214 – Distrito Industrial 1 - 95773-000 - Alto Feliz – RS – Brasil
Fone: +55 (51) 3445-1020 /

98024-3452

