CRESCIVET®

AÇÃO

USO VETERINÁRIO
FÓRMULA
Cada 1000 g de complexo homeopático contém:

Colibacilinum 9CH

6,67 mL

Ferrum metallicum 12CH

6,67 mL

Ferrum phosphoricum 12CH

6,67 mL

Ignatia amara 12CH

6,67 mL

Chamomilla oﬃcinalis 12CH

6,67 mL

China oﬃcinalis 12CH

6,67 mL

Natrum muriaticum 12CH

6,67 mL

Arsenicum album 12CH

6,67 mL

Apis melliﬁca 12CH

6,67 mL

Phosphorus albus 30CH

6,67 mL

Sanguinaria canadensis 7CH

6,67 mL

Bryonia alba 7CH

6,67 mL

Excipiente

1000g

qsp

INDICAÇÕES
CRESCIVET® é indicado para leitões pós desmame
com o objetivo de fortalecer o sistema imunológico,
levando a uma melhora na qualidade de vida e
bem-estar animal.
O complexo homeopático CRESCIVET® aumenta a
resistência dos leitões aos efeitos secundários do
desmame precoce, e diminui o stress. Pode ser
utilizado para a produção orgânica de carne.
MODO DE USAR
Via oral, pó, através da ração.
Leitões de 21 a 60 dias
Mistura na ração:
Misturar o produto na ração dos leitões na relação
de 500 g do produto para 100 Kg de ração,
garantindo o consumo médio de 0,5% do
produto/animal/dia.
Leitões de 60 a 120 dias
Mistura na ração:
Misturar o produto na ração dos leitões na relação
de 1 Kg do produto para 100 Kg de ração,
garantindo um consumo de 1 % do
produto/animal/dia.

O Complexo Homeopático CRESCIVET® age no
fortalecimento do organismo do animal,
aumentando sua força vital e interferindo no seu
desenvolvimento, incrementando a resistência e
imunidade, tendo como resultado a manutenção
dos animais saudáveis e mais produtivos, e
consequentemente um maior ganho de peso vivo
corporal.
DURAÇÃO DO TRATAMENTO
Administrar o medicamento para leitões de 21 a
120 dias de acordo com a idade ou segundo
orientações do Médico Veterinário.
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 afeta a palatabilidade do alimento, não é
tóxico, ajuda a aumentar a força vital dos animais e
resistência do plantel e atua na melhora do
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
Disponibilizar alimentação equilibrada, boa
disponibilidade e qualidade da água, higiene
ambiental, mantendo ao máximo a sanidade dos
animais.
PRAZO DE VALIDADE
Dois (02) anos após a data de fabricação,
mantendo a embalagem bem fechada e protegida.
APRESENTAÇÃO
Saco de 1Kg, 3Kg, 5 Kg,10 Kg e 20 Kg.
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