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QUALIDADE COMPROVADA.
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Força em dobro para seu rebanho.
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Antiparasitário vitaminado injetável de amplo espectro para bovinos.
APRESENTAÇÃO:
Frasco ampola plástico contendo 50mL,
200mL, 500mL e 1000mL.
FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Abamectina .......................................................... 1g
Retinol (vitamina A) ............................25.000.000 UI
Calciferol (vitamina D3) ...................... 7.000.000 UI
Tocoferol (vitamina E) ................................ 5.000 UI
Veículo especial q.s.p ................................... 100 mL
Vitamina A: Protege os epitélios e estimula o
crescimento e a fertilidade. É necessária para o
crescimento dos ossos, da função testicular e ovária
e para o desenvolvimento do embrião. Sua carência
produz cegueira noturna, xeroftalmia, menor
resistência as infecções, menor capacidade de
reprodução e pertubações nervosas.
Vitamina D: Favorece a absorção do Cálcio e
Fósforo no desenvolvimento ósseo, junto com a
calcitonina e o hormônio paratireoide e regula as
concentrações séricas do cálcio. Sua carência produz
pertubações no metabolismo do Cálcio e Fósforo,
raquitismo em animais jovens, deformações ósseas
em animais adultos (osteomalácia) e ainda baixa
fertilidade.
Vitamina E: Neutraliza os radicais livres, previne a
oxidação de lipídeos na membrana celular e auxilia
a manter a integridade de todas as células do
organismo. Sua carência ocasiona menor capacidade
de reprodução, atonia e degeneração muscular
(doença do músculo branco).

DOSAGEM E MODO DE USAR:
A dose de uso de Goldmac é de 1 mL para cada 50
Kg de peso corporal, que equivale a 200 mcg de
Abamectina por Kg de peso corporal. Essa dosagem
corresponde ainda a 250.000 UI de Vitamina A, 70.000
UI de Vitamina D3 e 50 UI de Vitamina E para cada 50 Kg
de peso corporal. Deve ser aplicado exclusivamente
por via Subcutânea.
VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DE GOLDMAC:
- Elimina os parasitas e nutre o rebanho;
- Aumento da fertilidade, com antecipação da idade
de cobertura;
- Maior conversão alimentar, com maior ganho de peso;
- Antecipação do abate;
- Melhora do funcionamento endocrino relacionado
a esfera sexual;
- Facilidade e rapidez na aplicação;
- Não causa stress ao animal;
- Melhor custo benefício.
INDICAÇÕES DE USO:
Goldmac é um antiparasitário injetável de amplo
espectro, associado às vitaminas A, D3 e E. É
indicado para o tratamento e controle de infestações
parasitárias tanto internas com externas em bovinos.
Controla nematódeos gastrintestinais (incluindo
estágios inibidos de Ostertagia), bernes e carrapatos.
Parasitas Gastrintestinais: Ostertagia ostertagi,
Ostertagia lyrata, Haemochus placei, Trichostrongylus
axei, Trichostrongylus colubriformis, Trichuris sp,
Cooperia oncophora, Cooperia punctata,
Oesophagostomum radiatum. Bernes: Larvas de
Dermatobia hominis. Carrapatos: Boophilus microplus.
Bicheiras: Miíases cutâneas.

Fabricante e Proprietário:
NOXON DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.
Rodovia Anhanguera, km 296 - Jardim Industrial - CEP 14140-000 - Cravinhos - SP - Brasil
Fone: 55 16 3951-4809 / 3951-4810
www.noxon.com.br

QUALIDADE COMPROVADA.

