PIGVET®

USO VETERINÁRIO
FÓRMULA
Cada 1000 g de complexo homeopático contém:

DURAÇÃO DO TRATAMENTO
48 a 72 horas antes do parto até o ﬁm do período
de lactação, e segundo orientações do Médico
Veterinário.

Colibacilinum 9CH

4,70 mL

Staphylococcus sp 9CH

4,70 mL

Streptococcinum 9CH

4,70 mL

Cantharis vesicatoria 30CH

4,70 mL

Apis melliﬁca 9CH

4,70 mL

Arnica montana L.30CH

4,70 mL

Pyrogenium 12CH

4,70 mL

Allium sativum 9CH

4,70 mL

China oﬃcinalis 12CH

4,70 mL

Ricinus communis 7CH

4,70 mL

VANTAGENS

Pulsatilla nigricans 12CH

4,70 mL

Belladonna 12CH

4,70 mL

Phytolacca decandra 7CH

4,70 mL

Não afeta a palatabilidade do alimento, não é
tóxico, não deixa resíduos no leite e na carne, ajuda
a aumentar a força vital dos animais e incrementa
a resistência do plantel.

Sepia succus 30CH

4,70 mL

Sarsaparilla 30CH

4,70 mL

Excipiente

1000g

qsp

INDICAÇÕES
PIGVET® é indicado para prevenir possíveis
infecções do aparelho reprodutivo e promover um
período de gestação, parto e lactação mais
tranquilo para matriz e consequentemente para os
ﬁlhotes.
MODO DE USAR
Via oral, pó, através da ração ou suplemento
proteico. Misturar o produto na ração das matrizes
suínas na relação de 1 Kg do produto para 100 Kg de
ração, garantindo o consumo médio de 6 Kg da
mistura ﬁnal/animal/dia.

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.

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
alimentação
equilibrada,
boa
disponibilidade e qualidade da água, e higiene
ambiental da maternidade. Fazer o corte na
dentição dos leitões aﬁm de evitar traumas na
mama. Realizar quando necessária intervenção
obstétrica com médico veterinário especializado,
objetivando eliminar a retenção fetal e
placentária, e partos distócicos. Manter ao máximo
a sanidade dos animais.
PRAZO DE VALIDADE

AÇÃO
O complexo homeopático PIGVET® age no
fortalecimento do sistema urinário e reprodutor,
incrementando a resistência e imunidade dos
animais, tendo como resultado uma redução
gradativa das infecções uterinas e aumento na
produção de leite para os leitões.

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

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