CATÁLOGO DE PRODUTOS

DESDE 1973
Quem Somos
A Pinus Indústria e Comércio Ltda é uma empresa
genuinamente brasileira com mais de 40 anos de experiência na
fabricação de produtos para animais e plantas.
Situada em Jundiaí-SP, a nossa fábrica dispõe de um moderno
processo de produção e de rígido controle de qualidade. Cada
etapa do processo é avaliada, documentada, testada, garantindo
plena eficiência de nossos produtos.
Proporcionar aos nossos clientes o melhor custo-benefício
do mercado e produzir com respeito às regras e exigências sócio
ambientais, são os princípios que regem o dia a dia de nossa
empresa.
Temos orgulho em proporcionar qualidade para nossos
produtos e satisfação para nossos clientes.
Agradecemos a sua preferência e referência aos seus amigos.
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LINHA PINUS
TINTURA DE IODO 10%
INDICAÇÕES:

Antisséptico tópico usado em soluções de continuidade,
injúrias que causam ruptura do tecido dermal, nos quadros de
recuperação pós-cirúrgica para animais de um modo geral e
nas assepsias cirúrgicas do campo e fômites.

DOSAGEM E FORMA DE APLICAÇÃO:

Administrar exclusivamente por via tópica como antisséptico
local, pincelar o local atingido com algodão ou gaze
embebida no produto. Pode ser aplicado diretamente no local
desejado ou ser diluído em álcool hidratado para diminuir
a concentração. Quantidade suficiente a critério do médico
veterinário.

FÓRMULA:

PRECAUÇÕES:

• Durante a aplicação, é recomendado o uso de equipamentos
de proteção individual. Em casos de contato com a pele
e olhos, lavar as partes atingidas com água corrente em
abundância por pelo menos 15 minutos. Em caso de
ingestão, beber bastante água ou leite, não provocar vômito
e consultar um médico imediatamente. Não reutilizar a
embalagem vazia.
• Mantenha o produto em sua embalagem original em local
seco, fresco, ao abrigo da luz, fora do alcance de crianças e
animais domésticos.

Cada 100 ml contém:
• Iodo............................................10,00 g
• Iodeto de sódio......................... 3,75g
• Álcool diluído – q.s.p......100,00 ml

CONTRA INDICAÇÕES:

• Não é indicado o uso em animais hipersensíveis aos iodetos.
• Nas doses terapêuticas recomendadas é isento de efeitos tóxicos.

REGISTRO NO MAPA SOB Nº 7392 EM 14/07/2000.

BIOAVES
INDICAÇÕES:

Antibiótico de largo espectro para o tratamento e prevenção
da Cólera Aviária, Salmoneloses (Tifo, Paratifo), Colibacilose,
Coriza Infecciosa, Doença Crônica Respiratória (DCR) e demais
infeccções causadas por germes sensíveis ao Cloridrato de
Oxitetraciclina.

FÓRMULA:

Cada 100g contém:
• Cloridrato de oxitetraciclina......0,810 g
• Enxofre......................................28,00 g
• Carbonato de cálcio.............8,000 g
• Azul de metileno...................0,012 g
• Sulfato de sódio – q.s.p.... 100,00 g

APRESENTAÇÃO:

Sachê de 50g.

MODO DE USAR:

Preventivo: Diluir uma colher de chá (10g) do produto em
200ml de água ou 200g de reação, duas vezes por semana.
CURATIVO: Usar no bebedouro, ou comedouro, na diluição
acima por no mínimo 10 dias consecutivos, ou a critério do
médico veterinário.
ATENÇÃO: A coloração azul esverdeada estimula as aves a
beberem maiores porções de água.
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PRECAUÇÕES:

• Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.
• Conserve em lugar seco, livre de umidade, calor e luz direta.
Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 5.718/96.
REGISTRO NO MAPA SOB Nº 5718 EM 08/11/1996.

TINTURA DE IODO 2%
INDICAÇÕES:

Antisséptico tópico usado em soluções de continuidade, injúrias que
causam ruptura do tecido dermal, nos quadros de recuperação póscirúrgica para animais de um modo geral e nas assepsias cirúrgicas do
campo e fômites.

DOSAGEM E FORMA DE APLICAÇÃO:

Administrar exclusivamente por via tópica como antisséptico local,
pincelar o local atingido com algodão ou gaze embebida no produto.
Quantidade suficiente a critério do médico veterinário.

CONTRA INDICAÇÕES:

• Não é indicado o uso em animais hipersensíveis aos iodetos.
• Nas doses terapêuticas recomendadas é isento de efeitos tóxicos.

PRECAUÇÕES:

FÓRMULA:

Cada 100 ml contém:
• Iodo..................................................................2,00 g
• Iodeto de sódio.............................................1,50g
• Álcool diluído – q.s.p.......................... 100,00 ml

• Durante a aplicação é recomendado o uso de equipamentos de
proteção individual. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar as
partes atingidas com água corrente em abundância por, pelo menos,
15 minutos. Em caso de ingestão, beber bastante água ou leite, não
provocar vômito e consultar um médico imediatamente. Não reutilizar
a embalagem vazia.
• Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, fresco,
ao abrigo da luz, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

REGISTRO NO MAPA SOB Nº 7646 EM 22/02/2001.

W CAT
INDICAÇÕES:

MODO DE USAR:

Granulado sanitário para gatos,
hamsters, coelhos e porquinhos
da índia.
Apresentado em sugestiva
embalagem, bloco prensado de
80 g. Ao mesmo tempo em que
se banha o animal, confere-se a
este, proteção, higiene, saúde e
conforto, livrando-o dos ataques
de parasitas externos.

Coloque uma camada de 5cm de altura do granulado W CAT
em um recipiente que servirá de sanitário para seu gato.
Dado o grande poder de absorção do granulado W CAT, a urina ou
fezes em contato com o produto irá concentrar-se em uma pequena
área transformando-se num torrão.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem plástica de 4 kg.

ATENÇÃO:
Remova apenas o torrão formado pela urina ou fezes. O restante
do granulado sanitário W CAT que ficou no recipiente deve ser
aproveitado.
Complete a quantidade do granulado W.C.AT retirado e pronto!
O sanitário do seu gato estará novamente em condições de uso.
PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NO MAPA DE ACORDO
COM O DECRETO Nº 5053 DE 22 DE ABRIL DE 2004.
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LINHA PINUS TOY

SHAMPOO TOY
INDICAÇÕES:

MODO DE USAR:

Indicado no combate e prevenção de parasitas externos
que acometem os cães.
A Linha de Produtos Toy foi elaborada especialmente
para consumidores que desejam proteger e manter seus
cães com asseio e livres dos parasitas que os atacam
e debilitam sua saúde. Os produtos se apresentam
em pequenas, práticas e atrativas embalagens, de
pronto uso, com o melhor custo benefício do mercado.
Moderno e eficiente shampoo. Seu uso proporciona
higiene, beleza e saúde para seu cão.

Aplicar uma quantidade suficiente no pelo úmido e
massagear de maneira a permitir que o líquido chegue
até a pele do animal. Deixe agir por alguns minutos e
enxágue com água fria ou morna. Recomenda-se o uso
de luvas para a aplicação do produto.

APRESENTAÇÃO:

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 374 em
19/11/1974.

Frascos plásticos de 500ml.

PRECAUÇÕES: CUIDADO VENENO

• Conserve em local seco, ao abrigo de luz e fora do
alcance de crianças ou animais.
• Não reutilize a embalagem vazia.

REGISTRO NO MAPA SOB Nº 374 EM 19/11/1974.

FÓRMULA:

Cada 100 ml contém:
• 2-isopropoxifenil-N-metilcarbamato......................1,00 g
• Laurilsulfato de sódio................................................ 15,00 g
• Dietanolamina de ácidos graxos de coco.............5,00 g
• Fragrância de Bouquet Herbal..................................0,10 g
• Água purificada – q.s.p......................................... 100,00 ml

TALCO TOY
INDICAÇÕES:

MODO DE USAR:

Indicado no tratamento e prevenção de parasitas
externos que acometem os animais domésticos.
Ao mesmo tempo em que perfuma os animais com
agradável odor após o banho, combate e protege-os do
ataque de pulgas, piolhos, tintas e carrapatos e outros
parasitas externos.

Aplique suavemente o Talco Perfumado Toy nos pelos
do animal, até que atinja a pele. Nos locais mais sujeitos
a infecções, repetir a aplicação a cada 15 dias.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem plástica de 100g.

PRECAUÇÕES:

• Manter fora do alcance de crianças. Não use a
embalagem vazia.
• Não guarde ou aplique junto de alimentos, bebidas,
medicamentos, produtos de higiene e domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 04 em
03/01/1975.
REGISTRO NO MAPA SOB Nº 0004 EM 03/01/1975.

FÓRMULA:

Cada 100g contém:
• Carbaril................................................................................. 2,0 g
• Talco – q.s.p................................................................... 100,0 g
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SABONETE TOY
INDICAÇÕES:
Indicado no combate de pulgas, sarnas e carrapatos que
acometem os cães.
Apresentado em sugestiva embalagem, bloco prensado de 80g.
Ao mesmo tempo em que se banha o animal, agrega-lhe
proteção, higiene, saúde, e conforto livrando-o dos ataques de
parasitas externos.

APRESENTAÇÃO:
Bloco prensado de 80g.

MODO DE USAR:
Molhe todo o corpo do animal e ensaboe com o sabonete Toy
até produzir uma espuma abundante. Deixe agir por 5 minutos e
depois enxágüe com água fria ou morna.

PRECAUÇÕES:

• Conserve fora do alcance das crianças e não reutilize a
embalagem vazia.
• Não guarde junto de alimentos, bebidas e medicamentos.
• Não aconselhável o uso em gatos.

LICENCIADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SOB Nº 272/74

FÓRMULA:

Cada 100g contém:
• Triclorfon.............................................................................. 0,4g
• Sabão neutro.................................................................. 100ml
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LINHA PINUS FRIEZOL

FRIEZOL CASCO FORTE
INDICAÇÕES:

NAS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA FEBRE AFTOSA.
Casco Forte Pedilúvio é indicado para a lavagem dos cascos
bovinos, caprinos, ovinos, suínos e outras espécies de animais
de cascos bipartidos. Provoca o extermínio das larvas nas
frieiras consequentes da febre aftosa ou de intervenções
cirúrgicas como cicatrizante e antisséptico.
Usado na prevenção da broca e limpeza dos cascos afim de
evitar a disseminação de doenças através das patas.

APRESENTAÇÃO:

Sacos Stand Up contendo 1Kg.

DOSAGEM E FORMA DE APLICAÇÃO:

USO EXTERNO
Dissolver 1Kg de Casco Forte Pedilúvio em 150 litros de água,
podendo também usar óleo queimado em barreiro, sendo
1Kg para cada 4,2 metros. Aplicar nas entradas dos currais, nas
saídas das ordenhas ou nos estábulos. Esta solução mantémse ativa por um período de 10 a 15 dias. Em caso de surto de
febre aftosa a quantidade indicada deve ser dobrada.

CONTRA INDICAÇÕES:

Não utilizar cal junto com Casco Forte Pedilúvio.

PRECAUÇÕES: CUIDADO VENENO

Conservar a embalagem fechada, em local fresco, seco e
ao abrigo de luz solar. Manter fora do alcance de crianças e
animais domésticos. Não utilizar a embalagem vazia. Não
armazenar ou utilizar o produto próximo de alimentos e
medicamentos. Evitar o contato do produto com os olhos.
Produto inibidor da colinesterase.

ANTÍDOTO:

Atropina.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 133.
REGISTRO NO MAPA SOB Nº 133 EM 06/05/1974.
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FÓRMULA:

Cada 100g contém:
• Triclorfon...............................................................................10,00g
• Iodofórmio.............................................................................. 0,25g
• Rodamina................................................................................ 1,50g
• Talco – q.s.p....................................................................... 100,00g

FRIEZOL ESTANKASANGUE
MODO DE USAR:

FÓRMULA:

Cada 100 ml contém:
• Triclorfon...............................0,50g
• Iodo metálico......................2,00 g
• Percloreto de ferro...........16,00g
• Salicilato de metila............1,00g
• Etanol....................................64,50g
• Água purificada............. 16,00ml

INDICAÇÕES:

Uso no tratamento das lesões externas e no umbigo
de recém-nascidos. Use também em áreas atacadas
por micoses, sarnas ou outros parasitas externos dos
animais. Friezol Estankasangue também é utilizados nas
incisões cirúrgicas e em todos os processos hemorrágicos
decorrentes de ferimentos.
Hemostático, antisséptico, sarnicida e anti-micótico.
Indicado nos cortes e castrações, frieiras, infecções de
chifres e orelhas, coceira de pele, micoses, dermatites,
sarnas e no combate aos parasitas externos.

USO EXTERNO
Aplicar Friezol Estankasangue embebido em algodão ou esguichando
diretamente sobre o local a ser tratado. Não encostar o bico aplicador no
ferimento para evitar a contaminação do produto. Usar duas a três vezes
ao dia e diminuir as aplicações conforme a recuperação do local tratado.

CONTRA INDICAÇÕES:

• Não é indicado o uso em animais hipersensíveis aos iodetos.
• Nas doses terapêuticas recomendadas é isento de efeitos tóxicos.

PRECAUÇÕES: CUIDADO VENENO

• Mantenha o produto em lugar fresco, ao abrigo da luz, mantendo a
embalagem fechada e fora do alcance de crianças.
• Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas ou
medicamentos.
• O produto é inibidor da colenesterase.

ANTÍDOTO:

Atropina.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 134 em 06/05/1974.
REGISTRO NO MAPA SOB Nº 134 EM 06/05/1974.

FRIEZOL UNGUENTO
APRESENTAÇÃO:

Potes plásticos de 250g.

MODO DE USAR:

FÓRMULA:

Cada 100g contém:
• Triclorfon.............................. 0,75g
• Alcatrão Vegetal...............54,00g
• Negro de fumo................... 0,40g
• Toluol...................................44,82g

INDICAÇÕES:

Indicado no tratamento auxiliar contra frieiras decorrentes
de aftosa, ou de outras feridas como: rachaduras, cortes
resultantes de cirurgia de cascos, bicheiras e podridão dos
cascos. Para pequenos animais contra berne ou bicheira.
O Unguento Friezol forma uma forte camada protetora
sobre o local afetado proporcionando rápida cicatrização,
evitando o aparecimento de novas larvas.
Devido ao seu alto poder de aderência, o Unguento
Friezol não sai em contato com a água, barro, sol e
outros elementos.

USO EXTERNO
Contra bernes e bicheiras: após prévia assepsia, aplicar o
Unguento Friezol no local atacado com o auxilio de um pincel.
Contra frieiras: limpar o local cuidadosamente, remover as partes
apodrecidas e, no dia seguinte, aplicar o Unguento Friezol.

PRECAUÇÕES: CUIDADO VENENO

• Mantenha o produto em sua embalagem original.
• Não reutilize as embalagens vazias. Inutiliza-las ou, enterrar
profundamente.
• Manter o produto fora do alcance das crianças e, ou
irresponsáveis. Armazenar longe de alimentos.

ANTÍDOTO:

Sulfato de Atropina 1mg/ml. Medicação Sintomática.
Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 124 em 04/1974
REGISTRO NO MAPA SOB Nº 124 EM 22/04/1974.
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LINHA PINUS CUPROFIX
CUPROFIX
INDICAÇÕES:
CUPROFIX é uma formulação nutricional para plantas à base
de cobre + zinco, servindo como preventivo às deficiências
desses micronutrientes.

APRESENTAÇÃO:
Produto em Pó.
Apresentação nas embalagens de 30g, 250g, 1Kg

MODO DE USAR:
Obtém-se melhores resultados, quando se pulveriza as plantas
até que as folhas fiquem completamente molhadas. Evitar
fazer a aplicação sob alta incidência do sol, preferindo sempre
as primeiras ou últimas horas do dia. As manchas brancas que
aparecem sobre as folhas das plantas após a aplicação, são
normais da composição do produto.

PRECAUÇÕES:

• Conservar o produto em lugar seco, ao abrigo da luz e calor.
• Mantenha longe do alcance de crianças e animais. Lavar as
partes do corpo atingidas com água e sabão.
• No caso de ingestão acidental efetuar lavagem estomacal
com carvão medicinal.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº Ep SP-0058510000-4 CU 23,75%; ZN 1%; S 11%S.
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