
MENOS ESTRESSE,

MAIS PRODUTIVIDADE.

AUMENTA O DESEMPENHO, 
DIMINUI O ESTRESSE E 

MULTIPLICA A RENTABILIDADE.

Reduzir os efeitos negativos do estresse na produção de 
forma segura melhora o desenvolvimento do rebanho.

A tecnologia natural de SecureCattle® otimiza a saúde, 
o desempenho e o bem-estar de ruminantes.

SABE COMO FUNCIONA?

Composto por ácidos graxos, SecureCattle® tem efeito 
similar à Substância Apaziguadora Bovina (SAB), que 
promove bem-estar e é produzida naturalmente pela 

vaca no momento do parto.

QUAL É O SEU 
GANHO E OS 

BENEFÍCIOS PARA 
O REBANHO?

QUANDO USAR

Durante a vida produtiva na fazenda, os ruminantes de 
corte e leite são expostos a diversas situações e manejos 

que geram estresse e desencadeiam uma cascata 
inflamatória negativa para sua saúde e produção.

100 ml
20 aplicações

5 L
1.000 aplicações

Melhor desempenho produtivo, 
maior ganho de peso.

Mais qualidade e maior quantidade 
da produção de leite e carcaça.

Mais saúde, melhor imunidade e 
eficácia de vacinas.

Durante o manejo sanitário, o produto 
previne enfermidades e reduz o estresse.

No desmame, minimiza o estresse da 
matriz e do bezerro, contribuindo com 
seu crescimento saudável.

Na castração ou descorna, é uma 
maneira cuidadosa de evitar doenças  
e inflamações.

No transporte e na entrada de diferentes 
sistemas de produção, a aplicação do produto 
reduz o desconforto causado por essa 
mudança.

APLICAÇÃO
PRÁTICA

SEM AGULHA

SEGURO

COMO USAR

Não injetável, aplicação tópica: aplicar 5 ml do produto na 
nuca do animal com aplicador ou seringa. Se necessário, 

repetir a aplicação seguindo indicação do técnico.

PRÁTICO E SEGURO, PARA QUEM 
APLICA E PARA OS ANIMAIS.

ONDE COMPRAR

A Nutricorp é responsável pela distribuição comercial 
de SecureCattle® em todo o Brasil. Peça pelo site ou 

WhatsApp, que direcionaremos você ao nosso parceiro 
mais próximo da sua fazenda.

Siga sempre a orientação do seu técnico.

nutricorp.com.br |        (19) 99896.9147

NÃO DEIXA RESÍDUO

SEM PERÍODO DE CARÊNCIA

Armazenar em ambiente limpo  
e seco, entre 10 e 30oC.

NÃO PRECISA DEIXAR REFRIGERADO

Resultados produtivos  
se mantêm por mais tempo.

EFEITO PROLONGADO POR 15 DIAS

https://wa.me/5519998969147
https://www.nutricorp.com.br
https://www.nutricorp.com.br

