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Neogen lança um novo visual para Prozap®, inseticida para bovinos e
equinos
LEXINGTON, Ky., 27 de junho de 2017 — A Neogen está atualizando a sua linha abrangente de inseticidas
Prozap® para fazendas, domicílios, bovinos e equinos para melhor conectar a marca com a linha completa
de produtos de biosseguridade da Neogen e facilitar a visibilidade do produto nas prateleiras com fácil
reconhecimento dos usos dos produtos. Os consumidores começarão a ver o novo visual no final do verão
de 2017 em preparação para a próxima primavera.
A linha abrangente de produtos inseticidas da Prozap inclui aerossóis, líquidos pronto para o uso,
concentrados e produtos em pó para atender às necessidades de pecuaristas, criadores de cavalos,
proprietários de domicílios e animais de companhia. A Neogen adquiriu o produtor dos produtos Prozap,
Chem-Tech, Ltda. para ampliar o seu portfólio em biosseguridade agrícola.
“Quando nós adquirimos os produtos Prozap, nós sabíamos que eventualmente mudaríamos a aparência
dos produtos para torná-los mais integrados com as nossas ofertas de produtos de biosseguridade, mas
nós também queríamos ouvir dos nossos clientes quais mudanças esses gostariam de ver nos produtos,”
disse Katherine Wheatley da Neogen. “Nós ouvimos e fizemos as mudanças com a adição de ícones,
codificação de cores e um novo logotipo, que reflete a precisão das formulações dos nossos inseticidas.”
Os produtos inseticidas populares Prozap para bovinos e equinos da Neogen incluem:
• LD-44® Z — aerossol líder da indústria para o uso no animal e na fazenda. LD-44Z elimina
rapidamente insetos voadores e rastejantes com a piretrina sinergizada. Essencial para fazendas,
instalações de gado de leite, estábulos, canis e outras instalações.
• Insectrin® 1% Pour-On Xtra — inseticida sinérgico, pronto para o uso para aplicações pour-on,
pulverizadores ou nebulizadores que tornou-se o padrão da indústria de gado para o controle de
moscas, piolhos e mosquitos. Este produto versátil também pode ser utilizado como um pulverizador
local ou em instalações de animais, canis e instalações abertas de processamento de carne.
• Final-Fly-T® — esta fórmula pronta para o uso com lanolina e citronela, foi desenvolvida especialmente
para cavalos. Para o uso como esfregaço ou spray, para fornecer uma proteção eficaz contra insetos
desagradáveis. Este spray de alta qualidade para moscas é a escolha de criadores profissionais de
equinos no celeiro, no campo e na arena.
• Insect Guard — proteção 24 horas conveniente para insetos voadores e rastejantes dentro e ao
redor de domicílios e fazendas. Através da ação do vapor, as tiras liberam Vapona para um controle
rápido e eficaz de insetos e aranhas. Uma tira trata até 1.200 pés cúbicos por até quatro meses em
áreas desocupadas de domicílios, celeiros, estábulos, outras instalações agrícolas e unidades de
armazenamento de grãos.
Para mais informações sobre os produtos da Neogen para a saúde animal, visite o site animalsafety.
neogen.com.
Neogen Corporation (Nasdaq: NEOG) desenvolve e comercializa produtos dedicados à segurança alimentar
e saúde animal. A Divisão de Saúde Animal da Neogen comercializa uma linha completa de diagnósticos,
instrumentos veterinários, farmacêuticos, suplementos nutricionais, desinfetantes, inseticidas e raticidas.
Esta divulgação está sendo apresentada em português somente para fins de tradução.
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