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Axeed® Liquid

PEQUENA DOSE  
E ALTO RENDIMENTO

Axeed® Liquid é um aditivo acidificante alter-
nativo ao uso de antibióticos e promotores de 
crescimento. É utilizado via água de bebida, 
tendo em sua composição ácidos orgânicos de 
cadeia curta.

VANTAGENS:

• Age no trato digestivo contra bactérias, como 
Salmonella spp, Echerichia coli, Campylobac-
ter jejuni, Staphylococcus sp e Clostridium sp.

• Reduz o pH no trato digestivo superior, para 
facilitar a digestão e diminuir a proliferação 
de microrganismos indesejáveis no estômago 
e intestino.

MODO DE USO:

• Administrar 200 ml/1.000 litros de água 
de bebida.

APRESENTAÇÃO:

• Caixas com 6 ampolas de 200 ml.

• Bombonas com 5 litros.



(11) 3181-8606

contato@salmix.com.br
4

Axeed® Duetto

ALTERNATIVO AO 
USO DE ANTIBIÓTICOS

Axeed® Duetto é um aditivo acidificante 
alternativo ao uso de antibióticos promotores 
de crescimento, utilizado via água de bebida, 
tendo em sua composição ácidos orgânicos 
polares e apolares. Atua no trato digestivo contra 
bactérias como Salmonella spp, Escherichia 
coli, Campylobacter jejuni, Staphylococcus sp e 
Clostridium sp.

VANTAGENS:

• Reduz o pH no trato digestivo superior, para 
facilitar a digestão e diminuir a proliferação 
de microrganismos indesejáveis no estômago 
e intestino.

• Destaca-se pela ação dos ácidos orgânicos de 
cadeia curta (SCFA - fórmico e propiônico) no 
trato gastrointestinal superior, e dos ácidos 
orgânicos de cadeia média (MCFA - caprílico e 
cáprico) no trato gastrointestinal inferior.

MODO DE USO:

• Administrar 200 ml/1.000 litros de água de 
bebida.

APRESENTAÇÃO:

• Caixas com 6 ampolas de 200 ml.

• Bombonas com 5 litros.
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AFASTA OBSTÁCULOS, 
TRAZ SOLUÇÕES

Fervita® tem em sua composição vitaminas so-
lúveis e dispersíveis, na forma de pastilhas 
efervescentes. Sua utilização via água de bebi-
da previne a perda de água e eletrólitos, evitan-
do problemas no equilíbrio osmótico do animal. 
Reduz a creatina fosfoquinase em 30%, o que 
diminui o estresse e aumenta a integridade ce-
lular, potencializando a capacidade do animal 
para combater doenças e infecções. Além disso, 
melhora o ganho de peso diário e a conversão 
alimentar. 

VANTAGENS:

• Aumenta o ganho de peso do animal em 3,8% 
e a sua conversão alimentar em 5,6%.

• Mantém a integridade dos tecidos. 

• Aumenta a resposta imune.

• Reduz a mortalidade.

MODO DE USO:

• Nos primeiros 5 dias de vida, após vacina-
ção, estresse térmico ou doenças. 

• Via água de bebida: 1 a 2 pastilhas de 15 g 
em 100 litros de água ou 1 a 2 pastilhas de 
150 g em 1.000 litros de água.

APRESENTAÇÃO:

• Baldes individualmente embalados com 80 
pastilhas de 15 g.

• Baldes individualmente embalados com 35 
pastilhas de 150 g.

Fervita®
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Elektra®

PRATICIDADE
NO MANEJO

Fácil de ser utilizado, Elektra® é um suplemento 
mineral eletrolítico na forma de pó solúvel 
em água, que dá flexibilidade ao técnico de 
utilizar maior ou menor quantidade, conforme 
a necessidade de cada granja. Além disso, 
é altamente indicado durante o manejo ou 
variações de temperatura do ambiente.

VANTAGENS:

• Contém nutrientes que atuam corrigindo 
valores de Sódio [Na+], Potássio [K+] 
e Cloreto [Cl-].

• Ideal para suínos expostos a situações 
de estresse.

MODO DE USO:

• Diluir 2 a 4 sachês em 1.000 litros de água. 

• O fornecimento deve ser feito após comple-
ta dissolução do produto, durante um perío-
do de 3 a 7 dias. 

APRESENTAÇÃO:

• Sachês com 250 g de pó solúvel em água.
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HoofCare®

AÇÃO HIDRORREPELENTE E 
IMPERMEABILIZANTE PARA CASCOS 
PROTEGIDOS E FORTES
A umidade em cascos de animais pode ocasionar 
problemas de sensibilidade, fraqueza, contami-
nação e desencadear outras doenças no animal. 
O HoofCare® é um produto desenvolvido para so-
lucionar esse transtorno.

VANTAGENS:

• Facilita a higienização. 

• Protege os cascos dos efeitos adversos cau-
sados pela umidade.

MODO DE USO:

• A aplicação é feita diretamente no casco 
com o auxílio de um pincel. 

• Também é possível preparar uma solução 
de 10%, que pode ser pulverizada nos cas-
cos ou utilizada no pedilúvio. 

APRESENTAÇÃO:

• Caixas com 12 frascos de 1 litro.
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RedTail®

O PRODUTO CERTO 
CONTRA A CAUDOFAGIA 

Produto veterinário voltado para suínos, o 
RedTail® é um “amargante” que atua para evitar 
a incidência de caudofagia suína, ocasionada por 
distúrbios hormonais e estresse. Esta solução 
Salmix marca a cauda do animal com uma 
coloração vermelha que atrai outros suínos, mas 
causa repulsa pelo gosto amargo.

VANTAGENS:

• Promove o bem-estar animal.

• Reduz perdas zootécnicas, sanitárias 
e econômicas. 

MODO DE USO:

• Borrifar 10 jatos do produto na área da cauda 
do animal, que fica marcada pela coloração 
vermelha. 

• O gosto amargo do produto afasta os outros 
animais.

APRESENTAÇÃO:

• Frascos contendo 750 ml, com válvula spray.
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MODO DE USO:

No animal:

Polvilhar o produto no leitão, após a separação 
do animal da mãe, em quantidade suficiente 
para secar o animal. Sugere-se a aplicação do 
produto com o animal na cama de alojamento 
de recém-nascido.

No ambiente:

Polvilhar em quantidade suficiente para secar 
a estrutura desejada.

PÓ SECANTE COM ALTA 
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO

O produto veterinário Essencia destaca-se, entre 
várias características, pelo grande poder de ab-
sorção, que promove a secagem e facilita a ter-
morregulação do leitão no momento pós-nasci-
mento. Além disso, também estimula o consumo 
oportuno do colostro.

VANTAGENS:

• Alta capacidade de absorção de umidade. 

• Facilita a termorregulação do leitão no pós-
-nascimento.

• Promove consumo oportuno do colostro.

• Elimina umidade de pisos, boxes e cama.

• Aroma de eucalipto acalma os animais.

APRESENTAÇÃO:

• Sacos de 15 Kg.

Essensia
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Namblu®

FONTE DE ENERGIA PARA 
LEITÕES RECÉM-NASCIDOS

A suplementação é essencial para os leitões 
recém-nascidos, pois eles apresentam redução 
na excreção de nitrogênio e degradação do 
glicogênio do fígado e acabam usando os 
triglicerídeos de cadeia média (TCM) como fonte 
de energia. Por isso, a suplementação com 
Namblu® é tão importante, já que esse produto 
é uma mistura de óleos que contém justamente 
os TCM que esses animais tanto precisam.

VANTAGENS:

• Mistura de óleos com triglicerídeos de 
cadeia média (TCM), que são absorvidos 
mais ligeiramente no intestino e oxidados 
rapidamente no fígado quando comparados 
com os ácidos graxos de cadeia longa.

• Suplementação eficaz para leitões recém-
nascidos.

MODO DE USO:

• Após o nascimento, aplicar 3 ml em dose 
única, entre 6 e 12 horas.

• Uma segunda dose de 3 ml pode ser forne-
cida dentro de 24 a 48 horas, quando neces-
sário.

APRESENTAÇÃO:

• Caixas com 12 frascos de 1 L.
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PRODUTOS
PARA SUÍNOS

Aponte a câmera 
do seu celular para 
o QR Code e tenha 

acesso ao conteúdo 
para suínos.
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