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Solução Global
em Pré e Pós Dipping 

Inovação em preparação e cuidado
dos tetos para a ordenha.

· Formação de �lme protetor.
· Propriedade reativa de longa duração.
· Mantém as condições naturais, limpa, protege 
  e hidrata a pele dos tetos.



Our expertise, your efficiency

ESPUMANTE

Dipping Plus Ibersan Pré®
A preparação correta dos tetos para a ordenha

Aplicação rápida, fácil e segura!

A espuma de limpeza DIPPING PLUS PRE® proporciona 
em apenas 30 segundos o melhor processo pré ordenha:
   · Tetos limpos;
   · Tetos macios;
   · Agilidade no processo;
   · Higienizante;
   · Reforça a estimulação pré ordenha;
   · Não goteja;
   · Não deixa resíduos;
   · Hidrata, dá suavidade e elasticidade ao teto;
   · Contém ativos emolientes que ajudam a reequilibrar
      a pele dos tetos.

Vantagens do DIPPING PLUS PRE®
Produto pronto para uso: não necessita ser diluído;   · 

conômico: evita o desperdício por gotejamento;   · E
PH levemente ácido (3.5): maior e�cácia na higienização;   · 
Fácil de aplicar;   · 
Resultados rápidos;   · 
Produto sem restrições de aplicações;   · 
Formulação líquida e espumante;   · 
Fórmula inovadora, que garante maior aderência da   · 

     espuma e cobertura total dos tetos: remoção mais
     e�caz da sujeira.

Condiciona a pele e
higieniza de forma e�caz.

Ação completa em apenas
30 segundos!

1 – Encher 2/3 do copo aplicador com DIPPING PLUS PRE®, agitar
       e pressionar as paredes do copo várias vezes até que se forme 
       a espuma no bocal do copo;
2 – Mergulhar cada um dos tetos na espuma;
3 – Deixar o produto atuar por pelo menos 30 segundos;
4 – Secar os tetos com toalha descartável ou lenços Zoonett® Ibersan®;
5 – Consumo médio: 3 ml / vaca / ordenha.

Modo de uso:

PRONTOPARA USO

ALTO RENDIMENTOALTO RENDIMENTOALTO RENDIMENTO
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Dipping Plus Ibersan Pós®
Úberes saudáveis e protegidos

Age como um escudo protetor contra os microrganismos
causadores da mastite, formando um �lme protetor que
envolve os tetos dos animais até a próxima ordenha.

DIPPING PLUS PÓS® é um higienizador e condicionador
de tetos, que age formando uma película protetora.

Possui o exclusivo sistema CowTratt®, que forma uma
barreira de proteção, prevenindo contaminações por
tempo prolongado.

DIPPING PLUS POS® tem uma formulação especial que 
evita o gotejamento, resultando em um consumo mais
econômico, além de segurança para o animal e para o 
seu investimento. A coloração do produto é a sua
garantia que já foi aplicado no teto, protegendo-o até 
a próxima ordenha.

Vantagens do DIPPING PLUS PÓS®
Tetos hidratados;   · 
Barreira de proteção contra o ambiente;   · 
Fácil e rápida aplicação;   · 
Produto sem restrições de aplicações;   · 
Limpa e não deixa resíduos;   · 
Formulação que garante economia (alto rendimento e   · 

      pouco gotejamento);
Coloração que permite identi�car a aplicação do produto;   · 
Pronto para uso: não precisa diluir!,   · 
Pele sadia, protegida e hidratada, facilitando a próxima    · 

      ordenha.

PROTEGE 
E

HIDRATA

1 – Encher 2/3 do copo aplicador com DIPPING PLUS POS®, agitar e
       pressionar as paredes do copo várias vezes até que se forme a
       espuma no bocal do copo;
2 – Mergulhar cada um dos tetos na espuma;
3 – Pronto! Deixe o produto agindo no teto. Não é necessário limpar,
       retirar o excesso nem enxaguar;
4 – Consumo médio: 3 ml / vaca / ordenha.

Modo de uso:

Fica a Dica
DIPPING PLUS é INVESTIMENTO + ECONOMIA

O tratamento de infecções intramamárias requer
uma série de cuidados. Além do controle do meio

ambiente, nutrição e manejo, a utilização do 
DIPPING PLUS no pré  e pós ordenha bem como a 

manutenção da limpeza e do condicionamento
dos tetos são de fundamental importância

para a saúde e produtividade do seu rebanho, 
potencializando seus lucros.

PRONTO
PARA U

SO

ALTO RENDIMENTOALTO RENDIMENTOALTO RENDIMENTO
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®Dipping Plus

· Pronto para uso
· Espumante
· Não goteja
· Limpa, protege e hidrata

Conheça também nossa linha de
produtos para pecuária leiteira:

· Bainhas francesas;
· Luva de toque cano longo;
· Agulhas;
· Seringas,
· Bastão marcador.

Distribuidor Autorizado:

Fone: 46 3524-2561
tnt@tntnitrosquimica.ind.br    www.tntnitrosquimica.ind.br


