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CHEGA DE MASTITE!

SAIBA COMO SOLUCIONAR ESSE PROBLEMA.

A ocorrência da mastite está
relacionada a diversos fatores
de manejo e provoca grandes
perdas econômicas e de
produtividade.
Neste e-book você vai saber
como combater e prevenir
este pesadelo dos produtores
de leite.

A ocorrência da mastite está relacionada a diversos fatores de
manejo e provoca grandes perdas de produtividade. O uso de
medicamento homeopático ajuda a combater este tipo de infecção sem o uso de substâncias agressivas para a saúde do
animal ou do consumidor ﬁnal do leite ou da carne.
O Homeo-Vita Antimastite também pode ser usado preventivamente, pois contém substâncias que contribuem para o aumento da produção de leite.as principais doenças do rebanho
leiteiro, caracteriza-se por ser um processo inﬂamatório no
tecido glandular mamário. Causa grandes prejuízos na produção de leite do Brasil e do mundo, sendo um dos principais problemas da bovinocultura leiteira.

O grande impacto econômico deve ser ressaltado, principalmente, pelas perdas decorrentes de baixa produção de leite,
alto custo com tratamento, perda de tetos, honorários veterinários, alteração na composição do leite, reposição prematura
dos animais por baixa produção, ou mesmo morte do animal.
A antibioticoterapia é o procedimento mais utilizado no tratamento da mastite bovina, porém a crescente preocupação
com a presença de resíduos de antibióticos no leite e o aparecimento de estirpes bacterianas resistentes têm estimulado a
busca por meios alternativos que reduzam ou eliminem tais
problemas.
Uma alternativa para reduzir o uso de antibióticos na alimentação animal é buscar outros tratamentos que tenham um efeito
positivo e eﬁcaz.
O uso da Homeopatia como alternativa oferece ao produtor
um aumento de seus lucros pelo crescimento da produção e
pela diminuição de seus custos.
A facilidade na administração da homeopatia, através do fornecimento no sal mineral ou na ração, diminui o estresse, beneﬁciando a saúde do animal.

O núcleo homeopático Homeo-Vita antimastite é indicado
para prevenção e redução de mastites clínicas e subclínicas,
além de desenvolver o equilíbrio ﬁsiológico do úbere e a produtividade do rebanho leiteiro, estimulando a produção das
glândulas mamárias.
O produto Homeo-Vita Antimastite, em testes cientíﬁcos, teve
como resultados:
- Redução de 86% de casos de Mastite em relação ao lote sem
tratamento homeopático.
- Aumento do Teor de Gordura, Proteína e Lactose do Leite.
- Diminuição de Cortisol. (Estresse).
Todos estes benefícios a um custo de investimento baixíssimo
em prevenção podendo reverter a perda ﬁnanceira em lucro.
O produto Homeo-Vita Antimastite, vem totalmente de encontro com as necessidades dos produtores de leite do Brasil.
Produto de fácil aplicação, que não deixa resíduos químicos no
leite e que reduz os custos de produção.

A Homeopatia Animal
A homeopatia para animais é uma terapia que trata não
apenas os sintomas do problema, mas o indivíduo como um
todo. Enquanto os tratamentos comuns atuam atacando os
agentes patogênicos, a homeopatia fortalece o sistema de
defesa do animal sem nenhuma toxicidade ao organismo.
Os produtos homeopáticos procuram estimular o sistema
imunológico, fazendo com que seu organismo responda da
maneira mais adequada aos estímulos que o desequilibram,
como parasitas, alimentação inadequada, problemas dentários,
Os produtos da linha Homeo-Vita oferecem um tratamento
rápido e eﬁcaz contra diversas doenças e problemas comuns
na criação.

O produtor de leite Edinei Koakoski, de Nova Araçá no Rio
Grande do Sul, recomenda o Homeo-Vita para quem busca
qualidade e rentabilidade no leite!

A ocorrência da mastite está relacionada a diversos fatores
de manejo e provoca grandes perdas de produtividade. O uso
de medicamento homeopático ajuda a combater este tipo de
infecção sem o uso de substâncias agressivas para a saúde
do animal ou do consumidor ﬁnal do leite ou da carne. O Homeo-Vita Antimastite também pode ser usado preventivamente, pois contém substâncias que contribuem para o aumento da produção de leite.

Conﬁra os resultados de estudos cientíﬁcos realizados com o
produto:
Avaliação do uso de um complexo homeopático antimastite
no controle da mastite bovina
Efeito do uso de um complexo homeopático antimastite
sobre os constituintes do leite
Efeitos do uso do complexo homeopático antimastite nos
níveis plasmáticos de cortisol e glicose em vacas leiteiras
Avaliação do leucograma de vacas leiteiras suplementadas
com o complexo homeopático antimastite

