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MANTÉM SUA FÓRMULA ORIGINAL 

DESDE O LANÇAMENTO DO PRODUTO.
®BALSAMEX

Uso Veterinário

®

RADICAL POTÊNCIA 
NO ALÍVIO DA 

DOR MUSCULAR

®

®Balsamex  proporciona 
excelente ação na dor 
muscular, inchaço das 

articulações, nas 
contusões, luxações, 

reumatismo e 
distensões de 

ligamentos. 

ORIGINAL
FÓRMULA 

®



FÓRMULA ORIGINAL E IMBATÍVEL

®
BALSAMEX
Uso Veterinário

PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS DOS COMPONENTES

O ativo proporciona o aumento da 

granulometria do produto, conferindo maior 

atrito e vaso dilatação da pele aumentando a 

absorção do produto.

POMADA ANTI-INFLAMATÓRIA E ANALGÉSICA 
INDICADA PARA EQUINOS, BOVINOS E SUÍNOS.

Exclusivamente para uso externo 

e tópico. Aplicar uma camada 

não muito espessa de 
®BALSAMEX  sobre a parte 

afetada, friccionando durante 

alguns minutos. Repetir a 

aplicação diariamente até a cura.

PRECAUÇÕES

APRESENTAÇÃO

Bisnagas de 30 g e 100 g.

Após aplicar o produto lavar as 

mãos e evitar contaminar os 

olhos.

MODO DE USAR

®

Extrato mole de beladona ................2,00 g

Óxido de zinco ......................................20,00 g
Vaselina em pasta q.s.p.................100,00 g

Salicilato de metila . ..............................3,00 g
Bálsamo do Peru ....................................5,00 g

Cânfora...........................................................1,00 g

Cada 100 g contém:

BÁLSAMO DO PERU
(Myroxylon peruiferum)

Nativo da América do Sul, o Bálsamo do 

Peru é conhecido há séculos por suas 

ações farmacológicas anti-inflamatória, 

analgésica e anti-sépticas.

CÂNFORA 
(Cinnamomum camphora)

A Cânfora é utilizada como analgésico 

local, estimulando  a circulação 

sanguínea reduzindo inchaços de 

forma significativa e promovendo 

aquecimento no local afetado.

Encontrado naturalmente na Europa, 

Norte da África e Ásia Ocidental, é 

muito usado em cremes e pomadas 

por suas propriedades sedativas.

EXTRATO MOLE DE BELADONA (Atropa 

Belladonna)

SALICILATO DE METILA 
(Betulaceae/ Ericaceae)

O Salicilato de Metila é uma 

substância analgésica de uso tópico 

amplamente utilizado no alívio de 

dores musculares, contusões, dores 

reumáticas, mialgia e nevralgia. Seu 

contato com a pele alivia a dor 

estimulando receptores locais que 

induzem sensação térmica.

ÓXIDO DE ZINCO 
(ZnO)

Apresentado na forma de pó e 

de grãos, o Óxido de Zinco 

misturado com a base oleosa 
®de Balsamex  possui ação anti-

inflamatória e cicatrizante. 

ATIVOS


