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Nome do Produto ESSENSIA 

Indicação de Uso 

ESSENSIA tem alto poder de absorção, promove a secagem e facilita a 
termorregulação do leitão no momento do nascimento, promovendo consumo 
oportuno do colostro. 
ESSENSIA promove a secagem de ambientes como pisos, boxes e a cama, pode 
ser usado em contato direto com animais, e também durante o seu transporte. 
Indicado para suínos, matrizes, leitões recém-nascidos e aves. 

Modo de Usar 

Perus: Polvilhar o produto a partir da segunda semana da eclosão dos ovos até a 
décima. Frequência: duas vezes por semana. Dosagem: 50g/m²/aplicação. 
Frango: Polvilhar o produto a partir da segunda semana da eclosão dos ovos até 
a quinta. Frequência: duas vezes por semana. Dosagem: 50g/m²aplicação. 
Suínos: Matrizes: Polvilhar o produto na parte posterior do corpo dos animais. 
Frequência: três vezes por semana ou todos os dias. Dosagem: três vezes por 
semana: 150g/ dia. Todos os dias: 65g/dia. 
Crias em berçário: polvilhar o produto diretamente no animal logo após o 
nascimento e também nas esteiras de aquecimento todos os dias.  
Tabela de Dosagem 

Frangos                            100 g/m²/semana 
Perus                                100 g/m²/semana 
Suínos – Matriz               65 a 150 g/aplicação 
Leitões                             Quantidade suficiente 

Apresentação Sacos contendo 15kg 

Modo de Conservação   
Manter fechado em embalagem original, sob temperatura ambiente, em local 
seco, coberto, arejado e isento de luz solar direta. 

Validade 12 meses, na embalagem original e em condições normais. 
Número de Registro  Produto de Uso Veterinário Isento de Registro.  
Número de Cadastro Cadastro no MAPA nº104/2017-SP. 

Composição  
Sílica Amorfa, Calcário, Farinha de Algas Marinhas Fossilizadas, Óleo Essencial de 
Eucalipto e Extrato Vegetal. 

Advertência 
Conservar o produto em temperatura ambiente e fora do alcance de crianças e 
animais domésticos. 

Método de Distribuição/  
Transporte 

Diretamente ao cliente. O produto é transportado em veículos cobertos, 
temperatura ambiente, local seco e inodoro, protegido do calor e intempéries. 
Não é permitida a presença de pragas e produtos tóxicos ou que exalem odor 
nos veículos. 

Suporte Técnico 
A equipe técnico-comercial da SALMIX está disponível para fornecer maiores 
informações sobre o produto e a empresa. 

 


