Fator Fértil Pó

®

O FATOR FÉRTIL PÓ® é indicado para bovinos como medicamento homeopático
complementar no aumento da fertilidade em vacas com ausência de cio, transtorno
de reprodução e manutenção da gravidez, reduzindo o índice de abortos.
Obs.: Iniciar o FATOR FÉRTIL PÓ® 60 dias antes da monta ou inseminação artificial
e manter até a comprovação da fecundação.
POSOLOGIA E MODO DE USAR
Administrar o FATOR FÉRTIL PÓ® por via oral, misturado ao sal mineral ou a ração.
Dose recomendada:
1,6 g/animal/dia, o que equivale a 400 g (1 pacote) de FATOR FÉRTIL PÓ® para cada saco de sal mineral de 25 Kg
em um consumo de 100 g de sal mineral/animal/dia.
Para animais de alta produção leiteira (acima de 15 litros/dia), ou em manejo de transferência de embriões sendo
doadoras ou receptoras, recomenda-se dobrar a dose (3,2 g/animal/dia), ou seja, 800 g (2 pacotes) do FATOR
FÉRTIL PÓ® para cada saco de sal mineral de 25 Kg em um consumo de 100 g/animal/dia.
No caso de consumo de sal mineral inferior ou superior ao mencionado anteriormente ou em caso do uso do
FATOR FÉRTIL PÓ® em ração, guardar as devidas proporções recomendadas acima. Lembrar que para animais
de alta performance deve-se dobrar a dose.
Sempre que possível dividir a dose recomendada em dois tratos diários de ração.
Efetuar uma pré mistura do produto em parte do sal mineral (400 g de FATOR FÉRTIL PÓ® em 1/3 do saco de sal
mineral) homogeneizar bem, depois completar com o restante. Homogeneizar novamente.
Após a homogeneização em sal mineral ou ração, o produto tem uma duração máxima de 6 (seis) meses.
Havendo qualquer dificuldade em calcular a dose, contatar o departamento técnico: info@arenales.com.br ou
(18) 3909-9090.
PRECAUÇÕES
Armazenar o produto distante 5 metros de produtos químicos e de radiações provocadas por aparelhos
eletrônicos. Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance das crianças e dos animais
domésticos. Manter em temperatura ambiente.
Não descartar a embalagem em locais de acesso para animais, pois a ingestão de plástico pode causar sérios
danos à saúde animal. A embalagem é reciclável.
OBSERVAÇÃO
O produto contém corante natural e, portanto está sujeito a variações de tonalidade da cor. Resíduos 0,01%. O
manejo Homeopático® em sua propriedade promove uma redução de custos, aumento de produtividade e
fertilidade, controle da resistência dos agentes etiológicos das doenças infecciosas e parasitárias, e obtenção de
alimentos com resíduos controlados. O produto final é QUALIDADE.
®
O FATOR FÉRTIL PÓ é elaborado de acordo com as Normas da Farmacopéia Homeopática, a qual é
estritamente seguida pelo Laboratório Veterinário Homeopático Fauna & Flora Arenales, sem resíduo na carne.
®
Atende as boas normas de fabricação e qualidade dos medicamentos de uso veterinário. O FATOR FÉRTIL PÓ
possui como veículo sacarose, contendo em sua formulação princípios ativos vegetais dinamizados. Apresenta
ótima palatabilidade e pode ser misturado na ração ou sal mineral dos tourinhos.

INFORMAÇÕES COM NOSSOS MÉDICOS VETERINÁRIOS HOMEOPATAS
André Vinícius de Oliveira CRMV-SP 12.665 - supervisor5@arenales.com.br
Suellenn J. Oliveira Bittencourt - CRMV-SP-12508 - info@arenales.com.br
Telefone: (18) 3909-9090

SODOMIA

Fator Estresse Pó

®

®

O FATOR ESTRESSE reduz os prejuízos causados pela monta dos
animais que são confinados. Através da formulação exclusiva da
Arenales as manifestações de monta e disputas por dominância dos
animais inteiros é reduzida, diminuindo os prejuízos causados por
contusões. Reduz a produção de cortisol e consequentemente as
manifestações clínicas provocadas por este hormônio, conforme
trabalho científico publicado. Consulte nossa página virtual.
POSOLOGIA E MODO DE USAR
®

Administrar o FATOR ESTRESSE por via oral, misturado ao sal mineral ou a ração.
Dose recomendada:
No Sal: 3,2 g/animal/dia, o que equivale a 800 g de FATOR ESTRESSE® para cada saco de sal mineral
de 25 Kg em um consumo de 100 g de sal mineral/animal/dia.
®

Fornecer o FATOR ESTRESSE imediatamente no início do confinamento e manter o tratamento até o
término.
Na Ração: guardar as devidas proporções recomendadas acima.
OBS.: quando possível iniciar o tratamento até 15 dias antes do confinamento.
Se necessário ligar para o departamento técnico: (18) 3909-9090.
PRECAUÇÕES
Armazenar o produto distante 5 metros de produtos químicos e de radiações provocadas por aparelhos
eletrônicos. Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance das crianças e
dos animais domésticos. Manter em temperatura ambiente.
Não descartar a embalagem em locais de acesso para animais, pois a ingestão de plástico pode causar
sérios danos à saúde animal. A embalagem é reciclável.
OBSERVAÇÃO
O produto contém corante natural e, portanto está sujeito a variações de tonalidade da cor. Resíduos
0,01%. O manejo Homeopático® em sua propriedade promove uma redução de custos, aumento de
produtividade e fertilidade, controle da resistência dos agentes etiológicos das doenças infecciosas e
parasitárias, e obtenção de alimentos com resíduos controlados. O produto final é QUALIDADE.
Consulte nossos Médicos Veterinários Homeopatas sobre a linha de FATORES® ARENALES para o
controle de carrapato, mosca de chifre, vermes, mosca doméstica, bernes e infecções diversas que
acometem animais confinados.
®

O FATOR ESTRESSE é elaborado de acordo com as Normas da Farmacopéia Homeopática, a qual é
estritamente seguida pelo Laboratório Veterinário Homeopático Fauna & Flora Arenales, sem resíduo
na carne. Atende as boas normas de fabricação e qualidade dos medicamentos de uso veterinário. O
®
FATOR ESTRESSE possui como veículo sacarose, contendo em sua formulação princípios ativos
vegetais dinamizados. Apresenta ótima palatabilidade e pode ser misturado na ração ou sal mineral dos
tourinhos.

INFORMAÇÕES COM NOSSOS MÉDICOS VETERINÁRIOS HOMEOPATAS
André Vinícius de Oliveira CRMV-SP 12.665 - supervisor5@arenales.com.br
Suellenn J. Oliveira Bittencourt - CRMV-SP-12508 - info@arenales.com.br
Telefone: (18) 3909-9090

Fator Estresse Pó

®

O FATOR ESTRESSE PÓ® é indicado para bezerros na desmama, pois esta provoca um estresse
considerável causando emagrecimento e acidentes. Com o uso desta medicação os animais não
sentem a perda materna e adaptam-se ao rebanho.
O FATOR ESTRESSE PÓ® é indicado também na vacinação, no transporte, na inseminação, ou
seja, para todos os casos que provoquem estresse. O medicamento diminui o estresse ambiental e
de convivência em confinamento, permitindo um melhor desempenho do animal.
O FATOR ESTRESSE PÓ® reduz as manifestações que os animais apresentam à frente de
situações novas. Reduz a produção de cortisol e consequentemente as manifestações clínicas
provocadas pelo cortisol. Usar como rotina na desmama para as fêmeas, pois elas sentem o
desmame assim como o filhote. A interação fêmea/filhote não é unicamente alimentar, é muito mais
emocional.
reduz as manifestações que os animais apresentam à frente de situações novas. Reduz a produção de cortisol e consequentemente as
manifestações clínicas provocadas pelo cortisol. Usar como rotina na desmama para as fêmeas, pois elas sentem o desmame assim
como o filhote. A interação fêmea/filhote não é unicamente alimentar, é muito mais emocional.
POSOLOGIA E MODO DE USAR
Administrar o FATOR ESTRESSE PÓ® por via oral, misturado ao sal mineral ou a ração.
Dose recomendada:
1,6 g/animal/dia, o que equivale a 400 g (1 pacote) de FATOR ESTRESSE PÓ® para cada saco de sal mineral de 25 Kg em um consumo
de 100 g de sal mineral/animal/dia.
Fornecer o medicamento 60 dias antes da desmama para vacas ordenhadas com bezerros aos pés. Manter os animais recebendo o
medicamento nos próximos seis meses
Fornecer o medicamento desde o nascimento aos bezerros alimentados de forma artificial.
Controle do estresse de manejo: iniciar a medicação uma semana antes e manter durante o manejo. Interromper após quinze dias ao
cessar o estresse.
Para animais de alta produção leiteira (acima de 15 litros/dia), ou em manejo de transferência de embriões sendo doadoras ou
receptoras, recomenda-se dobrar a dose (3,2 g/animal/dia), ou seja, 800 g (2 pacotes) do FATOR ESTRESSE PÓ® para cada saco de
sal mineral de 25 Kg em um consumo de 100 g/animal/dia.
No caso de consumo de sal mineral inferior ou superior ao mencionado anteriormente ou em caso do uso do FATOR ESTRESSE PÓ®
em ração, guardar as devidas proporções recomendadas acima, lembrando que animais de alta performance devem-se dobrar a dose.
Sempre que possível dividir a dose recomendada em dois tratos diários de ração.
Efetuar uma pré mistura do produto em parte do sal mineral (400 g de FATOR ESTRESSE PÓ® em 1/3 do saco de sal mineral)
homogeneizar bem, depois completar com o restante. Homogeneizar novamente.
Após a homogeneização em sal mineral ou ração, o produto tem uma duração máxima de 6 (seis) meses.
Havendo qualquer dificuldade em calcular a dose, contatar o departamento técnico: info@arenales.com.br ou (18) 3909-9090
PRECAUÇÕES
Armazenar o produto distante 5 metros de produtos químicos e de radiações provocadas por aparelhos eletrônicos. Conservar em local
fresco e seco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Manter em temperatura ambiente.
Não descartar a embalagem em locais de acesso para animais, pois a ingestão de plástico pode causar sérios danos à saúde animal. A
embalagem é reciclável.
OBSERVAÇÃO
O produto contém corante natural e, portanto está sujeito a variações de tonalidade da cor. Resíduos 0,01%. O manejo Homeopático®
em sua propriedade promove uma redução de custos, aumento de produtividade e fertilidade, controle da resistência dos agentes
etiológicos das doenças infecciosas e parasitárias, e obtenção de alimentos com resíduos controlados. O produto final é QUALIDADE.
O FATOR ESTRESSE® é elaborado de acordo com as Normas da Farmacopéia Homeopática, a qual é estritamente seguida pelo
Laboratório Veterinário Homeopático Fauna & Flora Arenales, sem resíduo na carne. Atende as boas normas de fabricação e qualidade
dos medicamentos de uso veterinário. O FATOR ESTRESSE® possui como veículo sacarose, contendo em sua formulação princípios
ativos vegetais dinamizados. Apresenta ótima palatabilidade e pode ser misturado na ração ou sal mineral dos tourinhos.

INFORMAÇÕES COM NOSSOS MÉDICOS VETERINÁRIOS HOMEOPATAS
André Vinícius de Oliveira CRMV-SP 12.665 - supervisor5@arenales.com.br
Suellenn J. Oliveira Bittencourt - CRMV-SP-12508 - info@arenales.com.br
Telefone: (18) 3909-9090

Fator Pró Pó

®

O FATOR PRÓ PÓ® é indicado como medicamento homeopático auxiliar na criação
de bovinos. Diminui o estresse ambiental, convivência em confinamento e manejo,
permitindo um melhor desempenho do animal por melhorar a digestibilidade dos
alimentos. O FATOR PRÓ PÓ® também tem por objetivo promover o equilíbrio,
fazendo com que os elementos retirados da pastagem retornem revigorados ao
solo, através das excreções dos animais. No período de seca, utilizar para todo o
rebanho, inclusive vacas em lactação.
Obs.: recomenda-se homeopatizar todo o rebanho, inclusive fêmeas prenhes e
animais recém-nascidos.
POSOLOGIA E MODO DE USAR
Administrar o FATOR PRÓ PÓ® por via oral, misturado ao sal mineral ou a ração.
Dose recomendada:1,6 g/animal/dia, o que equivale a 400 g (1 pacote) de FATOR PRÓ PÓ® para cada saco de sal
mineral de 25 Kg em um consumo de 100 g de sal mineral/animal/dia.
Para animais de alta produção leiteira (acima de 15 litros/dia), ou em manejo de transferência de embriões sendo
doadoras ou receptoras, recomenda-se dobrar a dose (3,2 g/animal/dia), ou seja, 800 g (2 pacotes) do FATOR
PRÓ PÓ® para cada saco de sal mineral de 25 Kg em um consumo de 100 g/animal/dia. No caso de consumo de sal
mineral inferior ou superior ao mencionado anteriormente ou em caso do uso do FATOR PRÓ PÓ® em ração,
guardar as devidas proporções recomendadas acima, lembrando que animais de alta performance devem-se
dobrar a dose. Sempre que possível dividir a dose recomendada em dois tratos diários de ração. Efetuar uma pré
mistura do produto em parte do sal mineral (400 g de FATOR PRÓ PÓ® em 1/3 do saco de sal mineral)
homogeneizar bem, depois completar com o restante. Homogeneizar novamente.
Após a homogeneização em sal mineral ou ração, o produto tem uma duração máxima de 6 (seis) meses.
Havendo qualquer dificuldade em calcular a dose, contatar o departamento técnico: info@arenales.com.br ou (18)
3909-9090.
PRECAUÇÕES
Armazenar o produto distante 5 metros de produtos químicos e de radiações provocadas por aparelhos
eletrônicos. Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance das crianças e dos animais
domésticos. Manter em temperatura ambiente.
Não descartar a embalagem em locais de acesso para animais, pois a ingestão de plástico pode causar sérios
danos à saúde animal. A embalagem é reciclável.
RESULTADO
O desenvolvimento de qualquer animal inicia-se no aleitamento. Por tradição, os animais são adquiridos sem que o
atual proprietário conheça a sua origem. Via de regra, passam por deficiências nutricionais, porém a homeopatia
pode reverter esta dinâmica, melhorando a conversão dos nutrientes provenientes do sal mineral e dos vegetais. O
FATOR PRÓ PÓ® também tem por objetivo promover o equilíbrio, fazendo com que os elementos retirados da
pastagem retornem revigorados ao solo, através das excreções dos animais. Ou seja, além de incrementar o
desenvolvimento, a homeopatia integra os animais e vegetais. Com isso ganham-se muitos meses no processo de
engorda dos animais. Ter sempre em mente que os animais, alimentando-se de pastagens deficientes, estarão
também deficientes. A ação da assimilação nutricional causa nos animais um acabamento de carcaça
diferenciado, ou seja, a capa de gordura que reveste a carcaça é homogênea e contínua.
O FATOR PRÓ PÓ® é elaborado de acordo com as Normas da Farmacopéia Homeopática, a qual é estritamente
seguida pelo Laboratório Veterinário Homeopático Fauna & Flora Arenales, não apresentando risco de intoxicação
para a pessoa que irá manipulá-lo e nem para os animais que entrarão em contato com o produto. Atende as boas
normas de fabricação e qualidade dos medicamentos de uso veterinário.
O FATOR PRÓ PÓ® possui como veículo sacarose, contendo em sua formulação príncipios ativos vegetais e
minerais dinamizados.
INFORMAÇÕES COM NOSSOS MÉDICOS VETERINÁRIOS HOMEOPATAS
André Vinícius de Oliveira CRMV-SP 12.665 - supervisor5@arenales.com.br
Suellenn J. Oliveira Bittencourt - CRMV-SP-12508 - info@arenales.com.br
Telefone: (18) 3909-9090

Fator C&MC Pó

®

FATOR C&MC PÓ® é indicado como medicamento homeopático complementar no controle de
carrapatos (Boophilus microplus, Amblyomma cajennense), moscas do chifre (Haematobia irritans),
moscas domésticas (Musca domestica), vermes (Bunostomum sp, Haemonchus contortus,
Haemonchus placei, Nematodirus sp, Oesaphagostomum sp, Ostertagia ostertagi, Strongyloides sp,
Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformes, Trichuris sp), eimeriose (Eimeria sp), cisticercose
(Cysticercus cellulosae) e também auxiliar no controle de berne (Dermatobia hominis) em bovinos e
equinos.
POSOLOGIA E MODO DE USAR
Administrar o FATOR C&MC PÓ® por via oral, misturado ao sal mineral ou ração.
Dose recomendada:
BOVINO - 1,6g/animal/dia do produto que equivale a 400 g (1 pacote) do FATOR C&MC PÓ® para cada
saco de sal mineral de 30 kg para um consumo de 120 g de sal mineral/animal/dia.
Para receptoras de embriões, e vacas de alta lactação (acima de 15 litros de leite/dia), recomenda-se dobrar a dose, ou seja, 800 g (2 pacotes
do FATOR C&MC PÓ®) para cada saco de sal de mineral de 30 kg em um consumo de 120 g de sal mineral/cabeça/dia.
EQUINO - 10g/animal/dia do produto que equivale a 2.400 g (6 pacotes) do FATOR C&MC PÓ® para cada saco de sal mineral de 30 kg para um
consumo de 120 g de sal mineral/animal/dia.
No caso de consumo de sal mineral inferior ou superior a estes mencionados anteriormente, ou o fornecimento do FATOR C&MC PÓ® em
ração, guardar as devidas proporções recomendadas acima. Sempre que possível dividir a dose recomendada em dois tratos diários de ração.
Efetuar uma pré mistura do produto em parte do sal mineral (400 g de FATOR C&MC PÓ® em 1/3 do saco de sal mineral). Homogeneizar bem,
depois completar com o restante. Homogeneizar novamente.
Havendo qualquer dificuldade em calcular a dose, contatar nosso departamento técnico, info@arenales.com.br ou (18) 3909-9090.
RESULTADO
CARRAPATOS - após 7-15 dias nos carrapatos aparecem estrias amareladas, sinal que estão adoecidos; a sua reprodução é interrompida.
Cada teleógena (fêmea em postura) é capaz de botar cerca de 3000 ovos. Inviabilizando esta postura, aos poucos se está reduzindo a
população de carrapatos do ambiente. A necessidade de banhos carrapaticidas nos animais tratados com FATOR C&MC PÓ® tendem a ficar
menos frequentes. Quando se encontram mais de 80 carrapatos nos animais, é hora de banhá-los com carrapaticidas (usar apenas produtos
indicados como banhos).
Periodicamente pode ocorrer reinfestação decorrente de alterações climáticas ou troca de pastagens.
Poucos carrapatos no animal não trazem prejuízos, pois representam uma forma de estimular sua resistência imunológica.
Com o passar dos anos a infestação do carrapato estará controlada.
Ao adquirir animais fornecer o FATOR C&MC PÓ® imediatamente.
Lembrar: parasitas e insetos nasceram para serem vencedores; se matá-los fosse eficiente, os venenos que tentam erradicá-los, já o teriam
conseguido. Sempre se observarão carrapatos nas propriedades, pois o Brasil é um ninho destes parasitas.
O FATOR C&MC PÓ® propõe uma redução destes parasitas para níveis aceitáveis.
Os animais irão apresentar uma pelagem com muito brilho, e os carrapatos que não caírem ao solo estarão secos na pelagem, como se
ocorresse um processo de mumificação.
MOSCAS DO CHIFRE - 6-12 meses após o início do fornecimento do FATOR C&MC PÓ®, a infestação é discreta, não incomodando os
animais. Animais negros e machos terão mais moscas ao seu redor. Animais claros terão moscas em quantidade tão mínima que é possível
contá-las.
As reinfestações serão sempre mais brandas; pois se estará impedindo que a mosca complete seu ciclo nas fezes dos animais.
A mosca do chifre voa em 24 horas entre 12-20 km; sendo assim sempre que um vizinho banhar o gado, em seu rebanho haverá um aumento
destes insetos, mas é um processo transitório, de poucos dias, afinal elas não conseguem realizar o seu ciclo.
O mesmo ocorrerá durante os meses de dezembro-março, com o aumento da temperatura aliada à umidade, aumentará também a infestação
da mosca do chifre nas propriedades vizinhas, mas o processo será transitório em sua propriedade.
MOSCAS DOMÉSTICAS - Fazem o ciclo nas fezes dos animais e também são combatidas pelo FATOR C&MC PÓ®; seu controle é atingido em
3-6 meses.
VERMES - Após 4 meses de utilização deste produto, vermifugar os animais, se o exame de fezes O.P.G (Ovos Por Grama), indicar a
necessidade. Pedir orientação ao Veterinário.
COURO: É preservado e valorizado.
BERNES - O ciclo do berne é interrompido, pois ocorre uma redução da adiposidade da larva do berne, que é fundamental para completar o
seu ciclo. Reduz também o ciclo das moscas utilizadas pela mosca do berne para efetuar o seu ciclo.
CONTROLE INTEGRADO DE PARASITOS - Quando a propriedade estiver sob controle, convidar os vizinhos e os amigos para visitá-la. Ao
entrarem neste programa estarão participando ativamente do controle de carrapato e mosca do chifre em sua propriedade.
Propriedades que utilizam o FATOR C&MC PÓ®, retiraram do rol de preocupações os prejuízos e despesas com carrapatos.
(Um bovino intensamente parasitado tem cerca de 0,5 a 1 litro de sangue sugado ao dia).
Obs: utilizar nos animais, com pré disposição maior a endo e ectoparasitos, moléculas químicas se necessário.
A proposta do FATOR C&MC PÓ® é de reduzir gradativamente os controles químicos, incrementar os predadores naturais e reduzir o impacto
ambiental e resíduos no animal, nos produtos e no meio ambiente.
O FATOR C&MC PÓ® é uma ferramenta no campo para potencializar a criação de bovinos.
O FATOR C&MC PÓ® é elaborado de acordo com as Normas da Farmacopéia Homeopática, a qual é estritamente seguida pelo Laboratório
Veterinário Homeopático Fauna & Flora Arenales, não apresentando risco de intoxicação para a pessoa que irá manipulá-lo e nem para os
animais que entrarão em contato com o produto. Atende as boas normas de fabricação e qualidade dos medicamentos de uso veterinário.
O FATOR C&MC® possui como veículo à sacarose, contendo nosódios dinamizados.

INFORMAÇÕES COM NOSSOS MÉDICOS VETERINÁRIOS HOMEOPATAS
André Vinícius de Oliveira CRMV-SP 12.665 - supervisor5@arenales.com.br
Suellenn J. Oliveira Bittencourt - CRMV-SP-12508 - info@arenales.com.br
Telefone: (18) 3909-9090

Fator Figueira

®

FATOR FIGUEIRA® é indicado como medicamento homeopático complementar para tratamento
curativo e preventivo da papilomatose (figueira) em bovinos.
O medicamento FATOR FIGUEIRA® promove aumento de imunidade nos animais tratados,
desaparecendo as lesões e impedindo a reprodução desta virose.
POSOLOGIA E MODO DE USAR
Administrar FATOR FIGUEIRA® por via oral, misturado a ração ou sal mineral.
Dose recomendada:
TRATAMENTO PREVENTIVO:
1,6g/animal/dia do medicamento, que equivale a 400 g (1 pacote) do FATOR FIGUEIRA®, para
cada saco de sal mineral de 30 kg para um consumo de 120g de sal mineral/animal/dia.
Fornecer ao rebanho, inclusive aos que nunca apresentaram figueira, durante 12 meses.
Para animais de alta produção leiteira (acima de 15 litros/dia), ou em manejo de transferência de embriões sendo doadoras ou
receptoras, recomenda-se dobrar a dose (3,2g/animal/dia), o que equivale a 800 g (2 pacotes) do FATOR FIGUEIRA® para cada
saco de sal de mineral de 30 kg em um consumo de 120 g de sal mineral/cabeça/dia.
TRATAMENTO CURATIVO:
3,2g/animal/dia, o que equivale a 800 g (2 pacotes) do FATOR FIGUEIRA® para cada saco de sal de mineral de 30 kg em um
consumo de 120 g de sal mineral/cabeça/dia.
Fornecer ao rebanho, inclusive aos que nunca apresentaram figueira, durante 24 meses.
Para animais de alta produção leiteira (acima de 15 litros/dia), ou em manejo de transferência de embriões sendo doadoras ou
receptoras, recomenda-se dobrar a dose (6,4g/animal/dia), o que equivale a 1.600 g (4 pacotes) do FATOR FIGUEIRA® para cada
saco de sal de mineral de 30 kg em um consumo de 120 g de sal mineral/cabeça/dia.
No caso de consumo de sal mineral inferior ou superior a estes mencionados anteriormente, ou o fornecimento do FATOR
FIGUEIRA® em ração, guardar as devidas proporções recomendadas acima.
Sempre que possível dividir a dose recomendada em dois tratos diários de ração.
Efetuar uma pré mistura do produto em parte do sal mineral (400 g de FATOR FIGUEIRA® em 1/3 do saco de sal mineral)
homogeneizar bem, depois completar com o restante. Homogeneizar novamente.
TRATAMENTO INDIVIDUAL:
Dar 15g ou 1 medida do FATOR FIGUEIRA® , na boca, 2 vezes ao dia, até a melhora.
Os animais acometidos devem ser separados em piquetes para evitar a transmissão aos demais. Esta conduta facilita também o
tratamento.
Figueira (Papiloma) e Homeopatia
Os animais acometidos devem ser separados em piquetes para evitar a transmissão aos demais. Esta conduta facilita também o
tratamento. O FATOR FIGUEIRA® deve ser fornecido ao grupo através do sal mineral durante 24 meses, casos isolados medicar
diretamente na boca. Os animais que resistirem ao tratamento devem ser eliminados, afinal seus descendentes possivelmente
poderão desenvolver a papilomatose (figueira), pois herdaram a sua incapacidade imunológica no combate à doença, além de
representar fonte de contágio aos demais animais do rebanho.
Para estimular o sistema imunológico pode ser efetuada auto-hemoterapia, ou seja: retirar 10-20 ml de sangue e aplicar, via
intramuscular, imediatamente no mesmo animal. Realizar este tratamento semanalmente em animais severamente acometidos.
Havendo qualquer dificuldade em calcular a dose, contatar nosso departamento técnico, info@arenales.com.br ou (18) 3909-9090.
PRECAUÇÕES
Armazenar o produto distante 5 metros de produtos químicos e de radiações provocadas por aparelhos eletrônicos. Conservar em
local fresco e seco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Manter em temperatura
ambiente.
Não descartar a embalagem em locais de acesso para animais, pois a ingestão de plástico pode causar sérios danos à saúde
animal. A embalagem é reciclável.
RESULTADO
O FATOR FIGUEIRA® promove aumento de imunidade nos animais tratados, desaparecendo as lesões e impedindo a reprodução
desta virose.
O FATOR FIGUEIRA® é elaborado de acordo com as Normas da Farmacopéia Homeopática, a qual é estritamente seguida pelo
Laboratório Veterinário Homeopático Fauna & Flora Arenales, não apresentando risco de intoxicação para a pessoa que irá
manipulá-lo e nem para os animais que entrarão em contato com o produto. Atende as boas normas de fabricação e qualidade dos
medicamentos de uso veterinário.
O FATOR FIGUEIRA® possui como veículo à sacarose, contendo nosódios dinamizados.

INFORMAÇÕES COM NOSSOS MÉDICOS VETERINÁRIOS HOMEOPATAS
André Vinícius de Oliveira CRMV-SP 12.665 - supervisor5@arenales.com.br
Suellenn J. Oliveira Bittencourt - CRMV-SP-12508 - info@arenales.com.br
Telefone: (18) 3909-9090

Fator M&P Pó

®

O FATOR M&P PÓ® é um medicamento homeopático complementar para o controle da mastite em
bovinos, causada por Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus
dysgalactiae, Streptococcus uberis, Escherichia coli. Indicado também para mamite e infecções do
casco em bovinos.
POSOLOGIA E MODO DE USAR
Administrar o FATOR M&P PÓ® por via oral, misturado ao sal mineral ou ração.
Dose recomendada:
BOVINOS - 1,6g/animal/dia, o que equivale a 400 g (1 pacote) do FATOR M&P PÓ® para cada saco
de sal mineral de 30 kg para um consumo de 120 g de sal mineral/animal/dia.
Para receptoras de embriões, e vacas de alta lactação (acima de 15 litros de leite/dia), recomendase dobrar a dose, ou seja, 800 g (2 pacotes do FATOR M&P PÓ®) para cada saco de sal de mineral
de 30 kg em um consumo de 120 g de sal mineral/cabeça/dia.
OVINOS E CAPRINOS – 1,6g/animal/dia, o que equivale a 1.600 g (4 pacotes) do FATOR M&P PÓ® para cada saco de sal mineral de 25
kg para um consumo de 25g de sal mineral/animal/dia.
Para animais de alta produção leiteira, ou em manejo de receptoras de embriões, recomenda-se dobrar a dose (3,2g/animal/dia), ou
seja, 3200g (8 pacotes) do FATOR M&P PÓ® para cada saco de sal de mineral de 25 kg em um consumo de 25g de sal
mineral/cabeça/dia.
Usar durante toda a lactação de forma contínua.
No caso de consumo de sal mineral inferior ou superior a estes mencionados anteriormente, ou o fornecimento do FATOR M&P PÓ® em
ração, guardar as devidas proporções recomendadas acima.
Sempre que possível dividir a dose recomendada em dois tratos diários de ração.
Efetuar uma pré mistura do produto em parte do sal mineral (400 g de FATOR M&P PÓ® em 1/3 do saco de sal mineral). Homogeneizar
bem, depois completar com o restante. Homogeneizar novamente.
TRATAMENTO INDIVIDUAL (CASOS AGUDOS): se houver recidiva de mastite aguda dar, por via oral, 15 gramas (ou 1 medida) do
FATOR M&P PÓ®, 3 a 4 vezes ao dia, esgotando o úbere totalmente, a cada medicação.
Se necessário aplicar enzimas intra-mamárias.
Controle da mastite / mamite bovina, caprina e ovina
Procedimentos obrigatórios para ordenha:
1. a ordenha manual ou mecânica deve ser efetuada em ambiente tranquilo, esgotando totalmente o úbere dos animais;
2. a higiene da ordenha deve ser criteriosa: lavar antes o teto e banhar o teto no final da ordenha com uma solução de cloro glicerinado a
4%, kilol ou carqueja a 10%. Os ordenhadores devem ter suas mãos lavadas entre a ordenha de um animal e outro;
3. ordenhar inicialmente os animais jovens sadios, em seguida animais adultos sadios, depois animais tratados recentemente e
finalmente os animais infectados;
4. tratar as infecções clínicas;
5. descartar os animais que tenham tido de 3 (três) a 5 (cinco) acometimentos clínicos de mastite durante a lactação;
6. examinar as fêmeas que são introduzidas no rebanho;
7. lesões ou fendas em tetos devem ser tratadas;
8. nunca descuidar do controle da Mastite / Mamite.
Havendo qualquer dificuldade em calcular a dose, contatar nosso departamento técnico, info@arenales.com.br ou (18) 3909-9090.
PRECAUÇÕES
Armazenar o produto distante 5 metros de produtos químicos e de radiações provocadas por aparelhos eletrônicos. Conservar em local
fresco e seco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Manter em temperatura ambiente.
Não descartar a embalagem em locais de acesso para animais, pois a ingestão de plástico pode causar sérios danos à saúde animal. A
embalagem é reciclável.
RESULTADO
O FATOR M&P PÓ® possui função de promover um mecanismo de drenagem na glândula mamária e desta forma a eliminação do
processo inflamatório causado por agentes etiológicos que comprometem esta glândula. Como consequência ocorrerá uma redução
da contagem de células somáticas, redução da contagem de colônias totais do leite e aumento no teste de redutase.
Como a reinfecção microbiótica ocorre a cada ordenha, o uso contínuo do FATOR M&P PÓ® manterá os índices citados em parâmetros
aceitáveis de qualidade láctea.
O FATOR M&P PÓ® é elaborado de acordo com as Normas da Farmacopéia Homeopática, a qual é estritamente seguida pelo
Laboratório Veterinário Homeopático Fauna & Flora Arenales, não apresentando risco de intoxicação para a pessoa que irá manipulá-lo
e nem para os animais que entrarão em contato com o produto. Atende as boas normas de fabricação e qualidade dos medicamentos
de uso veterinário.
O FATOR M&P PÓ® possui como veículo à sacarose, contendo nosódios dinamizados.

INFORMAÇÕES COM NOSSOS MÉDICOS VETERINÁRIOS HOMEOPATAS
André Vinícius de Oliveira CRMV-SP 12.665 - supervisor5@arenales.com.br
Suellenn J. Oliveira Bittencourt - CRMV-SP-12508 - info@arenales.com.br
Telefone: (18) 3909-9090

®

Fator Infecções Pó

FATOR INFECÇÕES PÓ® é indicado como medicamento homeopático
complementar para bezerros, ovelhas e cabritos que são extremamente
frágeis e susceptíveis as infecções intestinais, pulmonares e doenças
parasitárias.
As tosses com corrimentos nasais, diarréias brancas ou negras, anaplasmose
e babesiose debilitam os animais e provocam intensa mortalidade.
As primeiras semanas são importantes na vida dos animais, pois estabelecem
sua performance para toda a vida.
Seu uso é indicado também para animais adultos.
Obs.: consultar o médico veterinário sobre o uso de outros medicamentos para
o tratamento de infecções.
POSOLOGIA E MODO DE USAR
®
Administrar o FATOR INFECÇÕES PÓ por via oral, misturado à ração ou sal mineral.
Dose recomendada:
BOVINOS:
1,6 g/animal/dia, o que equivale a 400 g (1 pacote) de FATOR INFECÇÕES PÓ® para cada saco de sal mineral
de 30 kg, para consumo de 120 g de sal mineral/animal/dia.
OVINOS e CAPRINOS:
®
1,6 g/animal/dia, o que equivale a 1.600 g (4 pacotes) de FATOR INFECÇÕES PÓ para cada saco de sal
mineral de 25 kg, para consumo de 25 g de sal mineral/animal/dia.
TRATAMENTO INDIVIDUAL:
Dar 15 g ou 1 medida na boca, 3-4 vezes ao dia, durante 1 semana.
No caso de consumo de sal mineral inferior ou superior ao mencionado anteriormente ou em caso do uso do
®
FATOR INFECÇÕES PÓ em ração, guardar as devidas proporções recomendadas acima.
Sempre que possível dividir a dose recomendada em dois tratos diários de ração.
Efetuar uma pré mistura do produto em parte do sal mineral (400 g de FATOR INFECÇÕES PÓ® em 1/3 do saco
de sal mineral) e homogeneizar bem, depois completar com o restante. Homogeneizar novamente.
Após a homogeneização em sal mineral ou ração, o produto tem uma duração máxima de 6 (seis) meses.
Havendo qualquer dificuldade em calcular a dose, contatar nosso departamento técnico:
info@arenales.com.br ou (18) 3909-9090.
PRECAUÇÕES
Armazenar o produto distante 5 metros de produtos químicos e de radiações provocadas por aparelhos
eletrônicos. Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance das crianças e dos
animais domésticos. Manter em temperatura ambiente.
Não descartar a embalagem em locais de acesso para animais, pois a ingestão de plástico pode causar sérios
danos à saúde animal. A embalagem é reciclável.
RESULTADO
O FATOR INFECÇÕES PÓ® diminui sensivelmente as infecções por estimular o sistema imunológico,
resultando em animais mais vigorosos.
Solicitar que o médico veterinário avalie a gravidade da infecção.
®

O FATOR INFECÇÕES PÓ é elaborado de acordo com as Normas da Farmacopéia Homeopática, a qual é
estritamente seguida pelo Laboratório Veterinário Homeopático Fauna & Flora Arenales, não apresentando
risco de intoxicação para a pessoa que irá manipulá-lo e nem para os animais que entrarão em contato com o
produto. Atende as boas normas de fabricação e qualidade dos medicamentos de uso veterinário.
®
O FATOR INFECÇÕES PÓ possui como veículo à sacarose, contendo nosódios dinamizados.

INFORMAÇÕES COM NOSSOS MÉDICOS VETERINÁRIOS HOMEOPATAS
André Vinícius de Oliveira CRMV-SP 12.665 - supervisor5@arenales.com.br
Suellenn J. Oliveira Bittencourt - CRMV-SP-12508 - info@arenales.com.br
Telefone: (18) 3909-9090

Fator Cria Pó

®

®

O FATOR CRIA PÓ é indicado para incrementar o índice de vacas
transplantadas ou inseminadas. Iniciar o tratamento 3 (três) semanas antes
da transferência de embriões ou da época prevista para inseminar. Manter
a medicação por 90 (noventa) dias, depois destes dois processos.
POSOLOGIA E MODO DE USAR
®
Administrar o FATOR CRIA PÓ por via oral, misturado ao sal mineral ou a
ração.
Dose recomendada: 1,6 g/animal/dia, o que equivale a 400 g (1 pacote) de
FATOR CRIA PÓ® para cada saco de sal mineral de 25 Kg em um consumo
de 100 g de sal mineral/animal/dia. Para animais de alta produção leiteira (acima de 15 litros/dia), ou em
manejo de transferência de embriões sendo doadoras ou receptoras, recomenda-se dobrar a dose (3,2
g/animal/dia), ou seja, 800 g (2 pacotes) do FATOR CRIA PÓ® para cada saco de sal mineral de 25 Kg
em um consumo de 100 g/animal/dia. No caso de consumo de sal mineral inferior ou superior ao
®
mencionado anteriormente ou em caso do uso do FATOR CRIA PÓ em ração, guardar as devidas
proporções recomendadas acima, lembrando que animais de alta performance devem-se dobrar a
dose. Sempre que possível dividir a dose recomendada em dois tratos diários de ração. Efetuar uma pré
®
mistura do produto em parte do sal mineral (400 g de FATOR CRIA PÓ em 1/3 do saco de sal mineral)
homogeneizar bem, depois completar com o restante. Homogeneizar novamente.
Após a homogeneização em sal mineral ou ração, o produto tem uma duração máxima de 6 (seis)
meses.
Havendo qualquer dificuldade em calcular a dose, contatar nosso departamento técnico:
info@arenales.com.br ou (18) 3909-9090.
PRECAUÇÕES
Armazenar o produto distante 5 metros de produtos químicos e de radiações provocadas por aparelhos
eletrônicos. Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance das crianças e
dos animais domésticos. Manter em temperatura ambiente.
Não descartar a embalagem em locais de acesso para animais, pois a ingestão de plástico pode causar
sérios danos à saúde animal. A embalagem é reciclável.
RESULTADO
®

O FATOR CRIA PÓ faz com que o útero materno não rejeite o embrião ou sêmen, pois de certa forma
nos dois procedimentos se está introduzindo no organismo do animal um corpo estranho. Sendo
®
administrado antes desses dois processos, o FATOR CRIA PÓ faz com que a matriz tenha um
incremento na saúde de seus órgãos reprodutivos, desenvolvendo uma gestação eficaz. Sua ação
promove uma modulação do pH uterino. Reduz a taxa de abortos do rebanho, e age em retenção de
placenta. Obs.: matrizes que não responderem satisfatoriamente devem ser descartadas do processo
reprodutivo.
®

O FATOR CRIA PÓ é elaborado de acordo com as Normas da Farmacopéia Homeopática, a qual é
estritamente seguida pelo Laboratório Veterinário Homeopático Fauna & Flora Arenales, não
apresentando risco de intoxicação para a pessoa que irá manipulá-lo e nem para os animais que
entrarão em contato com o produto. Atende as boas normas de fabricação e qualidade dos
medicamentos de uso veterinário.
®
O FATOR CRIA PÓ possui como veículo à sacarose, contendo nosódios dinamizados.

INFORMAÇÕES COM NOSSOS MÉDICOS VETERINÁRIOS HOMEOPATAS
André Vinícius de Oliveira CRMV-SP 12.665 - supervisor5@arenales.com.br
Suellenn J. Oliveira Bittencourt - CRMV-SP-12508 - info@arenales.com.br
Telefone: (18) 3909-9090

Fator Parto Pó

®

FATOR PARTO PÓ® é indicado como facilitador de parto para vacas que
apresentam por rotina dificuldades em parir.
O FATOR PARTO PÓ® reduz o número de partos distócicos e diminui o tempo
de expulsão do feto. Fornecido preventivamente na gestação, promove por
rotina um parto fisiológico rápido e com nascidos ágeis e vigorosos.
POSOLOGIA E MODO DE USAR
®
Administrar o FATOR PARTO PÓ por via oral misturado ao sal mineral ou a
ração.
Dose recomendada:
BOVINOS - 1,6g/animal/dia, o que equivale a 400 g (1 pacote) de FATOR
PARTO PÓ® para cada saco de sal mineral de 25 kg em um consumo de 100 g de sal mineral/animal/dia.
Para animais de alta produção leiteira (acima de 15 litros dia), ou em manejo de transferência de embriões
sendo doadoras ou receptoras, recomenda-se dobrar a dose (3,2g/animal/dia), ou seja, 800g (2 pacotes) do
FATOR PARTO PÓ® para cada saco de sal mineral de 25 kg em um consumo de 100 g/animal/dia.
PREVENTIVO
Dar 15g (ou 1 colher de sopa ou medida) na metade da gravidez.
NO MOMENTO DO PARTO
Dar 8 gramas/hora (1/2 colher de sopa ou medida), até a conclusão do parto.
No caso de consumo de sal mineral inferior ou superior ao mencionado anteriormente ou em caso do uso do
®
FATOR PARTO PÓ em ração, guardar as devidas proporções recomendadas acima.
Sempre que possível dividir a dose recomendada em dois tratos diários de ração.
Efetuar uma pré mistura do produto em parte do sal mineral (400 g de FATOR PARTO PÓ® em 1/3 do saco de
sal mineral) homogeneizar bem, depois completar com o restante. Homogeneizar novamente.
Após a homogeneização em sal mineral ou ração, o produto tem uma duração máxima de 6 (seis) meses.
Havendo qualquer dificuldade em calcular a dose, contatar nosso departamento técnico:
info@arenales.com.br ou (18) 3909-9090.
PRECAUÇÕES
Armazenar o produto distante 5 metros de produtos químicos e de radiações provocadas por aparelhos
eletrônicos. Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance das crianças e dos
animais domésticos. Manter em temperatura ambiente.
Não descartar a embalagem em locais de acesso para animais, pois a ingestão de plástico pode causar
sérios danos à saúde animal. A embalagem é reciclável.
RESULTADO
O FATOR PARTO PÓ® reduz o número de partos distócicos e diminui o tempo de expulsão do feto. Fornecido
preventivamente na gestação, promove por rotina um parto fisiológico rápido e com nascidos ágeis e
vigorosos. Potencializa o tônus muscular do útero e a abertura da cervix, facilitando a fase expulsiva. Atua
otimizando a aptidão materna.
®

O FATOR PARTO PÓ é elaborado de acordo com as Normas da Farmacopéia Homeopática, a qual é
estritamente seguida pelo Laboratório Veterinário Homeopático Fauna & Flora Arenales, não apresentando
risco de intoxicação para a pessoa que irá manipulá-lo e nem para os animais que entrarão em contato com o
produto. Atende as boas normas de fabricação e qualidade dos medicamentos de uso veterinário.
®
O FATOR PARTO PÓ possui como veículo à sacarose, contendo nosódios dinamizados.

INFORMAÇÕES COM NOSSOS MÉDICOS VETERINÁRIOS HOMEOPATAS
André Vinícius de Oliveira CRMV-SP 12.665 - supervisor5@arenales.com.br
Suellenn J. Oliveira Bittencourt - CRMV-SP-12508 - info@arenales.com.br
Telefone: (18) 3909-9090

Fator Hepa-Foto

®

O FATOR HEPA-FOTO® é indicado para todas as categorias e idades de animais
que tenham sido expostos às plantas causadoras da fotossensibilização, estando
ou não apresentando sintomas.
Indicado como medicamento complementar em intoxicações diversas, sejam por
plantas tóxicas, produtos ou medicamentos químicos e alimentos mal
conservados.
Indicado também em animais que estejam se recuperando de doenças agudas ou
crônicas.
Obs.: em outras intoxicações e doenças infecciosas, verificar com o médico
veterinário o prognóstico do tratamento.
POSOLOGIA E MODO DE USAR
CASOS CRÔNICOS:
Administrar Fator HEPA-FOTO® por via oral, misturado à ração ou sal mineral.
Dose recomendada:
3,2g/animal/dia o que equivale a 800 g (2 pacotes) de Fator HEPA-FOTO® para cada saco de 25 kg de sal
mineral, com consumo de 100 g de sal mineral/animal/dia.
No caso de consumo de sal mineral inferior ou superior a este mencionado anteriormente, ou o fornecimento do
FATOR HEPA-FOTO® em ração, guardar as devidas proporções recomendadas acima.
ANIMAIS LACTANTES:
Tem-se como opção adicionar 50 g (3 colheres de sopa ou medida) do produto em 100 litros de leite e fornecer 2
vezes ao dia aos animais.
Sempre que possível dividir a dose recomendada em dois tratos diários de ração ou leite.
Efetuar uma pré-mistura do produto em parte do sal mineral (400 g de Fator HEPA-FOTO® em 1/3 do saco de sal
mineral), homogeneizar bem depois completar com o restante. Homogeneizar novamente.
Após a homogeneização em sal mineral ou ração, o produto tem uma duração máxima de 6 (seis) meses.
CASOS AGUDOS:
Quando o médico veterinário diagnosticar risco de vida dos animais, estes devem ser afastados do lote e
tratados individualmente.
Para tratamentos curativos usar como coadjuvante 8 g do produto (1/2 colher de sopa ou medida) 3 (três) vezes
ao dia durante 30 (trinta) dias.
Havendo qualquer dificuldade em calcular a dose, contatar nosso departamento técnico: info@arenales.com.br
ou (18) 3909-9090.
PRECAUÇÕES
Armazenar o produto distante 5 metros de produtos químicos e de radiações provocadas por aparelhos
eletrônicos. Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance das crianças e dos
animais domésticos. Manter em temperatura ambiente.
Não descartar a embalagem em locais de acesso para animais, pois a ingestão de plástico pode causar sérios
danos à saúde animal. A embalagem é reciclável.
RESULTADO
Os resultados do FATOR HEPA-FOTO® têm sua atuação dependente do rápido diagnóstico desta patologia e a
retirada dos animais dos pastos infectados.
®

O FATOR HEPA-FOTO é elaborado de acordo com as Normas da Farmacopéia Homeopática, a qual é
estritamente seguida pelo Laboratório Veterinário Homeopático Fauna & Flora Arenales, não apresentando
risco de intoxicação para a pessoa que irá manipulá-lo e nem para os animais que entrarão em contato com o
produto. Atende as boas normas de fabricação e qualidade dos medicamentos de uso veterinário.
®
O FATOR HEPA-FOTO possui como veículo à sacarose, contendo nosódios dinamizados.

INFORMAÇÕES COM NOSSOS MÉDICOS VETERINÁRIOS HOMEOPATAS
André Vinícius de Oliveira CRMV-SP 12.665 - supervisor5@arenales.com.br
Suellenn J. Oliveira Bittencourt - CRMV-SP-12508 - info@arenales.com.br
Telefone: (18) 3909-9090

Fator Endecto Corte - Polpa

®

O FATOR ENDECTO CORTE – POLPA® é indicado como medicamento homeopático complementar no controle de
Carrapatos (Boophilus microplus, Amblyomma cajennense), Mosca de Chifre (Haematobia irritans), Vermes
(Bunostomum sp, Haemonchus contortus, Haemonchus placei, Nematodirus sp, Oesaphagostomum sp,
Strongyloides sp, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformes, Trichuris sp), Eimeriose e Cisticercose em
bovinos de corte.
POSOLOGIA E MODO DE USAR
®
Administrar o FATOR ENDECTO CORTE – POLPA por via oral, misturado ao sal mineral.Salgar o cocho diariamente.
Dose recomendada
Tratamento Inicial:
®
Iniciar o tratamento com o FATOR ENDECTO CORTE – POLPA administrando 4 (quatro) g/ animal/ dia e
prosseguir por 6 (seis) meses.
®
Equivale a misturar 2 (dois) kg do FATOR ENDECTO CORTE – POLPA para cada saco de sal mineral de 30 (trinta)
kg, para um consumo médio de 60 (sessenta ) gramas de sal mineral/ animal/ dia.
®
Cada unidade do FATOR ENDECTO CORTE – POLPA é suficiente para aproximadamente 8 (oito) sacos de sal mineral nos primeiros 6 (seis) meses de
tratamento.
Tratamento Manutenção:
Mantenha o tratamento com o FATOR ENDECTO CORTE – POLPA® administrando 2 (dois) g/ animal/ dia . Uso contínuo.
®
Equivale a misturar 1 (um) kg do FATOR ENDECTO CORTE – POLPA para cada saco de sal mineral de 30 (trinta) kg, para um consumo médio de 60
(sessenta) gramas de sal mineral/ animal/ dia.
®
Cada unidade do FATOR ENDECTO CORTE – POLPA é suficiente para aproximadamente15 (quinze) sacos de sal mineral. Realize exames de fezes,
contagem de carrapatos e moscas de chifre de acordo com a orientação do Médico Veterinário, para avaliar a possibilidade de eliminar controles químicos.
Consumo de sal diário por lote/idade:
Calcular o consumo de sal para que os animais, por média, consumam diariamente sem interrupção a dose do FATOR ENDECTO CORTE – POLPA®,
recomendado. Consulte o médico veterinário e nossa equipe de Médicos Veterinários Homeopatas.
Efetuar uma pré mistura do FATOR ENDECTO CORTE – POLPA® em parte do sal mineral e homogeneizar bem, depois completar com o restante.
Homogeneizar novamente.
Após a homogeneização em sal mineral utilizar o produto imediatamente.
Havendo qualquer dificuldade em calcular a dose, contatar nosso departamento técnico, info@arenales.com.br ou (18) 3909-9090.
RESULTADO
CARRAPATOS
Após 7-15 dias nos carrapatos aparecem estrias amareladas, sinal que estão adoecidos; a sua reprodução é interrompida.
Cada teleógena (fêmea em postura) é capaz de botar cerca de 3000 ovos. Inviabilizando esta postura, aos poucos se está reduzindo a população de
carrapatos do ambiente.
A necessidade de banhos carrapaticidas nos animais tratados com FATOR ENDECTO CORTE – POLPA® tendem a ficar menos frequentes.
Quando se encontram mais de 100 carrapatos nos animais, é hora de banhá-los com carrapaticidas (prefira banhos e produtos naturais).
Periodicamente pode ocorrer reinfestação decorrente de alterações climáticas ou troca de pastagens.
Poucos carrapatos no animal não trazem prejuízos, pois representam uma forma de estimular sua resistência imunológica e proteção contra a tristeza
parasitária.
Com o passar dos anos a infestação do carrapato estará controlada. Manter a dose de manutenção sem jamais interromper.
MOSCA DE CHIFRE
®
Entre 6 (seis ) à 12 ( doze ) meses após o início do fornecimento do FATOR ENDECTO CORTE – POLPA a infestação será discreta, não incomodando os
animais. Animais negros e machos terão mais moscas ao seu redor. Animais claros terão moscas em quantidade tão mínima que é possível contá-las.
As reinfestações serão sempre mais brandas; pois se estará impedindo que a mosca complete seu ciclo nas fezes dos animais.
A mosca do chifre voa em 24 horas entre 12-20 km; sendo assim sempre que um vizinho banhar o gado, em seu rebanho haverá um aumento destes insetos,
mas é um processo transitório, de poucos dias, afinal elas não conseguem realizar o seu ciclo. O mesmo ocorrerá durante os meses de dezembro-março,
com o aumento da temperatura aliada à umidade, aumentará também a infestação da mosca de chifre nas propriedades vizinhas, mas o processo será
transitório em sua propriedade.
®
Somente faça combate se os animais estiverem muito incomodados, se for em início do processo de tratamento com o FATOR ENDECTO CORTE – POLPA
e prefira produtos naturais, a base de banhos ou brincos. Pois estes produtos não interferem nos coleópteros que auxiliaram o controle enterrando as fezes
do gado.
VERMES
Após 4 meses de utilização deste produto, vermifugar os animais, se o exame de fezes O.P.G. (Ovos Por Grama), indicar a necessidade, considerando 500
ovos por gramas de fezes. Consulte o Médico Veterinário.
Utilize produtos que não interfiram no ciclo dos coleópteros que controlam os vermes nas fezes do gado. Auxilia as diarreias de bezerros, controlando a
Eimeriose.
CONTROLE INTEGRADO DE PARASITOS
®
Ao adquirir animais fornecer o FATOR ENDECTO CORTE – POLPA imediatamente.
Sempre se observarão carrapatos, moscas de chifres e vermes nas propriedades, pois o Brasil esta amplamente infestado destes parasitas pelas condições
climáticas. Importante que a infestação não interfira na produção.
O FATOR ENDECTO CORTE – POLPA® propõe uma redução gradativa destes parasitas para níveis aceitáveis.
Os animais irão apresentar uma pelagem com muito brilho, e os carrapatos que não caírem ao solo estarão secos na pelagem, como se ocorresse um
processo de mumificação.O couro estará preservado das marcas dos ectoparasitos e terá qualidade superior.
®
A proposta do FATOR ENDECTO CORTE – POLPA é de reduzir gradativamente os controles químicos, incrementar os predadores naturais e reduzir o
impacto ambiental e resíduos no animal, na carne e meio ambiente.
®
O FATOR ENDECTO CORTE – POLPA é uma ferramenta no campo para potencializar a criação de bovinos de corte e bezerros.
O FATOR ENDECTO CORTE – POLPA® é elaborado de acordo com as Normas da Farmacopéia Homeopática, a qual é estritamente seguida pelo
Laboratório Veterinário Homeopático Fauna & Flora Arenales, não apresentando risco de intoxicação para a pessoa que irá manipulá-lo e nem para os
animais que entrarão em contato com o produto. Atende as boas normas de fabricação e qualidade dos medicamentos de uso veterinário.

A FORMA ECONÔMICA E SEM RESÍDUOS DE CONTROLAR ECTO E ENDO PARASITOS DE SEU REBANHO DE CORTE, EM TODO O
CICLO DE VIDA, COM COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA!
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Fator Casco

®

O FATOR CASCO® é indicado como medicamento homeopático para tratamento e
prevenção de pododermatites, inflamações e ulcerações que envolvem a unha (casco)
e tecidos moles, dermatites interdigitais, erosão de talão, fissuras do casco e unha, e
laminites em bovinos, equinos, ovinos, caprinos e suínos. Reduz os sintomas
concomitantes como dor, claudicação, edemas e inflamações provenientes dos
processos acima.
POSOLOGIA E MODO DE USAR
Administrar o FATOR CASCO® por via oral, misturado ao sal mineral.
Dose recomendada:
BOVINOS E EQUINOS:
Tratamento Inicial:
Iniciar o tratamento com o FATOR CASCO® administrando 8g/animal/dia e prosseguir por 6 (seis) meses.
Equivale a misturar 4 (quatro) kg ou 2 (dois) pacotes do FATOR CASCO® para cada saco de sal mineral de 30 (trinta)
kg, para um consumo médio de 60 (sessenta) gramas de sal mineral/animal/dia, durante 6 (seis) meses.
Tratamento Manutenção:
Manter o tratamento com o FATOR CASCO® administrando 4g/animal/dia. Uso contínuo.
Equivale a misturar 2 (dois) kg ou 1 (um) pacote do FATOR CASCO® para cada saco de sal mineral de 30 (trinta) kg,
para um consumo médio de 60 (sessenta) gramas de sal mineral/animal/dia.
OVINOS E CAPRINOS:
Tratamento Inicial:
Iniciar o tratamento com o FATOR CASCO® administrando 6g/animal/dia e prosseguir por 3 (três) meses.
Equivale a misturar 6 (seis) kg ou 3 (três) pacotes do FATOR CASCO® para cada saco de sal mineral de 30 (trinta) kg,
para um consumo médio de 30 (trinta) gramas de sal mineral/animal/dia, durante 3 (três) meses.
Tratamento Manutenção:
Manter o tratamento com o FATOR CASCO® administrando 4g/animal/dia. Uso contínuo.
Equivale a misturar 4 (quatro) kg ou 2 (dois) pacotes do FATOR CASCO® para cada saco de sal mineral de 30 (trinta)
kg, para um consumo médio de 30 (trinta) gramas de sal mineral/animal/dia.
Pode ser fornecido na ração. Guardar as devidas proporções recomendadas acima. Consultar nossos médicos
veterinários homeopatas sobre a dose e consumo diário.
SUÍNOS:
Tratamento Inicial:
Iniciar o tratamento com o FATOR CASCO® administrando 10 (dez) g/ animal/ dia e prosseguir por 3 (três) meses.
Misturar na ração, calculando o consumo diário, ou fornecer no cocho dos animais afetados, em doses de 5 (cinco)
gramas, duas vezes ao dia.
Tratamento Manutenção:
Manter o tratamento com o FATOR CASCO® administrando 6g/animal/dia. Uso contínuo.
Misturar na ração, calculando o consumo diário, ou fornecer no cocho dos animais afetados, em doses de 3 (três)
gramas, duas vezes ao dia.
Procurar periodicamente orientação do Médico Veterinário para avaliar a necessidade de aparar o casco dos animais
afetados.
Efetuar uma pré mistura do FATOR CASCO® em parte do sal mineral e homogeneizar bem, depois completar com o
restante. Homogeneizar novamente.
RESULTADO
O FATOR CASCO® promove uma gradativa regressão da inflamação dos tecidos moles, atuando na matriz da unha
(casco) da espécie tratada. Com o tratamento, em aproximadamente 6 (seis) meses, recomeça o crescimento da unha
(casco) e a renovação e crescimento das partes duras, reduzindo gradativamente edema, sensibilidade (dor) e
claudicação, causadas pela pododermatite. Desta forma ocorrerá secundariamente incremento na produção de carne,
leite, reprodução e desenvolvimento, pois as pododermatites e manifestações clínicas causam perdas
incomensuráveis à produção animal.
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