
MS DryCare
Para uma higiene ideal das instalações



Aspectos importantes do pó secante:

 Absorção de umidade: o mais importante objetivo de um pó de higiene é criar um ambiente  

 seco, para que os micro-organismos não tenham chance de se desenvolver

 Boa distribuição: o produto deve ser fácil de espalhar, de modo que tenha uma boa cobertura   

 e não crie poeira

 Um aroma agradável: desempenha um papel na criação de um ambiente confortável e pode   

 suavizar ou neutralizar odores (especialmente os desagradáveis)

 pH: o pó de higiene não deve causar irritação nas tetas, pele, calcanhares ou patas dos animais

A higiene em instalações de animais é essencial para minimizar 

a presença de bactérias ambientais. Uma higiene precária 

contribui para o desenvolvimento de problemas de saúde nos 

animais. 

Um poderoso secante que absorve a umidade e contribui para elevar o 
status sanitário.

Bezerreiros secos 

contribuem para um 

ambiente saudável 

para os bezerros.

A higiene adequada 

nos galpões ajuda 

a assegurar boas 

condições das tetas, 

a saúde do úbere 

e um excelente 

ambiente.

Uma instalação seca 

assegura que os leitões 

fiquem aquecidos 

rapidamente.

Espalhar o pó nos 

ninhos de postura 

assegura condições 

secas e um clima 

saudável nas 

instalções.



Utilizar o MS DryCare resulta em: 

 Um ambiente seco

 Redução na pressão de patógenos

 Melhoria na saúde dos animais

 Maior conforto aos animais

O MS DryCare é um pó secante pronto para usar, adequado para utilização em camas de free stall, 

escamoteadores, ninhos ou outros tipos de instalações de animais, para melhoria nas condições 

ambientais e de vida. O MS DryCare também contém uma mistura de óleos naturais baseados em 

extratos de plantas, que produzem um impacto positivo na qualidade do ar e nas vias aéreas dos 

animais. As vias aéreas de animais recém-nascidos se abrem.

MS DryCare

Alta absorção 
de umidade, 

>200%

Não produz 
poeira

Produto com 
pH neutro



 Camas para vacas leiteiras:
 espalhe diariamente apenas em áreas molhadas

 Áreas de leitões/porcas:
 50 g/m², 3 vezes por semana
 Áreas de parto: 
 diariamente, conforme for necessário

 Currais para bezerros e áreas de parto de bezerros:  
 100 g/m², 2 vezes por semana

 Frangos: 
 110g/m2, na aplicação inicial e , posteriormente  
 espalhar em áreas molhadas 
 Ninhos de postura: 
 50 g/m², 1 vez a cada quinze dias
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Schippers Export BV
Rond Deel 12
5531, AH Bladel (NL)
T: 0031-(0)497-339774
F: 0031-(0)497-339779
export@msschippers.com
www.msschippers.com

Schippers Canada Ltd
660 Maitland Street
London, ON, N5Y 2V8
Phone: 226-781-1175
Fax: 226-777-0900
info@schippers.ca
www.schippers.ca

Schippers UK Ltd
235 Old Marylebone Road
London, NW1 5QT
Tel: 01733-592022
Fax: 01733-370968
info@msschippers.co.uk
www.msschippers.co.uk 

Schippers do Brasil
Rua Virgilio de Carvalho Neves Neto, nº 966 - Residencial e Comercial Palmares
Ribeirão Preto – SP 
CEP: 14.092-440     
T: 16 3329-3054
schippers@schippers.com.br
www.schippers.com.br


