
MS TopFoam Animal

Shampoo animal com pH neutro e própolis!



Uma matriz pode trazer parasitas e micro-organismos 

da gestação para as baias de maternidade através de 

contaminação fecal aderida à sua pele. Os leitões 

nascidos nessas instalações acabam adoecendo quando 

entram em contato com essa matéria fecal. 

Uma matriz limpa contribui para a higiene geral.

De acordo com o serviço de saúde pública da Holanda*, lavar as matrizes antes do parto deveria 

ser um protocolo padrão adotado por todas as granjas profissionais.

Lavar com shampoo: 

• garante que a matéria fecal se solte;

• facilita a limpeza da matriz;

• reduz o tempo necessário para lavar a matriz

• deixa a matriz impecavelmente limpa

* Public Health Service, the Netherlands

Lavar uma matriz por 4 minutos somente 
com água não remove a matéria fecal. 

Lavar uma matriz com água e sabão leva 
3.5 minutos e remove todas a sujeira.



MS TopFoam Animal
O Topfoam Animal é um produto seguro, neutro e contém própolis, que auxilia na manutenção de 

uma pele e pelagem saudáveis. Antes de mover as matrizes do setor de gestação para as baias de 

maternidade, é importante lavar as porcas. Isso reduz a densidade bacteriana, permitindo que o 

parto ocorra em um ambiente mais limpo e menos desafiador.

Limpa
completamente

Possui pH neutro,
que é seguro 

para a pele e não 
arde os olhos

Contém 
própolis como 

ingrediente 
ativo

As abelhas produzem o própolis para fechar fendas e aberturas na colméia, bem como se proteger contra 

doenças e intempéries. Benefícios do própolis:

• Ação antibacteriana e antifúngica;

• Ação antiviral;

• Inibe reações inflamatórias;

• Estimula o fluxo sanguíneo;

• Ameniza a dor e o prurido (coceira);

• Anti-alergênico;

• É composto de mais de 100 substâncias: bálsamo de resina (50 a 55%), cera (30%), óleos 
essenciais perfumados (8 a 10%), sólidos (5%) como pólen, gorduras, aminoácidos, ácidos 
orgânicos, éteres, cobre, ferro, manganês, zinco, aminoácidos e fitocidas, bem como vitaminas do 
grupo B, E, C, H e P e pró-vitamina A.
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