M3Ecto
Máxima
eficácia
para você
continuar
lucrando.

CoM M3Ecto
CARRAPATOS,
BERNES,
MOSCAS,
PIOLHOS
E SARNAS
nÃO TÊM VEZ.

VOCÊ FICA
TRANQUILO E
SEU REBANHO
PRODUZINDO.
M3Ecto é formulado para não dar chance
aos parasitas que causam doenças e irritação
aos animais, acarretando em prejuízos
ao produtor.
M3Ecto tem 3 apresentações:
1 Litro, 200 mL e 40 mL

EFEITO MAIS RáPIDO
AçÃO PROLONGADA
99,18
94,51

3 DIAS

97,32

7 DIAS

98,88

14 DIAS

21 DIAS

Dias Pós Tratamento
FONTE: Formiga MG; CPPAR/FCAV/UNESP, Jaboticabal, SP, Brasil, 2012.

Cipermetrina

M3Ecto
APRESENTA
EFICÁCIA ELEVADA
E PROLONGADA
acima de 94%
aPós o 3º dia de
tratamento.

M3Ecto
Clorpirifós

Butóxido
de Piperonila

Este excelente resultado
deve-se a perfeita
combinação entre os
três princípios ativos.

Detalhes do produto
Indicações
M3Ecto é indicado para bovinos como carrapaticida (Boophilus
microplus), bernicida (Dermatobia hominis), mosquicida
e repelente da Mosca-dos-chifres (Haematobia irritans), da mosca
doméstica (Musca domestica) e da mosca-do-estábulo (Stomoxys calcitrans), além de atuar como repelente das moscas adultas vetoras do
berne, auxiliando no controle dessas infestações.
M3Ecto também é indicado no controle de piolhos hematófagos
(Linognathus vituli, Solenoptes capillatus e Haematopinus sp) e piolhos
mastigadores - malófago (Damalinia bovis) e sarnas: demodécica (Demodex bovis), da cabeça (Sarcoptes scabiei), do corpo (Psoroptes bovis)
e dos pés (Chorioptes bovis).
POSOLOGIA
As seguintes diluições são indicadas para o produto:
Banhos de aspersão:
Diluir 40 ml do produto em 20 litros de água ou 1 litro do produto
em 500 litros de água.

40 mL

20 L

Peso vivo do animal
100 Kg
200 Kg
300 Kg
400 Kg
500 Kg

Volume de calda
1L
2L
3L
4L
5L

. Pulverizar todo o
corpo do animal
molhando-o muito
bem, principalmente
as seguintes partes:
orelhas, base dos
chifres, barbela, axilas,
entre membros, virilhas
e inserção da cauda.
PERÍODO DE CARÊNCIA PARA CONSUMO HUMANO

CARNE LEITE
7 dias 96 horas

Uma empresa COM PRODUTOS CONSAGRADOS
E UM SELO DE QUALIDADE COM 60 ANOS DE HISTÓRIA
Fabiani Saúde Animal
é uma empresa que tem em
seu DNA a tradição de qualidade
e inovação em produtos de
máxima eficiência.
Os produtos, facilmente
reconhecidos pelas cores, estão
dispostos da seguinte forma:

. Terapêuticos Hormonais,
. Tônicos e Fortificantes,
. Vitamínicos e Minerais,
. Antibióticos,
. Endoparasiticidas,
. Ectoparasiticidas,
. Endectocidas.
Quando pensar em saúde animal,
lembre-se que a qualidade se
chama Fabiani Saúde Animal.

Mais informações:
0800 773 1900
sac@fabianisaudeanimal.com.br
www.fabianisaudeanimal.com.br

