FOCO NOS RESULTADOS ZOOTÉCNICOS,
NA QUALIDADE DE VIDA DOS ANIMAIS
E NA LUCRATIVIDADE DO PRODUTOR.
ESSA É A RECEITA DA REAL H PARA
DESEMPENHO MÁXIMO EM SAÚDE ANIMAL.
Pioneira e líder absoluta em Homeopatia Populacional, método
terapêutico eficaz na prevenção e cura de patologias do rebanho.
A REAL H pesquisa, desenvolve e testa novos produtos para
melhorar o desempenho, segundo os princípios de seu Presidente, o
Médico Veterinário Professor Dr. Cláudio Martins Real.
Seus produtos são verdadeiras soluções em saúde e nutrição
animal e chegam às mãos dos produtores de todo o país, por meio
de uma ampla rede comercial composta por filiais, representantes,
distribuidores e parceiros estratégicos.
Os produtos que a REAL H disponibiliza ao mercado contém as
melhores respostas para a pecuária nacional, estimulando mais
desempenho. Eles não se acumulam na carcaça, no leite e nos
produtos finais. O risco da presença de resíduos não existe e as
famílias podem ingerir alimentos seguros com tranquilidade.
Além dessas vantagens, os produtos homeopáticos da Real H,
permitem uma melhor qualidade de vida, que se traduz em menor
ocorrência de doenças, potencializando a produtividade. Mais lucro
para toda a cadeia produtiva.

Desempenho máximo
sem descarte.

CONVERT H
Indicações

Indicado como promotor do equilíbrio orgânico e da produtividade dos animais de
produção (bovinos, equinos, bubalinos, ovinos e caprinos).

Posologia e modo de usar

Apresentação 20kg.

• REDUZ A RESPOSTA AO ESTRESSE.
• MELHORA A PRODUTIVIDADE.
• IMUNOESTIMULANTE

Bovinos/Bubalinos: Sistema Extensivo (pastoreio) – misturar no suplemento mineral/
proteico de modo a assegurar a ingestão mínima de 10g/cab/dia, geralmente obtido com
inclusões de 3kg por saco de 30kg de sal. Sistema Intensivo (estábulo/confinamento/
rotacionado) – misturar aos alimentos e concentrados ou espalhar sobre os alimentos no
ato de arraçoar. Assegurar a ingestão mínima de 60g/cab/dia.
Caprinos/Ovinos: no sal mineral misturar 10% do produto. Nos sistemas intensivos,
assegurar a ingestão de 15 a 25g/cab/dia do produto.
Equídeos: : incorporar no sal mineral na proporção de 12 a 15% e nas rações de 2 a 3%, ou
fornecer de 50 a 60g/cab/dia diretamente sobre a ração.

CONVERT H LEITE
Indicações

Indicado para animais em lactação como coadjuvante na melhora da qualidade do leite.
Pode ser fornecido para vacas, búfalas, cabras e ovelhas.

Posologia e modo de usar

Misturar à ração, suplemento proteíco ou sobre os alimentos, definindo a dose com base na
média de produção do lote ou rebanho.
Vacas/Búfalas: fornecer 4g/litro de leite/dia.
Novilhas em Crescimento/Gestação: fornecer até 50g/cab/dia. Preferentemente
dividir a dose diária em duas vezes (manhã/tarde).Não oferecer o produto para Vacas Secas.
Ovelhas/Cabras: fornecer de 2g / litro de leite/dia.
Apresentação 20kg.

•FAVORECE A PRODUÇÃO LEITEIRA E
MELHORA A QUALIDADE DO LEITE.

ENTERO 100
Indicações

Indicado para o tratamento preventivo e curativo das Enterites de qualquer origem em bovinos, ovinos,
caprinos, suínos e equídeos.

Posologia e modo de usar

Apresentação 600g e 20kg.

• PREVENÇÃO E CURA DE DIARREIAS.

Uso preventivo: recomenda-se fornecer para todas as fêmeas prenhas no terço final da gestação e durante
os primeiros meses de lactação, nessas doses:
Bovinos de Corte: misturar de 600 a 1.200g para 30 kg de suplemento mineral/proteico, assegurar o consumo
mínimo de 2 g/cab/dia. Nas rações incorporar de 20 a 40 kg por tonelada, conforme o desafio existente na
propriedade.
Bovinos de Leite: nos bezerros(as) separados(as) das vacas fornecer de 5 a 10 g/dia misturado ao leite no
balde ou na ração.
Caprinos/Ovinos: assegurar a ingestão de 1 g/cab/dia.
Equídeos: assegurar a ingestão de 2 g/cab/dia.
Suínos: assegurar a ingestão de 2 g/cab/dia.
Uso curativo.
Bezerros/Potros: fornecer no mínimo 20 a 30 g/cab duas vezes ao dia.
Borregos/Cabritos: fornecer 10 g/cab duas vezes ao dia.
Leitões: fornecer no mínimo 5 g/cab duas vezes ao dia.
Em todos os casos manter o tratamento até cessar a diarreia. As doses podem ser alteradas a critério do
Médico Veterinário.

FININTOX
Indicações

Indicado na prevenção e tratamento das intoxicações em geral, especialmente as decorrentes da ingestão de
plantas tóxicas, para ruminantes e equinos.

Posologia e modo de usar
Apresentação 600g e 20kg.

• PREVENÇÃO E TRATAMENTO
DAS INTOXICAÇÕES POR
PLANTAS TÓXICAS.

Bovinos/Equinos: Prevenção - fornecer via ração ou suplemento proteico e/ou mineral 4 a 6g/cab/dia.
Cura - nas regiões endêmicas, assegurar a ingestão diária para TODOS os ANIMAIS da propriedade de 20 a 40g/
cab/dia de acordo com o tamanho do animal.
Ovinos e Caprinos: fornecer via suplemento mineral ou ração de 5 a 15g/dia, conforme o desafio. Ajustar
a quantidade do FININTOX a ser incorporada na ração de acordo com a dose diária. Nos casos de rações
peletizadas consultar a REAL H. Uso Curativo: Nas regiões endêmicas, assegurar a ingestão diária para
TODOS os ANIMAIS da propriedade de 20 a 40g/cab/dia de acordo com o tamanho do animal.

PRÓ-CIO
Indicações

Indicado para o tratamento da subfertilidade e infertilidade das fêmeas (vacas, búfalas, éguas, jumentas,
cabras, ovelhas e porcas) submetidas a todos os tipos e técnicas de reprodução.

Posologia e modo de usar

Apresentação 600g e 20kg.

• AUMENTA O NÚMERO DE
CIOS FÉRTEIS.
• MELHORA A FERTILIDADE.

Vacas/Búfalas: misturar 600 a 1.200g em 30 kg de suplemento mineral/proteico ou 20 a 40kg por tonelada.
Nas rações e farelos misturar a quantidade do produto necessária para garantir a ingestão de 20 a 30g/cab/
dia. Casos de vacas repetidoras ou com problemas, as doses podem ser triplicadas, visando o aparecimento
de cios com ovulação.
Vacas leiteiras podem ser tratadas de modo individualizado, através da administração direta na ração no momento
de colocar no cocho.
Ovelhas/Cabras: assegurar a ingestão de 10g/cab/dia até o aparecimento do cio.
Éguas/Jumentas: assegurar a ingestão de 25 g/cab/dia até o aparecimento do cio.
Porcas: assegurar a ingestão mínima de 10 a 20 g/cab/dia colocando o produto sobre a ração diária ou através de sua
incorporação prévia no misturador. O melhor resultado é obtido administrando-se de preferência na última semana
que antecede o desmame dos leitões, mantendo a medicação até o dia da ocorrência do cio. Nas fêmeas de baixa
produção e nas primíparas as doses podem ser aumentadas a critério do Médico Veterinário.

VIGOTONUS
Indicações

Indicado para o tratamento da infertilidade e/ou subfertilidade de machos reprodutores (touros, carneiros,
bodes e cachaços). Preventivamente pode ser fornecido para animais em regime de coleta de sêmen ou em
preparação para a época de acasalamento.

Posologia e modo de usar
Apresentação 600g.

• MELHORA A LIBIDO E A
ESPERMIOGÊNESE.

Assegurar a ingestão individual diária através do fornecimento via suplemento mineral ou proteicos ou
diretamente sobre a ração, nas seguintes doses:
Touros: mínimo 30g/dia.
Carneiros e bodes: mínimo 10g/dia.
Cachaços: mínimo 20g/dia.

EMBRIOPLUS
Indicações

Indicado para reduzir a incidência de perdas embrionárias no primeiro terço da gestação de vacas, búfalas,
cabras e ovelhas. Pode ser utilizado em diferentes técnicas de reprodução.

Posologia e modo de usar
Apresentação 600g.

• REDUZ AS MORTES
EMBRIONÁRIAS.

Vacas/Búfalas: fornecer de 10 a 20g/dia, via suplementos, desde o 1º dia pós-cio ininterruptamente até
completar 60 a 90 dias de gestação.
Ovelhas/Cabras: : assegurar a ingestão de 5 a 10g/dia, nas mesmas situações acima descritas, durante os
primeiros 20 a 30 dias de gestação.

MATRIMAX
Indicações

Para facilitar o parto e reduzir a ocorrência de complicações e de distocias nas gestantes das seguintes
espécies: bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, equídeos e suínos.

Posologia e modo de usar

Apresentação 600g.

• FACILITA O PARTO E REDUZ
COMPLICAÇÕES.
• MAIS PARTOS NORMAIS.

Vacas/Búfalas: assegurar a ingestão mínima de 20 g/cab/dia através do suplemento mineral ou ração, nos
últimos 60 dias da gestação e nos primeiros 15-20 dias pós-parto.
Éguas/Jumentas: : incorporar no trato diário 15 g/cab/dia no terço final da gestação.
Ovelhas/Cabras: assegurar a ingestão de 5g/cab/dia nos últimos 20 dias da gestação e nos primeiros 10 dias
pós-parto, via suplementos e rações.
Porcas: assegurar diariamente a ingestão de 15 g/cab/dia via ração, nos últimos 20 dias pré-parto.
Após partos laboriosos de vacas e búfalas, em que ocorra retenção de placenta, o fornecimento de 200 a 300 g
duas vezes por dia durante 2 dias, apresenta alta eficácia na expulsão das secundinas. Também indicado para
o tratamento de Endometrites, Metrites e Piometras em doses 100 a 200 g/cab/dia durante 7 dias, repetindo
novas séries, se necessário, com intervalos de 7 a 10 dias. A frequência e número das doses podem ser alteradas
a critério do Médico Veterinário. Em caso de dúvidas consulte a REAL H pelo e-mail sac@realh.com.br

FIGOTONUS
Indicações

Indicado como auxiliar no tratamento dos casos de mau funcionamento do fígado (insuficiência hepática) de
bovinos, bubalinos, equídeos, suínos, caprinos e ovinos. Nos casos de foto-dermatose (requeima) dos bovinos/
ovinos e nos processos de sobrecarga hepática independente de sua origem; alimentar, medicamentosa ou
tóxica, bem como na convalescença de processos infecciosos em geral.

Posologia e modo de usar

Apresentação 600g e 20kg.

• MAIS DESEMPENHO HEPÁTICO.
• FÍGADO PROTEGIDO.

Ação Preventiva:
Animais em pastoreio: Bovinos e Bubalinos - fornecer adicionando de 600 a 1.200g/ 30 kg de suplemento
mineral, garantindo o consumo mínimo de 2 g/cab/dia. Nas propriedades com alta incidência de problemas
hepáticos nos rebanhos, as doses podem ser aumentadas, visando a assegurar uma ingestão maior a critério
do Médico Veterinário. Estrategicamente fornecer no período de maior risco da ocorrência de requeima; 60 a
90 dias pós-desmama e no período inicial da época de chuvas.
Ovinos e Caprinos: assegurar a ingestão de 1 g/cab/dia.
Animais em confinamentos: Bovinos e Bubalinos - dietas com alta energia ou grão inteiro, fornecer de
30 a 50g/cab/dia. Em dietas convencionais, com alta fibra, fornecer de 10 a 15g/cab/dia.
Caprinos e Ovinos: fornecer 3 a 5g/cab/dia conforme o desafio da formulação e da dieta total.
Ação Curativa:
Bovinos e Bubalinos: no caso de animais doentes ou intoxicados, recomenda-se separar os animais em lotes
em piquetes bem sombreados e fornecer diariamente o suplemento incorporado com o produto. Para obter
o máximo de ingestão e devido aos animais estarem enfraquecidos, sugere-se que seja feita a formulação
abaixo, assegurando a ingestão mínima de 20 g/cab/dia do produto; 30kg Sal mineral
usual + 20kg Milho moído (ou outro farelo) + 10kg FIGOTONUS = 60 kg.
Suínos: dose preventiva de 5g/cab/dia, e na dose curativa de 20 g/cab/dia.
Colocar o produto misturado
na ração direto no cocho ou, em casos críticos de intoxicação,
misturar o produto com óleo comestível no ponto de pasta e
dar diretamente da boca do animal, com auxílio de uma colher.
Equinos: dose preventiva de 10 a 20g/dia e dose
curativa de 30 a 40 g/cab/dia.
Colocar o produto misturado
na ração direto no cocho.

Sem DESCARTE.

MAST 100
Indicações

Indicado como preventivo de Mastites clínicas e sub-clínicas dos bovinos.

Posologia e modo de usar

Apresentação 600g e 20kg.

•AUXILIA NA PREVENÇÃO DAS
MASTITES CLÍNICAS E SUBCLÍNICAS.

Fornecer via rações, farelos ou suplementos. Baseando-se na média de produção do rebanho ou do
lote, assegurar a ingestão mínima de 1g / litro leite / dia. Se possível dividir em duas vezes.
Nos rebanhos com grande número de animais com mastites clínicas, ou CCS elevada ou em
rebanhos com numerosos casos de mastite de repetição consulte um Médico Veterinário ou a
REAL H pelo e-mail sac@realh.com.br.
A frequência e número das doses podem ser alteradas a critério do Médico Veterinário.
Recomendações: É possível que ocorra um aumento na presença de grumos e na CCS na fase
inicial do tratamento, em face ao processo de drenagem que ocorre em todo o úbere sob efeito do
produto. Manter o tratamento até o processo se completar e estabilizar. A continuidade do uso do
produto não dispensa os cuidados usuais de higiene na ordenha e ambiente. Assegurar-se que a
mistura final fique sempre homogênea.

PARASIT 100
Indicações

Indicado como auxiliar no controle de ecto e endoparasitas de bovinos.

Posologia e modo de usar

Apresentação 600g e 20kg.

• AUXILIA NO CONTROLE
PARASITÁRIO.

Animais em Pastoreio: adicionar 600g a 1.200g para cada 30kg de suplemento mineral/proteico,
conforme o desafio verificado no rebanho e assegurar o consumo mínimo de 2 a 4 g/cab/dia.
Rebanhos Leiteiros: avaliar o grau da infestação (carrapatos e moscas), definir a estratégia de
doses para o tratamento. Usualmente assegurar a ingestão de 10 a 15 g/cab/dia misturando ou
colocando sobre a ração. Nas situações de parasitismo intenso, as doses devem ser duplicadas por
períodos variáveis (pulsos 7 a 14 dias) a depender da resposta observada ou a critério do Médico
Veterinário.
O grande número de variáveis (ambientais, de manejo, de rebanho, de nutrição, etc.) permite que
o ajuste das doses ocorra de acordo com os resultados observados no controle dos parasitas em
cada propriedade.

CARRAPAT 100
Indicações

Indicado para prevenção e tratamento do carrapateamento dos bovinos.

Posologia e modo de usar

Apresentação 600g e 20kg.

Bovinos de Leite: em rebanhos onde o parasitismo é endêmico com cepas resistentes, assegurar, através de rações
e suplementos, a ingestão mínima de 30 a 50 g/cab/dia, divididas em duas vezes. Quando ocorrer a diminuição da
intensidade do parasitismo (60 a 90 dias), reduzir para 20g/animal/dia divididas em duas vezes mantendo até o final da
lactação.
Nas vacas secas e nas novilhas fornecer 15 g/animal/dia.
Bovinos de Corte: fornecer através da incorporação de 10% (3kg do produto para 30kg de suplemento mineral
ou proteico). Garantir o consumo mínimo de 3g/dia do produto (aproximadamente 100g/mistura final/cab/dia).
Pode-se utilizar palatabilizantes quando necessário para assegurar o consumo desejado do produto (milho moído,
melaço, etc.).

• AUXILIA NO CONTROLE DE
CARRAPATOS.

SACSOM
Indicações

Indicado como auxiliar no controle das infestações por moscas e tabanídeos hematófagos dos bovinos.

Posologia e modo de usar

Apresentação 600g e 20kg.

• AUXILIA NO CONTROLE DE MOSCAS E
TABANÍDEOS.

Prevenção de infestações: incorporar no suplemento mineral/proteico/rações nas seguintes doses.
Infestações médias: colocar 20 Kg por ton. de suplemento mineral e/ou proteico. No caso do uso em rações
colocar 40 Kg por ton. Assegurar ingestão diária de 3 a 6 gramas por cabeça.
Infestações intensas: colocar 60 Kg por ton. de suplemento mineral/proteico e rações. Assegurar ingestão
mínima de 8 a 12 g/cab/dia.
Nos casos em que as infestações forem muito intensas devem ser avaliadas medidas complementares como
banhos químicos estratégicos apenas nos animais mais infestados.
Em confinamento e outras situações: consulte o Departamento Técnico da Real H.

SODO 100
Indicações

Indicado na Prevenção e Redução da Sodomia - desvio de comportamento – em bovinos inteiros sob manejo
intenso (confinamento, pastoreio rotacionado e nas superlotações estressantes).

Posologia e modo de usar

Uso Preventivo: nos confinamentos e semiconfinamentos ou pastoreio rotacionado de alta concentração,
assegurar a ingestão mínima de 10 a 20 g/cab/dia. Nos lotes a campo misturar ao mineral colocando 1.200
g/ 30kg de sal.
Uso Curativo: nos casos de grande estresse em lotes com intensa agitação (erros de manejo), aumentar a
dose para 40g/cab/dia, até cessar a agitação, reduzindo a 20g após.

Apresentação 20kg.

• PREVINE E REDUZ A SODOMIA.

PAPILOMAZIN
Indicações

Indicado no tratamento curativo e preventivo da Papilomatose Bovina, tanto de indivíduos como de populações.

Posologia e modo de usar

Casos Isolados: assegurar a ingestão diária mínima de 40g (adultos) e 20g (jovens), até o desaparecimento
total das verrugas (geralmente de 90 a 120 dias). Misturar ao suplemento mineral/proteico ou à ração.
Casos Coletivos: separar do rebanho todos os animais doentes formando um lote separado. Assegurar
a ingestão mínima diária recomendada acima. O tratamento deverá ser mantido até o desaparecimento
dos sintomas. Em rebanhos onde o problema é endêmico pode ser fornecido como preventivo, através do
suplemento mineral, com inclusão de 2 a 4% (600 a 1.200g/30 kg suplemento) de modo contínuo assegurando
a ingestão diária de 2 a 4 g/cab/dia.
Apresentação 600g e 20kg.

• PREVENÇÃO E TRATAMENTO
DA PAPILOMATOSE BOVINA.

COUROMAX
Indicações

Indicado para prevenir e auxiliar o tratamento das dermatites e dermatoses dos bovinos.

Posologia e modo de usar

Nos casos clínicos: separar o(s) animal(is) doente(s). Assegurar a ingestão mínima de 15 a 20 g/cab/dia. Para
obter este consumo, podem ser utilizados farelos vegetais (milho, sorgo, casquinha, farelo de trigo, etc.) na
quantidade necessária para tal ingestão. Manter durante 60 a 90 dias seguidos.
Nas regiões endêmicas: após a recuperação das lesões ou no sentido preventivo, deve-se manter o
fornecimento do produto através do suplemento mineral, como dose preventiva misturando 3,0 kg para 30 kg
de suplemento mineral ou proteico, garantindo-se um consumo mínimo de 6 g/cab/dia.

Apresentação 20kg.

• PREVENÇÃO E CURA DE
DERMATITES E DERMATOSES.
• PELE MAIS SAUDÁVEL.

FOOT 100
Indicações

Indicado para prevenção e tratamento da pododermatite dos ruminantes.

Posologia e modo de usar

Apresentação 600g e 20kg.

• PREVENÇÃO E TRATAMENTO DOS
PROBLEMAS DE CASCO.

Bovinos/Bubalinos:
Uso Preventivo: nas propriedades endêmicas, incorporar 3,0 kg do produto por saco de 30 kg de suplemento
mineral. Fornecer a vontade ao rebanho. Garantir a ingestão mínima de 5 g/cab/dia. Nas rações e suplementos
proteicos, assegurar a ingestão mínima de 10 g/cab/dia.
Uso Curativo: separar os animais afetados em um piquete. Fornecer doses diárias via ração/suplemento:
Adultos: 40 g/cab; Jovens: 20 g/cab. O tratamento deverá ser mantido até o desaparecimento dos sintomas.
Ovinos/Caprinos: nas regiões endêmicas fornecer 3 a 6 g/cab/dia via suplemento mineral ou rações.
Conforme a gravidade e desafio ambiental as doses diárias podem ser aumentadas.

BLOCK CIO
Indicações

Indicado para bloquear as manifestações de cio em vacas, novilhas e éguas.
Também recomendado nos programas de sincronização de cios.

Posologia e modo de usar

Apresentação 20kg.

• SINCRONIZAÇÃO E BLOQUEIO DE CIOS.

Fêmeas destinadas a Engorda: utilizar o produto através do
suplemento mineral ou proteico, na dosagem de 3kg por saco de 30kg.
Fornecer à vontade durante o período de engorda. Fêmeas em regime de
confinamento fornecer 20 g/cab/dia durante o período da engorda.
Fêmeas destinadas a Sincronização: assegurar a ingestão mínima
de 80 a 120g/cab/dia durante 12 a 15 dias seguidos. Para obter este
consumo, podem ser utilizados farelos vegetais, melaço, etc.

PARA OBTER O MELHOR DESEMPENHO DO PRODUTO
SIGA AS DICAS DE MANEJO DA REAL H:
• Assegure-se de que a área de cocho é suficiente para todos animais do lote;
• Observe rigorosamente as doses indicadas;
• Avalie sempre a qualidade dos alimentos fornecidos, visando obter a melhor
resposta do organismo;
• Nas fórmulas produzidas na propriedade, adicione o produto a um dos ingredientes
antes de colocar no misturador, assim, reduz perdas por adesão às paredes do
equipamento, inclua-o no terço final da mistura;
• Incorpore o produto aos suplementos ou rações de modo a garantir a
homogeneidade da mistura final;
• Avalie periodicamente a ingestão efetiva do produto (g/cab/dia). Forneça o produto
diariamente durante o tratamento conforme rótulo/bula;
• É importante após o manuseio do medicamento, fechar a embalagem e armazenála em local seco, ao abrigo de luz solar e calor;
• Os produtos não perdem a sua ação mesmo em contato com a chuva. É importante
remexer os alimentos no cocho para favorecer a secagem natural;
• Nas propriedades com parasitismos muito intensos e fora de controle, antes de
iniciar o tratamento homeopático é necessário fazer uma avaliação minuciosa. As
variáveis como genética, histórico do rebanho, manejo, tratamentos convencionais,
doses, carga animal, nutrição e nível de produção, devem ser consideradas;
• Em alguns casos, é importante realizar testes diagnósticos complementares;
OPG (ovos por grama de fezes), FAMACHA (coloração da mucosa) e
BIOCARRAPATICIDOGRAMA (avaliação da eficácia dos carrapaticidas), para a
definição da melhor estratégia de combate;
• Nestas propriedades, com frequência, os animais necessitam de tratamentos
complementares, face ao grande desequilíbrio ecológico presente. Estes
tratamentos devem ter sua eficácia acompanhada para que ajustes nas doses sejam
implementados;
• Cumpra fielmente o calendário sanitário oficial. Avalie a necessidade de outras
vacinações;
• Em casos especiais consulte sempre o Médico Veterinário responsável ou o
Departamento Técnico da Real H.
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