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▪ FARMARON PREMIUM DERMOCOSMÉTICO é uma pomada para 

manutenção da saúde da pele dos animais. Previne o ressecamento e 
rachaduras na pele, principalmente, nos tetos das vacas em lactação.  

 
▪ FÓRMULA: 

Vitamina E, Cloreto de Benzalcônio, Polissorbato 80, Galato de Propila, 
Corante, Óleo Mineral, Propilenoglicol, Álcool Benzílico, Vaselina Branca USP. 

 
▪ INDICAÇÕES: 

FARMARON PREMIUM DERMOCOSMÉTICO é uma pomada desenvolvida 
para manter a pele saudável e equilibrada para todas as espécies animais. 
Sua principal indicação é para aplicação nas tetas das vacas em fase de 
lactação. A ordenha diária causa um desengorduramento excessivo da pele, 
irritação, ressecamento e rachaduras.  
 

A vitamina E, também conhecida como tocoferol, é rica em propriedades 
antioxidantes, que diminuem os danos causados pelos radicais livres, 
recuperando a elasticidade cutânea e promovendo uma lubrificação e 
hidratação profunda. 
 

O óleo mineral e a vaselina, são conhecidos pelas 
suas características emolientes e lubrificantes, que 
evitam o ressecamento da pele e promove uma 
barreira mecânica contra contaminantes.  
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▪ POSOLOGIA E MODO DE USAR: 
 
FARMARON PREMIUM DERMOCOSMÉTICO deve ser aplicado sobre a 
superfície da pele limpa dos animais, principalmente na superfície das tetas 
das vacas, antes de cada ordenha. Aplicar uma camada fina, para garantir 
uma ação lubrificante e emoliente. É recomendado também após a ordenha 
para evitar o ressecamento da pele e promover uma barreira mecânica 
contra contaminantes.  

 
 

CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15°C A 30°C), EM LOCAL SECO,  
AO ABRIGO DA LUZ SOLAR, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO. 
Cadastrado no Ministério da Agricultura. 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: DR. PAULO ROBERTO ANDREOLI – CRMV/SP Nº8147 
 
APRESENTAÇÃO: 
Pote com 200g. 
 
PROPRIETÁRIO E FABRICANTE: 
Vetoquinol Saúde Animal Ltda. 
Telefone: (11) 3568-1111 
Rodovia Fernão Dias, km 56 - Mairiporã – SP 
CNPJ: 60.528.742/0001-16 - Indústria Brasileira 
e-mail: faleconosco@vetoquinol.com 
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