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As mastites

são uma das maiores
causas de refugo nos
rebanhos de leite
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Não há um tratamento padrão

Não! Quando falamos de reparação do ligamento cruzado cranial não há um tratamento padrão, que sirva
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Se está preocupado com a saúde do seu animal de companhia e quer
tentar uma suplementação alimentar, inicie com este guia.
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As mastites são uma das maiores causas de refugo nos rebanhos de leite

Vacina profilática pode ajudar a solucionar casos, mas condiciona a produção das explorações,
sobretudo em rebanhos com ordenha contínua.
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