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O uso da Homeopatia
 varia conforme seu problema!! 

Fale conosco e use nossos produtos da 
forma mais eficaz para atender 

sua necessidade.
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NÃO contém HORMÔNIOS e nem PESTICIDAS.
O produto não agride o meio ambiente,não tem risco para 
saúde pública e animal.
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www.pecnew.com.br
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O ambiente  que  o  animal   vive deve ser  adequado, tanto em luz  do sol, como em sombra,  água limpa   e 
fresca. Deve  ser  limpo,  comida  de  qualidade,  ou  seja, um   ambiente  equilibrado para que  o  animal  se
torne  também  equilibrado. A criação de  bezerras  é  uma  das atividades    mais   complexas   da    fazenda   
leiteira, entretanto não basta fazer a vaca parir, é necessário  que  ela sobreviva com saúde para  aproveitar 
o seu maior potencial  genético. É muito comum a ocorrência de doenças infectocontagiosas e parasitárias, 
com consequente aumento de mortalidade.

CRIAÇÃO DE BEZERRAS 

(Um ambiente equilibrado é harmonioso.)

Outro fato muito importante são os custos na  fase de  cria,  sendo  agravado  pela  morbidade,  ou  seja,
bezerras que ficam doentes e  necessitam  de  remédios  para  evitar  a  morte.  Porém,  mesmo  evitada
a morte  somam-se aos custos de medicamentos  os custos  relativos  à  queda no  desempenho  destas 
bezerras, que certamente ocorrerão. Sabemos que o estresse pode causar   queda  de  imunidade,  com 
isso as bezerras ficam doentes mais frequentemente e podem até morrer. Assim, o manejo das bezerras
deve ser o menos  agressivo possível. 

1

SAÚDE- 
Este medicamento pode ser  oferecido  para    qualquer  fase de   produção,  em  especial  para  a  fase  de 
crescimento.

Recomendação: - 20g/cab/dia, misturado no leite ou na ração

Promove equilíbrio no crescimento ósseo, muscular e formação de órgãos aumenta a imunidade,  diminui 
o stress e melhora a conversão alimentar.

PARASITÁRIO- 
Este medicamento pode ser oferecido para qualquer fase de produção, tem como   objetivo   combater 
parasitas internos e externos, diminuindo a competição do indivíduo com o parasitos por nutrientes. 

Recomendação: - 8g/cab/dia misturado no leite ou na ração

ANTIDIARREICO PECNEW:
É um medicamento para combater os casos de diarreias. Em casos de repetição muito  frequente  fazer 
uso continuo.

Recomendação:- 30g/cab/dia, por no mínimo 5 dias, caso clínico (fazer ingestão forçada, se necessário
misturar um palatabilizante, como fubá, ração, etc ).

                          - 10g/cab/dia preventivo, misturado no leite ou na ração

É um substituto do leite que já vem homeopatizado com o propósito de diminuir  carrapatos e suas
doenças, diarréia , pneumonia e por consequência suas sequelas.
OBS: (não substitui o uso dos outros medicamentos em caso de acometimento clínico)
Recomendação: - Fornecer no mínimo 4 litros de leite por dia, 2 pela manhã  e 2 à tarde, por 30 dias.
Após, fornecer 4 litros na parte da manhã até os 60 dias. Sempre deixando à disposição  do  bezerro 
água limpa e ração a vontade nesta fase. 
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CRIAÇÃO DE BEZERRAS 

(Um ambiente equilibrado é harmonioso.)

O ser vivo com sua energia vital em equilíbrio e em total potência 
não adoece . Uma bezerra sadia, com sua energia vital bem 
composta vai ser um animal preparado para combater qualquer
adversidade que surgir, a tornando um animal de produção por
excelência, manifestando assim todo o seu potencial genético.
Já para um animal doente, usamos a homeopatia para tratar o  
organismo debilitado, desequilibrado  e não a doença. 

Deve-se oferecer o mais cedo  possível  medicamentos 
homeopáticos, para  evitar  desequilíbrios  provocados 
pelas formas de manejos  e ambiências  desfavoráveis,
ou mesmo por doenças  que  acometem   as   bezerras
com o propósito de diminuir a morbidade das doenças.

BABY MILK: 

MEDICAMENTOS PECNEW
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