
 

Pó oral

Alimento Complementar para animais

Objetivo nutricional específico
Estabilização do equilíbrio hídrico e 
eletrolítico.

Espécies de destino
Vitelos, Leitões, Borregos, Cabritos e 
Poldros.

Indicações
Em caso de risco e durante os períodos 
de transtornos digestivos (diarreia) e 
convalescença dos mesmos.

Dose e modo de administração
Vitelos e potros: 100g/dia administrado em 
1 única toma ou em 2 tomas. Administrar 
durante 1 a 7 dias (1 a 3 dias se constituir 
alimento exclusivo)
Leitões, borregos e cabritos desmamados: 
20g/dia, administrado em 1 única toma ou 
em 2 tomas. Administrar durante 1 a 7 dias 
(1 a 3 dias se constituir alimento exclusivo).
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Composição
Farinha de arroz, 10% Extrato de algas, 
7,50%; Soro lácteo em pó, 5%; Amido 
de milho, 5%; Levadura de cerveja 
desidratada, 4%; Alfarroba fresada, 3%; 
Farinha de cenoura, 2,50%; Bicarbonato 
sódico, 2,50%; Cloreto de sódio, 2,50%; 
Cloreto de magnésio hexahidratado, 1%; 
Pectina:1%.
Aditivos
Nutritivos: Vitamina A (3a672a): 135.000 
U.I./kg; Vitamina D3 (E-671): 20.000 U.I./kg; 
Nicotinamida (3a315): 2,5 g/kg; Ascorbato
de sódio (3a300): 2,5 g/kg; Vitamina B1 HCI: 
1,25 g/kg; Vitamina E (acetato de todo-rac-
-tocoferol) (3a700): 0,75 g/kg; Vitamina B2 
fosfato sódico: 0,5 g/kg; D-Pantotenato de 
cálcio (3a841): 0,5 g/kg; Vitamina B12: 
2,5 mg/kg.
Estabilizantes, espessantes: Lecitina 
(E322): 50 g/kg.
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Fontes de hidratos de carbono 
Farinha de arroz, Extrato de algas, 
Alfarroba fresada, Amido de milho, 
Levadura de cerveja desidratada e Farinha 
de Cenoura.

Constituintes analíticos
Fibra bruta, 20-25%; Proteína bruta, 6-11%; 
Cinza bruta, 7-10%; Gordura bruta, < 5%; 
Cloretos, 2-3%; Cálcio, 1-2%; Sódio, 1-2%; 
Lisina, 0%; Metionina, 0%; Potássio, 0%, 
Humidade <10%.

Recomenda-se a consulta a um médico 
veterinário antes da utilização.

Apresentação
Saquetas de 100g.

Fabricante nº
ESP08100210

Industrial Veterinaria S.A.
a LIVISTO company
Av. Universitat Autònoma, 29
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona (Spain)
livisto.com

Distribuidor em Portugal:
Campifarma, Lda
Avenida Pedro Álvares Cabral,
Centro Empresarial Sintra-Estoril V, Ed. E24
2710-297 Sintra, Portugal.
www.campifarma.com



Resultados rápidos
Sem intervalo de
segurança
Natural Completo
Fácil de usar
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Adstringente
Evita a desidratação. 

Rehidratante
Aporte de minerais e electrólitos,
proteínas e carboidratos

Nutricional
Aporta nutrientes: proteínas, hidratos 
de carbono, lípidos e vitaminas

A DIARREIA, “ESSE TEMÍVEL INIMIGO”
A diarreia é uma das causas mais importantes de morte em animais recém- nascidos e por isso responsável por grandes 
perdas económicas.

Existem dois tipos de diarreia:

RECOFAST ENTERICUM é um produto natural administrado em água ou em leite, permite uma 
rápida recuperação de animais com diarreia.

Pode utilizar-se como preventivo e curativo de diarreias mecânicas e como tratamento coadjuvante de diarreias 
infecciosas. 

Uma diarreia por causas mecânicas pode evoluir de uma forma rápida para uma diarreia infecciosa, se não for controlada 
de forma efetiva. Quando existe algum factor que destabiliza a microflora habitual, é produzido um desequilíbrio e alguns 
microrganismos patogénicos podem aproveitar para multiplicar-se de forma descontrolada.

É fundamental parar a perda de água para controlar a desidratação o mais rápido possível para garantir o crescimento e o 
estado de saúde dos animais.

IMPACTO ECONÓMICO

RECOFAST
ENTERICUM

Diminuição rendimento Aumento dos custos Mortalidade

• Redução do crescimento

• Piores índices de conversão

• Aumento do número de dias até ao abate

• Piores carcaças

• Produtos: rehidratantes,antibióticos...

• Custos veterinários

• Trabalho extra

• Perda de valor económico do animal

• Perda de valor genético

• Gastos com a gestão de baixas

RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS
RECOFAST ENTERICUM deve ser administrado misturado com um líquido

Como dissolver o produto

RECOFAST ENTERICUM é dispersível em 
água*. Dissolve melhor em líquidos 
aquecidos. Pode ser misturado tanto com 
água, como com leite, ou substituto do leite, 
sendo ligeiramente mais solúvel em água.

*não utilizar em sistemas de água

Como administrar por sonda gástrica

Misturar 50g de RECOFAST ENTERICUM 
em 100 ml de líquido aquecido (água, 
leite ou substituto do leite)

DOSE

Vitelos e poldros
100 g/dia, 1-3 dias*.

Borregos, cabritos e leitões
20 g/dia, 1-3 dias*.

* pode ser administrado uma vez por dia ou 
dividido em duas tomas

INFECCIOSAS
Bactérias, 

protozoários 
ou vírus

MECÂNICAS
Stress

Nutricionais
Outras

Stress térmico, 
vacinações, descorna, 
mistura de animais 
de diferentes origens, 
sobrepopulações... Outras

Factores meio ambientais,
más condições sanitárias,
erros de maneio...

Nutricionais
Sobrealimentação, 
mudanças bruscas 
de alimentação, 
suplementação com leites
ou substitutos pouco
digestíveis...


