
Entre na nova era da Pecuária 4.0

Produtividade com lucratividade e baixa carência, 
todo mundo vê com bons olhos.



Bullmax Premium promove a tripla proteção necessária para uma pecuária de alta produção, com 
o controle efetivo das infestações dos parasitas internos e externos; carrapato (Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus), mosca-dos-chifres (Haematobia irritans) e das parasitoses causadas 
por verminoses (nematódeos) gastrintestinais em bovinos.

Sua tecnologia de formulação promove alta performance antiparasitária com um período de 
carência para o abate de apenas 17 dias. 

bullmax premium. produtividade 
com lucratividade e baixa carência, 
todo mundo vê com bons olhos

tripla proteção

Eprinomectina 4,8% 
+ Fluazuron 10%

Endectocida associado a inibidor do 
crescimento de carrapatos.

Rebanho pronto para o desenvolvimento 
com retorno do investimento.

Modo de uso

Aplicar pela via subcutânea, na dosagem 
de 1mL para cada 50Kg de peso vivo, o que 
corresponde a uma dose de 2000μg de 
fluazuron e 960μg de eprinomectina por Kg 
de peso vivo.



Endectocida de alta performance 

Incremento de produtividade

Lucratividade pecuária

porque usar bullmax premium

bullmax premium. 
rebanho limpo, 
protegido e pronto 
para o melhor 
retorno ao investimento

Formulação com 
tecnologia exclusiva

Associação dos ativos Eprinomectina, em alta 
concentração, com Fluazuron para melhor 
incremento em produtividade no campo.

Endectocida ideal 
para fase de recria

Uma fase de alto desafio parasitário. Com 
Bullmax Premium podemos acelerar o 
desenvolvimento dos animais para uma 
recria mais curta.

Resultado visto na 
prática e na balança

Animais com rápida resposta ao tratamento 
com desenvolvimento visível a campo e 
em números.

Ótimo retorno do 
investimento

Uma aplicação com ganho em controle 
parasitário e rápido desenvolvimento 
animal para um melhor custo benefício.



BULLMAX PREMIUM:  TRIPLA PROTEÇÃO EFETIVA
VERMES, CARRAPATOS     E MOSCA-DOS-CHIFRES

*Estudos internos de eficácia

Eficácia 
Carrapaticida*

O resultado da eficácia carrapaticida 
obtido com o uso do endectocida BULLMAX 
PREMIUM, administrado em dose única 
(1mL/50kg) em  bovinos infestados por 
Rhipicephalus (Boophilus) microplus 
apresentou eficácia superior a 95% do 
dia +7 ao dia +56 pós tratamento.

Eficácia 
Mosquicida*

O resultado da eficácia mosquicida obtido 
com o uso do endectocida BULLMAX 
PREMIUM, administrado em dose única 
(1mL/50kg) em  bovinos infestados por 
Haematobia irritans apresentou eficácia 
superior a 95% do dia +1 até o dia +35 
pós tratamento.



BULLMAX PREMIUM:  TRIPLA PROTEÇÃO EFETIVA
VERMES, CARRAPATOS     E MOSCA-DOS-CHIFRES

Produtividade com Lucratividade e baixa 
carência, todo mundo vê com bons olhos!

Eficácia 
Vermicida*

A potencia do resultado de eficácia vermicida 
obtido com o uso do endectocida BULLMAX 
PREMIUM, administrado em dose única 
(1mL/50kg), em  bovinos infestados por 
Haemonchus placei,Trichostrongylus axei, 

Ostertagia ostertagi e Cooperia punctata é 
nitidamente comprovado via OPG já a partir 
do 4º dia de tratamento.




