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ENZIVET
Desde
2015
desenvolve
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 bem-estar 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.

MISSÃO
Desenvolver soluções com foco
na inovação, agregando valor
aos nossos produtos, garantindo
um incremento e melhora na
produtividade, saúde e bemestar, 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.

VA N TA
GENS
Não deixam resíduos na carne, leite e ovos
Sem necessidade de carência
Sem descarte de leite
Não causam resistência
Nenhum risco de intoxicação para o aplicador
Aumento da imunidade
Produção ecologicamente correta
Não geram resíduos no meio ambiente
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)
Viabiliza a conversão da propriedade convencional em orgânica
Melhora do manejo – não causa stress ao animal, resultando em
ganho de peso e maior produtividade
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CARRAPAVET é indicado para bovinos de alta, média e baixa produção, fêmeas
em programa de transferência de embriões e todo rebanho bovino de leite
e corte. Controla carrapatos resistentes, bernes, bicheira, moscas e vermes.
O complexo homeopático CARRAPAVET estimula as defesas do organismo
do animal mediante a pele e mucosa digestiva, aumentando a função vital e
interferindo na reprodução e desenvolvimento dos ecto e endoparasitas nos
seus diferentes estágios de desenvolvimento.
CARRAPAVET incrementa a resistência e imunidade dos animais tendo como
resultado uma redução gradativa do ecto e endoparasitismo, mantendo o
rebanho mais saudável e produtivo.

Homeopatia Veterinária
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MASTITE CELL é indicado na prevenção e tratamento dos agentes das mastites
clínica e subclínica, principalmente Staphylococcus aureus, Streptococcus
agalactie, Streptococcus uberis, Streptococcus B hemol e Escherichia coli
nas vacas lactantes, secas e novilhas, para diminuir a contagem de células
somáticas (CCS) e contagem bacteriana total (CBT) no leite, em casos de
resistência a antibióticos e para produção de leite orgânico sem resíduos e
sem carência.
O complexo homeopático MASTITE CELL tem como ação o fortalecimento dos
epitélios do úbere e a imunidade geral do animal, freando o desenvolvimento
dos microrganismos patogênicos.

Homeopatia Veterinária
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Uma maneira mais natural
de aliviar e curar sintomas
nos pets, prezando pela
qualidade de vida dos animais
de estimação.

Saúde Ve getal
Tratamento de plantas e
controle de insetos, fungos
e outros agentes. O caminho
para desenvolver um sistema
de produção agroecológica
sustentável economicamente,
ambientalmente
e
socialmente.

Homeopatia Veterinária

Sa úd e Ve get a l

Fone: 51 3445.1020
Whats: 51 9 8024.3452
www.enzivet.com.br
contato@enzivet.com.br
@Enzivet

Enzivet Soluções Sustentáveis
Rua João Rodolfo Ost, 214,
Distrito Industrial 1, 95773-000
Alto Feliz - RS - Brasil

