
Talco
Antipulgas
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Peso Líquido
150g

PART.:

FABR.:

VENC.:

CUIDADOS NO MANUSEIO:  Use protetor ocular. Ocorrendo contato
do produto com os olhos, lave-os imediatamente. U se máscaras cobrindo
o nariz e a boca. Caso haja inalação ou aspiração, procure um local
arejado. Use luvas de borracha, macacão com mangas compridas,
avental impermeável e botas. Ao contato do produto com a pele, lave-a
imediatamente. Em caso de intoxicação humana ou animal, chamar,
imediatamente, o Médico ou Médico Veterinário, respectivamente.

CONTRAINDICAÇÕES: N ão aplicar em dias muito quentes, evitando
dos animais se lamberem e apresentarem sintomas de intoxicação. 
Não administrar em animais com hipersensibilidade conhecida ao(s)
composto(s) do produto. Não administrar em animais com a pele
lesionada.

PRECAUÇÕES DE USO: Por conter piretrinas, não guarde ou aplique
junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e
domésticos. Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do 
produto. N ão desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. 
Não manuseie o produto com as mãos desprotegidas. N ão aplique o produto
contra o vento.  Não contamine coleções de água de qualquer natureza
com o produto.  Descarte as embalagens vazias e restos de produto
bem como limpe os equipamentos ou recipientes usados de forma
segura, evitando a contaminação do meio ambiente.

MODO DE USAR: Usar, em polvilhamento no pelo dos
animais. Escovar o animal no sentido contrário do crescimento
dos pelos, pulverizando-o de modo que o produto chegue até a
pele. Deve-se proceder com cuidado a aplicação, com a
escovação no sentido direto do pelo, homogeneizando a aplicação
e retirando o excesso. Para evitar reinfestações, aplicar o produto
nos locais de maior permanência do animal como cama e casinha.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, em
local seco e fresco, com temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo
da luz solar e longe do alcance de crianças e animais domésticos.
Não reutilize a embalagem vazia. Não guarde ou aplique junto de
alimentos, medicamentos e produtos de higiene e domésticos.

INDICAÇÕES: Age com eficácia no combate às pulgas, aos
piolhos, aos carrapatos e a outros ectoparasitas de cães e
gatos. Não tem poder residual, não causando nenhum mal a
saúde dos animais, deixando o pelo suavemente perfumado.
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Apresentação: Talqueiras contendo 150g,
acondicionadas em caixas coletivas contendo
12 unidades.

Produto licenciado no Ministério da Agricultura
sob o n°4.099 em 22/10/92.

Pesponsável Técnico: Drª Priscila O. Falcão
Paixão Costa - CRMV/BA 4.594

Fórmula: Cada 100g contém:
Piretrinas ....................... 0,78g
Excipiente q.s.p. ............. 100g

SAC
0800 703 1346

sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br

Proprietário:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA

Av. Banco do Nordeste, 22
Centro Industrial do Subaé, Feira de Santana / BA

Caixa Postal 363     Tel.: 75 3612-4700
CEP: 44010-665     CNPJ: 34.362.558/0001-39

Licenciado no MAPA sob o n° BA-000143-0

Fabricante:
LEIVAS LEITE S.A

Indústrias Químicas e Biológicas
Rua Benjamin Constant, 1637

Centro, Pelotas / RS
CEP: 96010-020     Tel.: (53) 3225-3666

CNPJ: 92.191.659/0001-90
Licenciado no MAPA sob o n° RS-06037-2

INDÚSTRIA BRASILEIRA
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