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Único no mercado com  de  2,2g
concentração de Ampicilina!

FÓRMULA: CADA FRASCO-AMPOLA (2.2 G) CONTÉM:

Ampicilina sódica.....................................................0,20 g 
Ampicilina benzatina............................................... 2,00 g

*Equivalente a 1675,04mg de ampicilina ácida

 CADA AMPOLA DILUENTE CONTÉM:

Água bi-destilada estéril..............................10 mL 

Indicações: Antibiótico bactericida de amplo espectro, agindo contra germes sensíveis a ampicilina sódica e a ampicilina 
benzatina, nas infecções do aparelho respiratório, do aparelho digestivo e do aparelho geniturinário. 

Ÿ Outras enfermidades: tratamento das enfermidades infecciosas dos pequenos animais.

Modo de usar:  Aplicação intramuscular. Diluir o conteúdo do frasco-ampola com uma ampola do diluente (10mL) no 
momento do uso. Agitar bem antes de usar. 

Posologia: Caninos e Felinos: 1 mL para cada 11 kg, com intervalo de 8 horas entre as aplicações.

Apresentações: Frasco ampola com 2,2 g e uma ampola diluente de 10 mL   

AÇÃO RÁPIDA E PROLONGADA!

ANTIMICROBIANO

- Retenção de placenta
- Diarréias
- Pneumonias
- Infecções gerais

AMPICILINA
ANTIBIÓTICO DE AMPLO ESPECTRO



ANTI-INFLAMATÓRIO

- An�-inflamatório
- Analgésico
- An�piré�co

Indicações: Flunixina Comprimidos é indicado como anti-inflamatório, analgésico e antipirético, nas inflamações agudas.  
1) É indicado para cães com afecções agudas e crônicas do aparelho locomotor. 2) Nos casos clínicos oftalmológicos, 
tais como conjuntivites alérgicas ou traumáticas, queratite e neovascularização da córnea.  3) Combate os efeitos do 
choque endotóxico, melhorando o débito cardíaco e a função respiratória, diminuindo a hemoconcentração e 
proporcionando a analgesia necessária. 4) No período pós operatório não atrasa a cicatrização e seu efeito analgésico é 
benéfico para combater as dores pós-cirurgicas e inflamação.  

Modo de usar: Administrar por via oral. Recomenda-se 1,1 mg de flunixina meglumina por Kg de peso vivo, o que equivale 
a 1 comprimido para cada  5Kg de peso, por dia, por até 7 dias.

Apresentação: Cartucho contendo 01 blister com 10 comprimidos de 5 mg; ou 01blister com 10 comprimidos de 20 mg. 
Displays contendo 15 blisters com 10 comprimidos de 5 mg, ou com 15 blisters com 10 comprimidos de 20 mg cada.

FÓRMULA: Cada comprimido de 5 mg contém:

Flunixina meglumina....................................5 mg

        *Equivalente a 8,3 mg de flunixina meglumina

Excipiente q.s.p.........................................150mg

BIOFLUNIXINA
ANTI-INFLAMATÓRIO



ANTIPARASITÁRIO

VERMIOX
VERMÍFUGO EM SUSPENSÃO

- Vermífugo de amplo
   espectro
- Combate as infecções
   por nematódeos e 
   cistódeos
- Giardicina

Modo de Usar: Agite bem antes de usar. Administrar diretamente por via oral, 10 
mg/kg de Mebendazol, duas vezes ao dia, ou seja 0,5 mL/kg de peso corporal 
(aproximadamente 10 gotas) . Em infestações por nematódeos o tratamento deve ser 
continuado durante 3 dias consecutivos. Já em infestações por cestódeos o 
tratamento deve ser mantido por 5 dias consecutivos.

Apresentação: Frasco contendo 30 mL

Indicações: É um vermífugo de amplo espectro indicado no combate às infestações 
por nematódeos (vermes redondos) e cestódeos (vermes chatos) gastrintestinais de 
cães e gatos.

  Fórmula cada 100 ml contém: 
Mebendazol................................2,0 g
Veículo .q.s.p. .........................100 mL

FÓRMULA: CADA COMPRIMIDO CONTÉM:

Modo de usar:  1 comprimido para cada 10 kg.

Indicações:  Para cães, parasitados por nematódeos e cestódeos: Toxacara canis, 
Ancylostoma caninum, Ancylostoma tubaeforme, Uncinaria stenocephala, 
Echinococcus granulosos, Echinococcus multiloculares, Dipylidium caninum, Taenia 
ovis, Taenia psiforms, Multiceps multiceps,  Mesocestodeos spp,  Hydatigena 
taeniaeformis e Joyeuxiella pasqualei. 

Propriedades: Este composto é bem absorvido no trato intestinal e sua concentração 
máxima ocorre entre 4 e 6 horas. Após administração, 80%  do medicamento é 
absorvido pelo trato digestivo em 24 horas, distribuindo-se amplamente e atingindo 
as diversas localizações dos cestóides no hospedeiro. 

Obs:  Para prevenir reinfestações por Dipylidium caninum, recomenda-se o 
tratamento contra pulgas, pois estas são hospedeiros intermediários deste helminto.Pamoato de pirantel .................144 mg

Praziquantel ..............................50 mg
Excipiente q.s.p ......................660 mg

ANTEC CÃES
VERMÍFUGO PARA CÃES

- Dose única
- Ação rápida
- Amplo espectro
  de ação

Modo de usar:  1 comprimido para cada 10 kg.

Propriedades: Este composto é bem absorvido no trato intestinal e sua concentração 
máxima ocorre entre 4 e 6 horas. Após administração, 80%  do medicamento é 
absorvido pelo trato digestivo em 24 horas, distribuindo-se amplamente e atingindo 
as diversas localizações dos cestóides no hospedeiro. 

Indicações:  Para gatos, parasitados por nematódeos e cestódeos: Toxocara cati, 
Toxascaris Leonina,  Ancylostoma tubaeforme, Uncinaria stenocephala, 
Echinococcus granulosus, Echinococcus  multiloculares, Taenia ovis, Taenia 
psiformis, Multiceps multiceps, Mesocestodeos spp, Hydatigena taeniaeformis  e 
Joyeuxiella pasqualei.

Apresentações:  Display contendo 24 caixas com 1 envelope com 4 comprimidos. 

FÓRMULA: CADA COMPRIMIDO CONTÉM:

Praziquantel ..............................50 mg
Excipiente q.s.p ......................660 mg

Pamoato de pirantel .................144 mg

ANTEC GATOS
VERMÍFUGO PARA GATOS

- Dose única
- Ação rápida
- Amplo espectro
  de ação



ANTIPARASITÁRIO

IVERMIN
ENDO E ECTOPARASITICIDA

- Tratamento de verminoses e infestações
de carrapatos
- Ivermec�na B1A
- Veículo de rápida absorção
- Seguro e eficaz

Modo de Usar: Deve ser aplicado exclusivamente por via subcutânea, 
sob a pele solta.

Administrar 0,5 mL de Ivermin para cada 5 kg.

Indicações: Indicado no controle e tratamento de verminoses 
gastrintestinais e pulmonares, bernes, piolhos, sarnas e também 
auxilia no controle dos carrapatos bovinos. Previne também bicheiras 
no umbigo e feridas de castração. Para prevenir o desenvolvimento de 
bicheiras nas feridas umbilicais, de castração, tratar os animais logo 
após o nascimento ou imediatamente após a castração.

Propriedades: A Ivermectina é capaz de eliminar parasitas internos e 
externos, com eficácia comprovada. Pode ser usado com segurança. 
Não causa aborto em nenhuma fase de gestação e não interfere na 
fertilidade.

Apresentação: Caixa com 50 ampola de 1 mL.
  Fórmula cada 100 ml contém: 

Veículo...............................................100 mL
Ivermectina................................................1 g

FÓRMULA: CADA COMPRIMIDO CONTÉM:

Modo de usar: Sarna: 4 mL de Amitraz Calbos em 1 litro de água. 
Carrapatos: 2 mL de Amitraz Calbos em 1 litro de água.
 Obs: Preparar a solução no momento do uso, misturando bem.

Intervalo entre aplicações:
Ÿ Sarna demodécica: Repetir aplicação a intervalos semanais, no 

mínimo 3 vezes, até o desaparecimento das lesões.
Ÿ Sarna sarcóptica: Geralmente uma única aplicação é suficiente. Se 

necessário, repetir após 14 dias. Carrapatos: repetir aplicação 
sempre que necessário.

Apresentações: Frasco com 20 mL e Display com 25 frascos de 20 mL

Indicações: Tratamento das sarnas demodécica e sarcóptica e 
controle de carrapatos.

Veículo.......................................100 mL
Amitraz.........................................12,5 g

AMITRAZ CALBOS
ENDECTOCIDA

- An�parasitário
externo
- Carrapa�cida
- Sarnicida
- Piolhicida



- An�pulgas
- An�ssép�co
- An�sseboréico
- Carrapa�cida
- Condicionador
- Shampoo
- Piolhicida

Indicações: Reúne em um só produto shampoo, condicionador, anti-pulgas, antisséptico e antiseborréico. É indicado 
para higiene de cães e gatos, para a prevenção e auxílio terapêutico nas afecções de pele provocadas por pulgas. 
Proporciona um perfeito condicionamento para todos os tipos de pelos, deixando-os macios e levemente perfumados.

Modo de Usar: Molhe o animal e aplique sobre todo o corpo, começando pela cabeça em direção à cauda , evitando a área 
dos olhos. Após, fazer massagens em sentido contrário ao dos pelos e deixar o animal coberto de espuma por dez 
minutos. Logodepois enxaguar o animal e reaplicar o produto, repetindo a operação inicial.

Apresentações: Frasco com 500 ml 

FÓRMULA: Cada 100 ml contém:

Tetrametrina..................................................0,076 g

Triclosan.......................................................0,250 g
Veículo q.s.p. ...............................................100 mL

Butóxido de Piperonila...................................0,388 g

Permetrina.....................................................0,038 g

SHAMPOO PULLTRAT  ANTIPULGAS
7 em 1

ANTIPARASITÁRIO



SUPORTE

HEPATOL
ANTITÓXICO PARA CÃES E GATOS

- Rico em vitaminas
 do Complexo B 
e aminoácidos
- Melhora o estado 
geral do animal
- An�tóxico e 
hepatoprotetor

Ÿ Cães de raças pequenas ou filhotes e gatos: 20 a 30 gotas, 2 a 3 
vezes ao dia, até a melhora dos sinais clínicos.

Indicações: Hepatol é um suplemento de vitaminas do Complexo B e 
aminoácidos. Indicado em casos de deficiências nutricionais e 
estresse. Auxilia na melhora do estado geral, em casos de animais com 
estado nutricional inadequado ou animais debilitados. Exerce excelente 
efeito nas hipovitaminoses pela presença do Complexo B em sua 
fórmula, revitalizando as funções basais do organismo.

Modo de Usar: Via oral, diretamente na boca do animal ou diluído na 
água.

Ÿ Cães adultos: 35 a 70 gotas, 2 a 3 vezes ao dia, até a melhora dos 
sinais clínicos.

Apresentação: Frasco com 200 ml
  Fórmula cada 100 ml contém: 

IColina (Mín.).....................................40 g/Kg

Lisina (Mín.).............................5.000 mcg/Kg
Vitamina B2 (Mín.).........................500 mg/Kg
Vitamina B12 (Mín.)................50.000 mcg/Kg

Inositol (Mín.).....................................10 g/Kg

Pantotenato de Cálcio (Mín.)........5.000 mg/Kg
Nicotinamida (Mín.)............................10 g/Kg

Metionina (Mín.).................................70 g/Kg
Vitamina B6 (Mín.)....................2.500 mcg/Kg

Vitamina B1 (Mín.)..............................10 g/Kg

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:
comprimidos de 1 g ao dia. De 15 a 25 kg: 4 comprimidos de 1 g ao dia.
  Dose de manutenção: Cães até 5Kg: 1 comprimido de 500 mg 
ao dia, dias alternados. De 5 a 10 kg: 1 comprimido de 1 g ao dia, em 
dias alternados. O tratamento inicial é de 2 a 4 meses e depois deve ser 
feita a dose de manutenção.

Indicações: A Condroitina Pet é indicado como condroprotetor e 
auxiliar na terapia de artropatias não infecciosas e processos ósteo-
articulares como: artroses, artritres, osteoartroses, osteodistrofias, 
condrodistrofias, osteocondroses, esteocondrites, sinovites, 
tenosinovites; coadjuvante em casos de fraturas e também como 
preventivo de doenças osteoarticulares. Indicado como condro-
proteção para animais que são submetidos a exercícios constantes, 
grandes esforços ou em fase de crescimento.

Apresentações: Frasco com 60 comprimidos de 500 g e frasco com 60 
comprimidos de 1 g.

 

Modo de usar: Dose inicial:  Cães até 5Kg: 1 comprimido de 500 mg 
ao dia. De 5 a 10 kg: 2 comprimidos de 500 mg ao dia. De 10 a 15 kg: 2

Manganês (Mín).................5, 320 mg/kg
Sulfato de condroitina (Mín.)......200 g/Kg
Glicosamina (Mín).....................300 g/kg
Vitamina C (Mín.)........................50 g/Kg

CONDROITINA
SUPLEMENTO A BASE DE CONDROITINA

- Coadjuvante no 
tratamento
das Displasias Ósseas
- Auxilia no 
tratamento de
Artrites e Artroses
- Recons�tuinte 
das ar�culações



NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Lactobacillus casei (mín.)........................4,0x10¹¹ UFC/kg

Lactobacillus lactis (mín..........................3,0x10¹¹ UFC/kg

Lactobacillus acidophilus (mín.)..............5,0x10¹¹ UFC/kg

Vitamina B12 (mín.).....................................5.000 mcg/kg

Vitamina D3 (mín.)...................................2.000.000 UI/kg

Vitamina A (mín.).....................................8.500.000 UI/kg

Vitamina B6 (mín.).............................................30 mg/kg

Bacillus subtilis (mín.).............................2,0x10¹¹ UFC/kg

Vitamina E (mín.)............................................5.000 UI/kg

Vitamina B1 (mín.).............................................80 mg/kg

Vitamina C (mín.)..........................................5.000 mg/kg
Bifidobacterium bifidum (mín.)................2,0x10¹¹ UFC/kg
Enterococcus faecium (mín.)...................4,0x10¹¹ UFC/kg

Modo de usar: Filhotes, cães de raças pequenas e gatos: fornecer, por via oral, 2 g do produto ao nascimento, 
desmame, mudanças na alimentação, vacinação e após uso de antimicrobiano. 

Indicações: PROLIFE PET – pasta para cães e gatos é indicado para auxiliar nas necessidades orgânicas em vitaminas A, 
D3, E e C

em cães e gatos. Enriquecido com probiótico, auxilia na recomposição da microbiota intestinal, mantendo-a equilibrada

Adultos: Fornecer 4 g nas debilidades, inapetência e recomposição da microbiota intestinal. O fornecimento pode ser 
alterado

de acordo com as recomendações do Médico Veterinário.

Apresentações: Caixa contendo seringa de 14 g

SUPORTE

- Importante nas situações de stress, onde ocorre a queda de 
imunidade como no desmame, mudança de ambiente, diarreias.
- Probió�co melhora a absorção de nutrientes e auxilia na síntese
de vitaminas e proteínas.
- Contribui para o equilíbrio da microbiota intes�nal.
- Indicado em qualquer fase da vida do animal.

PROLIFE PET
SUPLEMENTO VITAMÍNICO COM PROBIÓTICO  PARA CÃES E GATOS



SUPORTE

SERENE PET
SUPLEMENTO VITAMÍNICO MINERAL  AMINOÁCIDO

- Para animais nervosos
- Com triptofano
- Sabor carne
- Melhora a sensação de bem-estar
dos animais, deixando-os mais calmos

10 kg.

Indicações: Suplemento vitamínico aminoácido com Triptofano para 
cães e gatos, indicado em situações que possam provocar inquietação 
aos animais como transporte, banho e tosa, mudança de ambientes, 
ansiedade de 0 a 6 meses de vida, etc., ou para animais nervosos.

Modo de Usar: Cães e Gatos: o produto deve ser administrado via oral, 
duas vezes ao dia, pelo período de 3 a 15 dias na dosagem 1 g para 
cada 

Apresentação: Caixa contendo seringa de 15 g

  NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:
IMagnésio (Mín.) ........................................20 g/Kg
Triptofano (Mín.) .................................2.700 mg/Kg
Vitamina B1 (Mín.).......................................30 g/Kg

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

comprimidos de 1 g ao dia. De 15 a 25 kg: 4 comprimidos de 1 g ao dia.
  Dose de manutenção: Cães até 5Kg: 1 comprimido de 500 mg 
ao dia, dias alternados. De 5 a 10 kg: 1 comprimido de 1 g ao dia, em 
dias alternados. O tratamento inicial é de 2 a 4 meses e depois deve ser 
feita a dose de manutenção.

Indicações: A Condroitina Pet é indicado como condroprotetor e 
auxiliar na terapia de artropatias não infecciosas e processos ósteo-
articulares como: artroses, artritres, osteoartroses, osteodistrofias, 
condrodistrofias, osteocondroses, esteocondrites, sinovites, 
tenosinovites; coadjuvante em casos de fraturas e também como 
preventivo de doenças osteoarticulares. Indicado como condro-
proteção para animais que são submetidos a exercícios constantes, 
grandes esforços ou em fase de crescimento.

 

Modo de usar: Dose inicial:  Cães até 5Kg: 1 comprimido de 500 mg 
ao dia. De 5 a 10 kg: 2 comprimidos de 500 mg ao dia. De 10 a 15 kg: 2

Apresentações: Frasco com 60 comprimidos de 500 g e frasco com 60 
comprimidos de 1 g.

Vitamina B1......................................1.500 mg/kg
Vitamina B2......................................1.500 mg/kg
Vitamina K...........................................250 mg/kg

Ferro................................................5.000 mg/kg
Cobre..................................................700 mg/kg
Sorbitol..................................................250g/kg
Vitamina B6......................................1.500 mg/kg

Ác. Nicotinico...................................1.200 mg/kg

Vitamina B12................................17.000 mcg/kg
Pantotenato de Cálcio........................1.500 mg/kg
Ácido fólico......................................5.000 mg/kg
Cobalto...............................................100 mg/kg
Zinco...............................................6.000 mg/kg
Vitamina C........................................5.000 mg/kg

ELETROLIFE
REPOSITOR DE ELETRÓLITOS 

- Indicado em casos de desidratação
- Coadjuvante no tratamento de gastroenterites
- Repositor de Eletrólitos
- Energé�co



SUPORTE

DERMIOX
SUPLEMENTO ALIMENTAR 

- Fonte de ômega 3
- Auxilia no 
fortalecimento e
manutenção da pele 
e pelos dos animais

Modo de Usar: Administrar uma cápsula em dias alternados para 
animais até 10 kg de peso. Para animais entre 10 e 20 kg de peso 
corporal administrar uma cápsula ao dia. Animais acima de 20 kg 
administrar 2 cápsulas ao dia. As cápsulas podem ser misturadas aos 
alimentos, ou seu conteúdo administrado diretamente na boca do 
animal. Administrar durante 4 à 8 semanas.

Indicações: Suplemento composto por Ômega 3, ácido graxo 
essencial que contém EPA+ DHA que auxiliam atuando na derme e 
pelos de cães e gatos. Indicado como auxiliar no fortalecimento e 
manutenção da estrutura e função da pele e pelos dos animais.

Apresentação: Frasco com 30 cápsulas.

  Fórmula cada 1 g contém:

DHA (mín)....................................................120mg
IEPA (mín)..................................................180mg

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

Indicações: Suplemento vitamínico mineral aminoácido indicado para 
filhotes antes, durante e após desmama. A sua fórmula
contém vitaminas, aminoácidos e minerais que complementam os 
nutrientes importantes nesta fase adaptativa do filhote.

Raças de médio porte ( de 10 a 25 kg): 2,0 g - 2 vezes ao dia

Modo de usar: Raças de pequeno porte (até 10 kg): 1,0 g - 2 vezes ao 
dia

Raças de grande porte e gigantes (acima de 25 kg): 3,0 g - 2 vezes ao 
dia.
Polvilhar sobre a ração. Embalagem contendo copo dosador
 
Apresentações: Pote com 300 g

Colina (mín)...............................7200,0mg/kg

Biotina (mín)...................................3,5mg/kg
Cistina (mín)..............................3000,0mg/kg

Cobre (mín)..................................350,0mg/kg

Isoleucina (mín)..........................1000,0mg/kg

Histidina (mín)...........................6000,0mg/kg

Leucina (mín)...................................20,0g/kg

Ácido Fólico (mín).............................10,0mg/kg

Cobalto (mín)...............................500,0mg/kg

Manganês (mín)...........................250,0mg/kg

Arginina (mín).................................25,0g/kg

Glicina (mín)....................................20,0g/kg

Iodo (mín).....................................75,0mg/kg

Lisina (mín)......................................38,0g/kg

Ferro (mín).................................1750,0mg/kg

Niacina (mín)............................2500,0mg/kg
Metionina (mín)................................35,0g/kg

Pantotenato de Cálcio (mín)........500,0mg/kg

Vitamina B1 (mín).......................350,0mg/kg

Prolina (mín)..................................15,0g/kg

Vitamina B12 (mín)... . . . . . . . . . . .1250,0mcg/kg

Valina (mín)..................................10,0g/kg

Vitamina B2 (mín)......................250,0mg/kg

Zinco (mín)................................5000,0 mg/kg

Vitamina E (mín)........................2500,0UI/kg

Triptofano (mín).......................7000,0mg/kg

Serina (mín)...................................15,0g/kg
Tirosina (mín)..........................6000,0mg/kg

Vitamina A (mín)....................450000,0UI/kg

Vitamina K3 (mín)........................200,0mg/kg

Vitamina D3 (mín).. . . . . . . . . . . . . . .40000,0UI/kg

Treonina (mín)................................12,0g/kg

Selênio (mín)..............................15,0 mg/kg

Vitamina B6 (mín)......................250,0mg/kg

FILHOTE LIFE
SUPLEMENTO VITAMÍNICO MINERAL  AMINOÁCIDO

- Indicado para o melhor desenvolvimento do pet 
nquanto filhote

- Contém vitaminas, aminoácidos e minerais essenciais



SUPORTE

FEMME LIFE
SUPLEMENTO ALIMENTAR 

Indicações: Suplemento vitamínico mineral aminoácido indicado para 
cadelas em gestação ou lactação, contendo aminoácidos essenciais dentro 
do conceito de proteína ideal.

Raças de médio porte ( de 10 a 25 kg): 2,0 g - 2 vezes ao dia
Raças de grande porte e gigantes (acima de 25 kg): 3,0 g - 2 vezes ao dia.
 Polvilhar sobre a ração. Embalagem contendo copo dosador

Apresentação: Pote com 300g

Modo de Usar: Raças de pequeno porte (até 10 kg): 2,5 g - 2 vezes ao dia

  Fórmula por Kg do produto:

Fósforo (mín).............................................36,0g/kg

Cálcio (máx)..............................................48,0g/kg

Leucina (mín)............................................20,0g/kg

Arginina (mín)...........................................33,0g/kg

Cistina (mín).......................................3000,0mg/kg

Glicina (mín).............................................20,0g/kg

Cálcio (mín)..............................................40,0g/kg

Isoleucina (mín)........................................10,0g/kg
Colina (mín).......................................7200,0mg/kg

Metionina (mín).........................................20,9g/kg

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

Modo de usar: Administrar por via oral.
Cães: 1 comprimido para cada 10 Kg de peso vivo ao dia. Máximo de 4 
comprimidos.
Manutenção: 1 comprimido para cada 20 Kg de peso vivo ao dia.

Apresentações: Frasco com 30 comprimidos de 1 g

Indicações: Suplemento alimentar indicado para suprir as 
necessidades de cães e gatos com idade avançada e que necessitam 
de nutrientes específicos para manter a disposição e energia para suas 
atividades

Gatos: 1/2 comprimido por animal ao dia. Manutenção: 1/2 
comprimido por animal em dias alternados.
 A dose de administração inicial é de 2 meses, e depois deve ser feito a dose de 
manutenção. As dosagens indicadas podem ser alteradas de acordo com a orientação do 
Médico Veterinário ou zootecnista

Lisina (mín).....................................................4,790 mg

Acido Aspartico (mín).......................................6,519 mg

Cobre (mín)............................................................3 mg

Cisteina (mín)..................................................0,428 mg

Histidina (mín).................................................1,363 mg

Leucina (mín)...................................................4,517 mg

Condroitina (Sulfato) (mín).............................150,00 mg

Isoleucina (mín)...............................................3,159 mg

Glucosamina (Sulfato de Glicosamina) (mín)...140,00 mg

Selênio (mín)...................................................0,005 mg

Glicina (mín)....................................................2,833 mg

Alanina (mín)...................................................4,315 mg

Ácido Glutamico (mín).....................................7,092 mg

Ômega 3 (mín).....................................................1,4 mg
Betacaroteno (mín)...............................................1,2 mg

Zinco (mín).............................................................5 mg

Manganês (mín.)..................................................2,5 mg

Arginina (mín)..................................................2,663 mg

Metionina (mín)...............................................0,926 mg
Fenilalanina (mín)............................................2,723 mg
Prolina (mín)....................................................2,319 mg
Serina (mín).....................................................3,375 mg
Treonina (mín)....................................................3,39 mg
Tirosina (mín)..................................................1,924 mg
Valina (mín).....................................................3,708 mg
Triptofano (mín)...............................................0,742 mg
Inositol (mín).......................................................4,2 mg

Ácido Ascórbico (Vitamina C) (mín)..................25,00 mg

Vitamina A (mín)...................................................300 UI

Proteína Bruta............................................................8 %

Vitamina B1(mín).............................................0,300 mg

MOS (mín)............................................................10 mg
Vitamina E (mín).....................................................25 UI

Vitamina B12 (mín).................................................9 mg
Vitamina B6 (mín)............................................0,300 mg

PROVECTO PET
SUPLEMENTO ALIMENTAR  

- Sabor carne
- Para cães e gatos de idade 
avançada
- Mais disposição e energia

- Para fase de gestação
e lactação
- Contém aminoácidos 
essencias

Serina (mín)..............................................15,0g/kg

Lisina (mín)...............................................38,0g/kg
Prolina (mín).............................................15,0g/kg

Histidina (mín)....................................6000,0mg/kg

Proteina Bruta (mín).................................250,0g/kg

Tirosina (mín).....................................6000,0mg/kg
Treonina (mín)...........................................30,4g/kg
Triptofano (mín)..................................8360,0mg/kg
Valina (mín)...............................................10,0g/kg



NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Pantotenato de Cálcio (Mín.)..........................................120 mg/Kg
Vitamina A (Mín.).....................................................800.000 UI/Kg 
Vitamina B1 (Mín.)..........................................................60 mg/Kg

Zinco (Mín.)..................................................................600 mg/Kg
Colina (Mín.)................................................................350 mg/Kg

Cálcio (Máx.)................................................................96,70 g/Kg
Cobre (Mín.).................................................................200 mg/Kg
Ferro (Mín.)...............................................................1.000 mg/Kg

Magnésio (Máx.)..................................................................1 g/Kg 
Selênio (Mín.)................................................................10 mg /Kg

Manganês (Mín.).............................................................40 mg/Kg

SUPORTE

- Ideal para fases crí�cas como
gestação e lactação
- Preparo de animais para 
exposições
- Es�mula o ape�te e melhora
a pelagem

MASTER CANIS
FORÇA E ENERGIA NA MEDIDA CERTA

Propriedades: O organismo necessita para o crescimento e manutenção dos tecidos, vitaminas e vários minerais que são 
constituintes essenciais de enzimas e regulam várias funções fisiológicas, como transporte de oxigênio, manutenção da 
pressão osmótica, contração muscular e integridade do sistema nervoso central.

Indicações: Na suplementação vitamínica dos cães, proporcionando mais vitalidade e melhorando o aspecto da pelagem. 
Auxiliar no preparo de cães para exposições. 

Modo de usar: 
Ÿ Filhotes e fêmeas gestantes:  Uma colher das de chá para cada 3 kg. 
Ÿ Cães adultos: Uma colher das de chá para cada 7 kg.

Apresentações: Caixa contendo seringa de 14 g

Niacina (Mín.)...............................................................600 mg/Kg
Vitamina B2 (Mín.)........................................................120 mg/Kg
Vitamina B6 (Min)............................................................70 mg/kg
Vitamina B12 (Mín)..................................................1.200 mcg/Kg
Vitamina C (Mín.).......................................................5.000 mg/Kg
Vitamina D (Mín)........................................................90.000 UI/Kg
Vitamina E (Mín)..........................................................6.000 UI/Kg

Inositol (Mín.).................................................................20 mg/Kg
Flúor (Máx.)..................................................................500 mg/Kg

Sódio (Mín.)........................................................................4 g/Kg



NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Cobalto (mín)..............................................40,0mg/kg

Cisteína (mín)...........................................500,0mg/kg
Cloro (mín)...............................................120,0mg/kg

Alanina (mín)..........................................3100,0mg/kg

Betaína (mín).................................................10,0g/kg

Colina (mín)...................................................18,0g/kg

Ácido Glutâmico (mín) ..............................540,0mg/kg

Arginina (mín).........................................2200,0mg/kg

Carnitina (mín)...............................................10,0g/kg

Cobre (mín)................................................85,0mg/kg

Ácido Oleico (mín) (Ômega 9).........................13,0g/kg

Fenilalanina (mín)......................................800,0mg/kg
Ferro (mín)...............................................430,0mg/kg

Ácido Linolênico (mín) (Ômega 3).....................4,6g/kg

Ácido Aspártico (mín)............................2000,0mg/kg
Ácido Fólico (mín).......................................10,0mg/kg

Ácido Linoleico (mín) (Ômega 6).....................29,7g/kg

Biotina (mín).................................................4,0mg/kg

SUPORTE

- Preparo de animais para 
exposições
- Es�mula o ape�te e melhora
a pelagem
- Rápida recuperação de 
animais debilitados

MASTER CANIS
FORÇA E ENERGIA NA MEDIDA CERTA

Ÿ Cães: Filhotes e adultos: fornecer diariamente, 1g para cada 2,5 kg de peso vivo. 

Ÿ Adultos: fornecer diariamente 2 g por animal.

Apresentações: Caixa contendo seringa de 14 g

Ÿ Gatos: Filhotes: fornecer diariamente, 1 g por animal por dia.  

Modo de usar: Administrar diretamente na boca do animal ou espremer no alimento o conteúdo da seringa plástica a ser 
administrado.

Propriedades: O organismo necessita para o crescimento e manutenção dos tecidos, vitaminas e vários minerais e 
aminoácidos que são constituintes essenciais de enzimas e regulam várias funções fisiológicas, como transporte de 
oxigênio, manutenção da pressão osmótica, contração muscular e integridade do sistema nervoso central. 

Indicações: Suplemento de aminoácidos, minerais, vitaminas, MOS e ácidos graxos (Ômegas 3, 6 e 9), indicado para 
cães e gatos. Recomendado para animais jovens, em crescimento, adultos, praticantes de esportes, fêmeas em 
gestação, lactação e animais idosos. 

Cobre (mín)................................................85,0mg/kg

Ferro (mín)...............................................430,0mg/kg

Glicina (mín)..........................................8600,0mg/kg

Colina (mín)..................................................18,0g/kg

Glicina (mín)..........................................8600,0mg/kg
Glicose (mín)..............................................100,0g/kg
Histidina (mín)............................................67,0mg/kg
Iodo (mín)...................................32,0mg/kgIsoleucina 
Isoleucina (mín).......................................520,0mg/kg
L Glutamina (mín)..........................................10,0g/kg
Leucina (mín).........................................1200,0mg/kg
Lisina (mín)............................................1500,0mg/kg
Magnésio (mín)......................................2500,0mg/kg
Mananoligossacarídeo (mín)...................1150,0mg/kg
Manganês (mín).......................................225,0mg/kg
Niacina (mín)............................................633,0mg/kg

Prolina (mín)..........................................4670,0mg/kg
Pantotenato de Cálcio (mín).......................547,0mg/kg

Selênio (mín).............................................17,5mg/kg
Serina (mín)............................................580,0mg/kg
Sódio (mín)...............................................78,0mg/kg
Taurina (mín)................................................50,0g/kg
Tirosina (mín)..........................................440,0mg/kg
Treonina (mín).........................................343,0mg/kg
Triptofano (mín).......................................500,0mg/kg

Zinco (mín)..............................................843,0mg/kg

Vitamina D3 (mín)..................................21000,0UI/kg

Vitamina B2 (mín)....................................195,0mg/kg

Valina (mín).............................................900,0mg/kg

Vitamina E (mín)......................................1250,0UI/kg

Vitamina B6 (mín)......................................55,0mg/kg

Vitamina A (mín)..................................188000,0UI/kg

Vitamina C (mín)....................................3000,0mg/kg

Vitamina K3 (mín)......................................60,0mg/kg

Vitamina B1 (mín)......................................82,0mg/kg
Vitamina B12 (mín)..............................1300,0mcg/kg



SUPORTE

GLICOMAX
VITAMINAS E AMINOÁCIDOS

Propriedades: Suplemento com formulação técnica; Elaborado com 
vitaminas do complexo B e aminoácidos. Os aminoácidos são as 
unidades fundamentais das proteínas. As vitaminas são elementos 
nutritivos essenciais para a vida.

Modo de Usar: Cães e gatos: uso oral, administrar 2,5 mL para cada 5 
kg (15 gotas por kg de peso vivo), duas vezes ao dia. 

Répteis e pequenos roedores: 3 gotas diariamente na boca ou 
misturadas à água ou alimento. No caso da mistura do produto à água 
ou alimento, tomar a precaução do animal ingerir a quantidade total da 
posologia em cada administração

Apresentação: Frasco com 30 ml e 200 ml

Pássaros: 30 gotas a cada 100 mL de água do bebedouro. 

Indicações: Glicomax é indicado na suplementação de vitaminas do 
complexo B e de aminoácidos, no restabelecimento de animis 
debilitados e na melhora do apetite. Também é indicado no preparo de 
animais para exposição.

  Fórmula por Kg do produto:

Metionina (Mín.)   .............................430 mg/Kg

Treonina (Mín.)   ............................... 400 mg/Kg

Pantotenato de Cálcio (Mín.)  .........1.000 mg/Kg

Valina (Mín.)   ................................ 1.300 mg/Kg

Fenilalanina (Mín.)   ...........................900 mg/kg

Histidina (Mín.)...............................    400 mg/Kg

Alanina (Mín.)    ..............................6.000 mg/Kg

Isoleucina (Mín.)............................600 mg/Kg

Vitamina B1 (Mín.).......................   1.500 mg/Kg

D L Carnitina (Mín.)   ..............................10g/Kg

Glicose (Mín.)    ...................................200 g/Kg
Cloreto de Colina (Mín.)........................  10 g/Kg

Hidroxiprolina (Mín.)   ....................5.000 mg/Kg

Cisteína (Mín.)    ................................220 mg/Kg
Ácido Glutâmico (Mín.)   ................5.300 mg/Kg
Tirosina (Mín.)    ................................200 mg/Kg
Vitamina B6 (Mín.).......................   1.000 mg/Kg
Vitamina B12 (Mín.)  ................... 2.000 mcg/Kg

Glicina (Mín.)    ......................................12 g/Kg
Triptofano (Mín.)   .............................200 mg/Kg

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

Ÿ Aves e Roedores: 2 gotas para cada 100 mL de água. 20 gotas 
para cada 1 L de água, ou ainda 1 gota via oral a cada 12 horas. 

Indicações: Hemobiox Pet é um suplemento vitamínico mineral 
indicado para cães, gatos, aves, répteis e roedores. Atua como auxiliar 
nos processos de desnutrição, metabolismo celular principalmente de 
células sanguíneas (hemácias), fases de crescimento, lactação e 
gestação. Recuperação de animais anêmicos e verminóticos. 

Modo de usar: Administrar por via oral.
Ÿ Cães, gatos e répteis: 1 gota por kg de peso, ou 1 mL para cada 10 

kg, 2 vezes ao dia. 

Apresentações: Frasco com 30 ml e 100 ml

Cobalto (Mín.)...............................100 mg/Kg

Vitamina C (Mín.).......................4.000 mg/Kg

Zinco (Mín.)...............................5.000 mg/Kg

Glicose (Mín.)..................................200 g/Kg

Ferro (Mín.)................................4.500 mg/Kg

Vitamina C (Mín.) .............................200 g/Kg
Vitamina B1 (Mín.).....................1.500 mg/Kg
Vitamina K3 (Mín.)........................250 mg/Kg

Pantotenato de Cálcio (Mín.).......1.200 mg/Kg

Cobre (Mín.).................................500 mg/Kg

Ácido Fólico (Mín)...................5.000 mg/Kg
Nicotinamida (Mín.)...................1.200 mg/Kg

Vitamina B2 (Mín.).....................1.500 mg/Kg

Vitamina B12 (Mín.)................15.000 mcg/Kg

HEMOBIOX
SUPLEMENTO VITAMÍNICO MINERAL AMINOÁCIDO 

- Combate a anemia
- Aumenta a imunidade na
época de vacina
- Melhora a resistência
�sica
- Auxilia na recuperação da 
desnutrição

- Auxilia na recuperação de animais 
convalescentes ou debilitados      
- Aumenta o desenvolvimento 
corporal e muscular 
- Es�mula o ape�te



NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:
Treonina (Mín.)...............................................540 mg/kg
Isoleucina (Mín.)............................................820 mg/kg
Cisteína (Mín.)................................................220 mg/kg
Leucina (Mín.).............................................1.900 mg/kg
Colina (Mín.).............................................10.000 mg/kg
Alanina (Mín.)..............................................4.900 mg/kg
Vitamina B6 (Mín.)......................................1.000 mg/kg
Lisina (Mín.)................................................2.400 mg/kg
DL-Metionina (Mín.)...................................10.000 mg/kg
Vitamina B1 (Mín.)..............................,.......1.500 mg/kg
Pantotenato de Cálcio (Mín.)........................1.000 mg/kg
Glicose (Mín.)...................................................200 g/kg
L-Lisina (Mín.)...........................................10.000 mg/kg
Histidina (Mín.)...............................................650 mg/kg
Ácido Aspártico (Mín.)................................3.130 mg/kg
Glicina (Mín.)...............................................13,610 g/kg
Fenilalanina (Mín.).......................................1.250 mg/kg
Serina (Mín.)..................................................930 mg/kg
Valina (Mín.)................................................1.410 mg/kg
L-Carnitina (Mín.)......................................10.000 mg/kg
Arginina (Mín.)............................................3.430 mg/kg
Ácido Glutamico (Mín.)................................5.660 mg/kg
Hidroxiprolina (Mín.)....................................4.460 mg/kg
Triptofano (Mín.).............................................160 mg/kg
Betaína (Mín.)............................................10.000 mg/kg
Tirosina (Mín.)................................................700 mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)...................................2.000 mcg/kg

em cães e gatos. Enriquecido com probiótico, auxilia na recomposição da microbiota intestinal, mantendo-a equilibrada

Indicações: PROLIFE PET – pasta para cães e gatos é indicado para auxiliar nas necessidades orgânicas em vitaminas A, 
D3, E e C

Modo de usar: Filhotes, cães de raças pequenas e gatos: fornecer, por via oral, 2 g do produto ao nascimento, 
desmame, mudanças na alimentação, vacinação e após uso de antimicrobiano. 

Adultos: Fornecer 4 g nas debilidades, inapetência e recomposição da microbiota intestinal. O fornecimento pode ser 
alterado

Apresentações: Caixa contendo seringa de 14 g

de acordo com as recomendações do Médico Veterinário.

SUPORTE

- Es�mulante do ape�te energé�co
- Suplemento de Vitaminas e Aminoácidos
essencias
- Auxilia na rápida recuperação de animais
debilitados

AMINOBIOX PET

VITAMINAS + MINERAIS



SUPORTE

CALCIOBIOX
SUPLEMENTO VITAMÍNICO MINERAL

 

Modo de usar: 1 mL para cada kg, uma vez ao dia.

Apresentação: Frasco com 30 ml e 200 ml

Indicações: Calciobiox é um suplemento alimentar para cães e gatos, 
indicado em todos os casos em que seja necessário à suplementação 
do cálcio e dos outros elementos que compõe sua formulação. Auxilia 
os filhotes em fase de crescimento e desmama, assim como fêmeas 
prenhes em período de lactação.   

  Fórmula por Kg do produto:

Vitamina A (Mín.)...............1.200.000 UI/Kg

Vitamina E (Mín.).................20.000 mcg/Kg

Cálcio (Mín.)............................. 31,50 g/Kg
Cálcio (Max.).............................38,50 g/Kg

Selênio (Mín.)..............................20 mg/Kg

Vitamina D3 (Mín.)..................75.000 UI/Kg

Fósforo (Mín.)............................26,60 g/Kg

Zinco (Mín.)............................3.330 mg/Kg

Vitamina B12 (Mín.)............30.000 mcg/Kg

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

Apresentações: Frasco com 30 ml e 100 ml

Modo de usar: Administrar por via oral. Aves: 1 mL por litro de água 
bebida. Cães e gatos: 1 mL em 200 mL de água ou diretamente na boca 
do animal. Coelhos: 2 mL em 200 mL de água de bebida. Suínos: 3 mL 
em 1 L de água de bebida. Pássaros: 6 gotas em 600 mL de água de 
bebida.

Indicações: Recomendado para todas as espécies de animais, de 
modo especial para os jovens e convalescentes de doenças infecto-
contagiosas e parasitárias. Estimula o apetite e o crescimento, 
promovendo maior desenvolvimento e aumento da produção. 
Reconstituinte de ação rápida para as fêmeas gestantes ou em 
lactação. Nos casos de debilidades, aumenta as defesas orgânicas 
contra doenças. Ameniza os efeitos provocados pelo stress, que 
acarretam transtornos no metabolismo animal (desmama, mudanças 
de alimentação e de alojamento, transportes, ambiente desfavorável 
devido ao frio, vento, calor excessivo, vacinações, etc).

Propriedades: Associação de vitaminas do complexo B, vitaminas A, D 
e E. suplemento vitamínico líquido para alimentação animal contendo 
todos os elementos necessários para alcançar taxas de metabolismo e 
crescimento ideais. Auxiliar no combate ao stress.

Vitamina B2 (Mín.).....................  1.500 mg/Kg

Vitamina E (Mín.).........................  5.000 Ul/Kg

Nicotinamida (Mín.)  ...........................10 g/Kg

Vitamina B1 (Mín.).....................   4.000 mg/Kg

Vitamina A (Mín).................15.000.000 Ul/Kg

Vitamina B6 (Mín.) ..................... 2.000 mg/Kg

Vitamina D3 (Mín.)  ................4.000.000 Ul/Kg

Vitamina B12 (Mín.)  .................2.800 mcg/Kg

SUPRAGOLD
ASSOCIAÇÃO DE VITAMINAS HIDROSSOLÚVEIS 

- Alta concentração de 
Vitamina E
- Adjuvante em processos
infecciosos, aumenta as 
defesas do animal
- Melhora os índices 
reprodu�vos
- An�-stress

- Para filhotes em fase de 
crescimento (ossos + fortes)
- Supre as necessidades de 
vitaminas A, D3 e E
- Para fêmeas em fase de lactação
- A f´rmula mais completa
do mercado



SUPORTE

CEBIOX
VITAMINA C e GLICOSE

Indicações: Cebiox gotas é indicado na suplementação de vitamina C 
em cães, gatos, aves, roedores e répteis.

Ÿ Aves, Roedores e Répteis: Diluir 15 gotas em 100 mL de água. 

Ÿ Cães: 8 a 40 gotas três vezes ao dia.

Cães e gatos, recomendado administrar o produto 15 dias antes das 
vacinas agendadas 

 

O período de suplementação da vitamina C deve ser de 1 a 4 semanas.

Ÿ Gatos: 8 gotas três vezes ao dia. 

Modo de usar: Administrado por via oral nas seguintes dosagens. 

Apresentação: Frasco com 30 ml e 100 ml

  Fórmula por Kg do produto:

Vitamina C (Mín.) ..........................200 g/Kg
Glicose (Mín.)................................ 40 g/Kg

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

Indicações: Ideal para animais atletas que estão em atividade física de 
alta intensidade e curta duração, pois aumenta a capacidade de 
explosão muscular. Melhora o desempenho dos animais, com 
recuperação mais rápida da musculatura após o exercício. 

Ÿ Dose inicial: 0,3 mL/kg durante 14 dias. Após este período, passar 
para dose de manutenção.

Ÿ Dose de manutenção:  de 0,1 mL/kg durante 18 dias. Fazer um 
intervalo de 18 dias e reiniciar o processo.

Apresentações: Frasco com 200 ml

Modo de usar: 

Creatina monoidratada (Mín.)........400 g/Kg
Dextrose (Mín.)............................200 g/Kg

CREATINA DOG
MAIS FORÇA, MAIOR RESISTÊNCIA

- Melhora a recuperação após
exercícios e provas
- Auxilia no desenvolvimento
muscular
- Mais energia
- Única crea�na líquida
do mercado

- Auxilia no tratamento de 
doenças infectocontagiosas
- An�oxidante (previne o 
envelhecimento)
- Imunoes�mulante



HIGIENE E LIMPEZA

CRISTAL CLEAN
HIGIENE E LIMPEZA

-Limpeza dos olhos e do
focinho
- Promove higienização
removendo secreções,
crostas e odores
desagradáveis.

Indicações: Indicado como solução de limpeza para a região dos olhos e focinho de 
cães e gatos. Promove higienização removendo secreções, crostas e odores 
desagradáveis.

Apresentação: Frasco contendo 100 e 500 ml

Modo de Usar: Aplique o produto em algodão ou gaze, umedecendo e aplique ao 
redor dos olhos ou próximo ao focinho. 

  Fórmula cada 100 ml contém: 

Água purificada q.s.p. ...............100mL

Cocoanfoacetato de Sódio........1,5 mL
Glicerina ................................. 0,4 mL
Microcare CM.............................0,4 g
Essência de camomila...............0,3 mL

FÓRMULA: CADA COMPRIMIDO CONTÉM:

Indicações: Limp Dent é indicado na higienização bucal de cães e gatos. Auxilia na 
prevenção da placa bacteriana, no controle do mau hálito e na remoção de tártaros

Apresentações: Frasco com 30 ml

Modo de usar:  Com o auxílio de uma dedeira, gaze ou escova ou uma dedeira aplique 
uma quantidade pequena do Limp Dent. Massagear com movimentos circulares a 
gengiva do animal. Em seguida aplique o produto nos dentes do animal. Aplicar duas 
vezes por semana. Sem enxague. 

Veículo q.s.p...........................100 mL

Eucaliptol................................0,092 g
Mentol....................................0,042 g

Timol......................................0,064 g

LIMP DENT
ANTISSÉPTICO BUCAL

- Auxilia na 
remoção do tártaro
- Promove hálito 
refrescante
- Previne placa bacteriana

Apresentações: Frasco com 100 ml 

Modo de usar:  Aplicar o produto sobre o conduto auditivo de forma que seja 
distribuído uniformimente em cada orelha, após isso, massagear a base da orelha e 
remover o excesso do interior do ouvido com um algodão embebido com o produto. 

Indicações: Solução de uso tópico, indicada na higienização do conduto auditivo de 
cães e gatos. Possui um pH fisiológico muito semelhante a da pele do animal, 
permitindo com que a utilização possa ser frequente. Possui extrato de Camomila que 
alivia o desconforto provocado pelo acúmulo de sujidade no conduto auditivo. 

FÓRMULA: CADA COMPRIMIDO CONTÉM:

Ácido Salicílico............................0,1 g

Veículo q.s.p...........................100 mL
Extrato Glicólico de Camomila.........1 g

Ácido Láctico..............................2,5 g

OTOLIMP
LOÇÃO PARA HIGIENE DE CONDUTO AUDITIVO

- Higienização do 
pavilhão auricular
- Prevenção de mau
cheiro
- Prevenção de o�tes



HIGIENE E LIMPEZA

SHAMPOO BRANQUEADOR

DA BRILHO E CLAREIA OS PELOS

- Excelente para limpeza
do animal
- Acentua a cor branca
(branqueador óp�co)
- Deixa os pelos 
desembaraçados e 
brilhantes

Indicações: O Shampoo para Pelos Claros Biox é indicado para o banho e 
higienização de cães e gatos de pelagem clara. Auxilia no embelezamento do pelo, 
promovendo limpeza, brilho e maciez.

 Shampoo consistente - pode diluir 500 mL em 1 litro de água

Modo de Usar: Aplique o Shampoo para Pelos Claros Biox nos pelos molhados e 
massageie até formar espuma. Deixe atuar por cinco minutos. Enxágue com água 
abundante. Aplique em seguida o Condicionador Biox.

Apresentação: Frasco 500 ml

  Fórmula cada 100 ml contém: 
Cocoanfoacetato de Sódio........1,5 mL
Glicerina ................................. 0,4 mL
Microcare CM.............................0,4 g

Água purificada q.s.p. ...............100mL
Essência de camomila...............0,3 mL

FÓRMULA: CADA COMPRIMIDO CONTÉM:

Modo de usar: Molhar o animal, aplicar o produto, friccionar e espalhar 
uniformemente pelo corpo do animal, deixar atuar por alguns minutos. Enxaguar e 
secar a pelagem normalmente. 

Apresentações: Frasco 500 ml

Indicações: Uso tópico. Produto desenvolvido para limpar e perfumar a pelagem de 
cães e gatos, com ph neutro que não prejudica a pele do animal. Contém emolientes 
que amaciam os pelos, mantendo-os brilhantes e saudáveis. 

 Shampoo consistente - pode diluir 500 mL em 1 litro de água

Corante................................................      900,0 mg
Essência     ...............................................600,0 mg

Dietanolamida de ácidos graxos de coco ......20,0 g 
Phenova     ...................................................140,0 g
Laurel éter sulfato de sódio........................120,0 g
Cocobetaína......................................90,0 g
Crotein SPA....................................50     1.800,0 mg
Incroquat UV..................................... 283    80,0 mg
Ácido cítrico   .......................................  4.500,0 mg

SHAMPOO FLORES DO CAMPO

ANTISSÉPTICO BUCAL

- Limpa
- Perfuma
- Da brilho
- Desembaraça os pelos

Indicações: O Shampoo Baby Biox auxilia no embelezamento do pelo, promovendo 
limpeza, brilho e maciez.

Apresentações: Frasco com 500 ml 

.Indicado para cães e gatos. Possui um perfume suave indicado para filhotes.

 .Shampoo consistente - pode diluir 500 mL em 1 litro de água

Modo de usar: Aplique o Shampoo Baby Biox nos pelos molhados e massageie até 
formar espuma. Deixe atuar por cinco minutos. Enxágue com água abundante. 
Aplique em seguida o Condicionador Baby Biox

FÓRMULA: CADA COMPRIMIDO CONTÉM:

Essência baby    ............................................0,3 g

Laurel éter sulfato de sódio........................20 mL
Cloreto de Sódio    ..........................................0,8 g

Veículo q.s.p.     ..........................................100 mL 

Dietanolamida de ácidos graxos de coco ......3 mL
Cocoamidopropil Betaína   ............................2 mL

SHAMPOO BABY
LIMPA, PERFUME E DA BRILHO AOS PELOS

- Indicado para filhotes
- Excelente para 
limpeza do animal
- Deixa os pelos 
desembaraçados e 
brilhantes



HIGIENE E LIMPEZA

SHAMPOO FEMME
LIMPA, PERFUMA E DA BRILHO

- Indicado para fêmeas
- Excelente para limpeza
do animal
- Deixa os pelos limpos
e brilhantes

Indicado para cães e gatos. Possui suave perfume indicado para fêmeas.

Modo de Usar: Aplique o Shampoo Femme Biox nos pelos molhados e massageie até 
formar espuma. Deixe atuar por cinco minutos. Enxágue com água abundante. 
Aplique em seguida o Condicionador Pet Biox.

 Shampoo consistente - pode diluir 500 mL em 1 litro de água

Indicações: O Shampoo Femme Biox auxilia no embelezamento do pelo, promovendo 
limpeza, brilho e maciez. 

Apresentação: Frasco 500 ml

  Fórmula cada 100 ml contém: 

Veículo q.s.p.     .........................................100 mL

Cloreto de Sódio    .........................................0,8 g
Laurel éter sulfato de sódio........................20mL

Essência Femme    ........................................0,3 g

Cocoamidopropil Betaína   ...........................2 mL
Dietanolamida de ácidos graxos de coco .....3 mL

FÓRMULA: CADA COMPRIMIDO CONTÉM:

Modo de usar: Aplique o Shampoo Pet Biox Aloe Vera e Calêndula nos pelos 
molhados e massageie até formar espuma. Deixe atuar por cinco minutos. Enxágue 
com água abundante. Aplique em seguida o Condicionador Pet Biox Aloe vera e 
Calêndula.

  Indicado para cães e gatos. 

Indicações: O Shampoo Pet Biox Aloe Vera e Calêndula auxilia no embelezamento do 
pelo, promovendo limpeza, brilho e maciez.

Apresentações: Frasco 500 ml

 Shampoo consistente - pode diluir 500 mL em 1 litro de água

Essência Aloe Vera........................................0,3 g

Cocoamidopropil Betaína   ..............................2 mL
Dietanolamida de ácidos graxos de coco ........3 mL

Cloreto de Sódio    ...........................................0,8 g

Veículo q.s.p.     ............................................100 mL

Laurel éter sulfato de sódio..........................20 mL

Essência Calêndula.......................................0,3 g

SHAMPOO ALOE VERA E
CALÊNDULA

LIMPA, PERFUMA E DA BRILHO

- Deixa os pelos 
desembaraçados e 
brilhantes
- Excelente para limpeza
do animal
- Fortalece os pelos

Indicações: O Condicionador Pet Biox Aloe Vera e Calêndula é indicado para 
desembaraçar pelos de cães e gatos. Ideal para todos os tipos de pelos. Condiciona 
intensamente os pelos deixando-os macios e flexíveis. 

Modo de usar: Aplique o Condicionador Pet Biox Aloe Vera e Calêndula após o uso do 
shampoo, na quantidade desejada friccionando e espalhando o produto por todo o 
corpo do animal, deixando agir por alguns minutos. Enxaguar para retirar o excesso do 
produto e secar o pelo como de costume.

Apresentações: Frasco com 500 ml 

FÓRMULA: CADA COMPRIMIDO CONTÉM:

LIMPA, PERFUME E DA BRILHO AOS PELOS

- Condiciona os pelos
formando uma camada
protetora
- Facilita a escovação
- Nutre, dá brilho

CONDICIONADOR ALOE VERA E
CALÊNDULA

Álcool Cetoestearílico     ....................................5 g
Cloreto de Cetil Trimetil Amônio.......................   5 g
Óleo Mineral..................................................      1 g
Cocoamidopropil Betaína    ...............................1 g
Essência Aloe Vera.....................................       0,3 g
Essência Calêndula....................................       0,3 g
Veículo q.s.p.     ..........................................100 mL 



HIGIENE E LIMPEZA

CITRONELA PET BIOX
LIMPA, PERFUMA E DA BRILHO

- Fórmula natural sem
contra indicações
- Repelente natural
- Aroma agradável

Indicações: O spray Citronela Pet Biox é formulado com extratos naturais de 
Citronela. É indicado para higiene e embelezamento dos cães.

 

Apresentação: Frasco com 120 e 500 ml

Modo de Usar: O produto deve ser utilizado somente uso externo. Aplicar no animal 
na região dorsal, da cabeça até à cauda e nas áreas desprovidas de pelagem, como a 
barriga do animal, protegendo a boca, narinas e olhos. O produto pode ser aplicado 
várias vezes ao dia.

 Repelente natural contra moscas, mosquitos e pernilongos.

  Fórmula cada 100 ml contém: 
Óleo puro de Citronela.............................. 10 mL
Veículo q.s.p..........................................100 mL

FÓRMULA: CADA COMPRIMIDO CONTÉM:

Indicações: O Shampoo Citronela Pet Calbos auxilia no embelezamento do pelo, 
reforçando os fios e protegendo-os de quebra que comprometem a vitalidade, 
deixando um suave aroma de Citronela. Contém na sua formulação a proteína do 
Colágeno que confere brilho e maciez aos pelos. 

Modo de usar: Aplique o Shampoo Citronela Pet Calbos nos pelos molhados e 
massageie até formar espuma. Deixe atuar por cinco minutos. Enxágue com água 
abundante.

Apresentações: Frasco 500 ml

Dietanolamida de ácidos graxos de coco ........3 mL

Laurel éter sulfato de sódio..........................20 mL

Essência Calêndula.......................................0,3 g

Cocoamidopropil Betaína   ..............................2 mL

Cloreto de Sódio    ...........................................0,8 g
Essência Aloe Vera........................................0,3 g

Veículo q.s.p.     ............................................100 mL

SHAMPOO CITRONELA PET

LIMPA, PERFUMA E DA BRILHO

- Limpa, perfuma e da
brilho
- Desembaraça os 
pelos

Indicações: Xixi Dog promove  a educação sanitária dos cães, ensinando-os a urinar 
em local adequado, protegendo indiretamente tapetes, estofados, canteiros e outros 
locais visados pelo cão para satisfazer suas necessidades fisiológicas.  

Modo de usar: Colocar em local previamente escolhido, um tabuleiro com areia ou 
uma folha de papel e pingar 5 gotas de adestra pet . Conduzir o animal  até o local e 
fazer com que ele cheire o produto, insistindo no princípio, no sentido de  acostumá-lo 
a urinar neste local; o que se consegue ao final, de algumas lições. No princípio, 
pingar diariamente e depois, semanalmente, sempre no mesmo local.

 Atenção: O pet pode levar até 30 dias para se acostumar. 

Apresentações: Frasco com 30 ml FÓRMULA: CADA COMPRIMIDO CONTÉM:

- Adestrador sanitário
- Garan�a de higiene
nos ambientes da casa

XIXI DOG

Uréia............................................................5 g
Bicarbonato de amônio..................................5 g
Veículo q.s.p ..........................................100 mL 



SUPORTE

XIXI DOG NÃO PODE

Apresentação: Frasco com 120 e 500 ml 

Indicações: Xixi Dog promove  a educação sanitária dos cães, 
ensinando-os a urinar em local adequado, protegendo indiretamente 
tapetes, estofados, canteiros e outros locais visados pelo cão para 
satisfazer suas necessidades fisiológicas. 

Remover todos os vestígios de fezes e urina do local, com água e sabão 
ou utilizar o Higienizador de Ambientes Calbos, aplicando em seguida o 
Xixi Dog Não Pode nas áreas em questão. O Xixi Dog Não Pode deve ser 
aplicado até que se obtenha o resultado esperado. A frequência de 
aplicação deve ser definida conforme a necessidade definida pelo 
aplicador e os resultados podem ser observados após 7 dias de 
aplicação contínua.

Modo de usar: O Xixi Dog Não Pode deve ser aplicado sobre os locais e 
objetos desejados, tais como carpetes, pisos, móveis, vasos de 
plantas, portas, até que os mesmos fiquem umedecidos. Os animais, 
frequentemente, são atraídos para áreas onde foram depositadas 
urinas e/ou fezes. 

 

  Fórmula por Kg do produto:

Metil nonil cetona ........................2,35 mL
Óleo de canela ................................2,50 mL
Veículo q.s.p. .................................100 mL

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

Modo de usar: Para limpeza comum, diluir 100 ml em 1L de água. Para 
odores fortes, utilizar o produto puro. Aplicar sobre o local já molhado 
com água e esfregar. Em seguida enxaguar bem o local.

Para odores fortes - utilizar o produto puro. Aplicar sobre o local já 
molhado com água e esfregar. Em seguida enxaguar bem o local.

Indicações: Indicado para a higienização de ambientes de cães e gatos. 
Sua fórmula elimina maus odores, deixando uma fragrância agradável. 
Não agride o olfato do animal. Ideal para ser usado em canis, quintais e 
outros locais de permanência dos animais.

Para limpeza comum - diluir 100 mL em 1 L de água

Apresentações: Frasco com 500 ml e 2 L

Veículo q.s.p. .................................100 mL
Óleo de Citriodora ...............................3,0 g

Lauril Éter Sulfato de Sódio ...............2,4 mL

Conservante .......................................0,1 g
Corante ..........................................0,012 g

ELIMINADOR DE ODORES

HIGIENE E LIMPEZA

- Super concentrado,
100 ml faz 1 litro
- Não agride o olfato do 
animal
- O fim do mal cheiro

- Repelente sanitário
- Garan�a de higiene
nos ambientes da casa



LINHA PÁSSAROS

AVESIL AMINOAVES
SUPLEMENTO AMINOÁCIDO

- Importante na fase
de crescimento
- Auxilia no metabolismo
hepá�co
- Es�mula o ape�te
- An�-stress e 
energé�co

Indicações: AMINOAVES é indicado como suplemento de 
aminoácidos em todos os casos onde se necessita de suplementação 
rápida de aminoácidos (deficiências nutricionais, estresse, aves 
debilitadas e enfraquecidas, etc). 

 

Modo de Usar: Administrar por via oral, diluído na água de beber. 

Aves ornamentais e pássaros de médio porte: 5 a 8 gotas no 
bebedouro (40 mL).

Aves ornamentais e pássaros de pequeno porte: 3 a 5 gotas no 
bebedouro (40 mL).

Aves comerciais: Diluir 4 mL (80 gotas)  em um litro de água.

Apresentação: Frasco com 20  ml

  Fórmula cada 100 ml contém: 

Treonina (Mín.)   .............700 mg/Kg

Valina (Mín.)..............  2.190 mg/Kg
Glicina (Mín.)   ..................22,1 g/Kg

Isoleucina (Mín.)  ...........950 mg/Kg

Glicose (Mín.)..................  200 g/Kg
Prolina (Mín.)  ............. 3.900 mg/Kg

L-Lisina (Mín.)   ...................10 g/Kg

Fenilalanina (Mín.).....  1.560 mg/Kg

DL-Metionina (Mín.)...........  10 g/Kg
Arginina (Mín.)   ...........3.940 mg/Kg

Leucina (Mín.)   ...........2.700 mg/Kg

FÓRMULA: CADA COMPRIMIDO CONTÉM:

Trocar a água diariamente.

Ÿ 3 a 5 gotas no bebedouro (40 mL).Aves menores: 

Apresentações: Frasco com 20 ml

Indicações: Suplemento vitamínico balanceado que atende as 
necessidades nutricionais dos pássaros. Promove aumento do apetite. 
Auxilia no ganho de massa muscular, na melhoria da plumagem, na 
melhoria da postura e da qualidade do ovo. Auxilia no desenvolvimento 
das aves jovens. Promove melhor vigor físico nas aves idosas. 
Combate à desnutrição. 

Ÿ 5 a 8 gotas no bebedouro (40 mL).Aves maiores:  

Modo de usar: Administrar por via oral, diluído na água de beber.

Pantotenato de Cálcio (Mín.)...  2.000 mg/Kg

Vitamina D (Mín.) . .................800.000 UI/Kg
Vitamina K (Mín.)  .....................1.000 mg/Kg

Vitamina B6 (Mín.)...................  2.000 mg/Kg
Nicotinamida (Mín.)  .................8.000 mg/Kg

Vitamina B12 (Mín.)...............  4.800 mcg/Kg
Vitamina E (Mín.)  ......................5.000 UI/Kg

Vitamina B1 (Mín.)  ...................5.000 mg/Kg
Vitamina A (Mín.)...............  1.200.000 UI/Kg

AVESIL POLIVITAMÍNICO
SUPLEMENTO POLIVITAMÍNICO

- Promove o aumento do

ape�te
- Auxilia no tratamento do 
peito seco
- Melhora a postura e a 
eclobilidade 
- Importante na época da 
troca de plumagem

Ácido Aspártico (Mín.)  ....5.300 mg/Kg

Cisteína (Mín.)   ...................360 mg/Kg

Triptofano (Mín.) ..................... 260 mg

Tirosina (Mín.)   ...........3.000 mg/Kg
Histidina (Mín.)   .....................700 g/Kg

Serina (Mín.)   ......................800 mg/Kg
Hidroxiprolina (Mín.).......  8.260 mg/Kg



LINHA PÁSSAROS

AVESIL FERRO
SUPLEMENTO AMINOÁCIDO

- Melhora a fer�lidade
- Melhora a resistência
- Recupera animais
anêmicos e
convalescentes

 

Indicações: É um suplemento que contém vitaminas e minerais indispensáveis ao 
metabolismo e à formação dos glóbulos vermelhos (hemácias), favorecendo o 
processo da hematopoiese. AVESIL FERRO suplementa os nutrientes que favorecem 
a recuperação de animais anêmicos e convalescentes, ou que estejam em postura ou 
em períodos de muda.

Modo de Usar: Administrar por via oral, diluído na água de beber.

Ÿ Aves maiores: 8 a 10 gotas no bebedouro (40 mL).

Apresentação: Frasco com 20  ml

Ÿ Aves menores: 3 a 5 gotas no bebedouro (40 mL).

  NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:
Vitamina B1 (Mín.)......................5.000 mg/Kg
Pantotenato de Cálcio (Mín.)........ 2.000 mg/Kg
Ácido Fólico (Mín.).........................  200 mg/Kg
Ferro (Mín.)   ................................5.000 mg/Kg
Nicotinamida (Mín.)  ....................8.000 mg/Kg

FÓRMULA: CADA COMPRIMIDO CONTÉM:

Apresentações: Frasco com 20 ml

Indicações: Indicado para pássaros e aves ornamentais como suplemento, contendo 
Cálcio, Magnésio, Vitamina A, Vitamina D e Vitamina B12. Promove o fortalecimento 
de ossos, bicos, unhas e ovos de pássaros. Seu uso é recomendado nas fases de 
crescimento, postura, cruzamento e muda de plumagem. 

Modo de usar: Deve ser administrado por via oral, diluído na água de bebida. 
Adicionar 20 gotas em um bebedouro de 50 mL. Trocar a água diariamente. Em 
bebedouros maiores adicionar 20 mL do produto em cada 1 litro de água e deixar a 
disposição dos animais, trocando a água diariamente.

Vitamina A (Mín.)  ...................125.000 UI/Kg

Cálcio (Máx.)   ...........................7.168 mg/Kg

Vitamina D3 (Mín.)  .................800.000 UI/Kg

Cálcio (Mín.)   ............................5.865 mg/Kg

Magnésio (Mín.)  ......................2.000 mg/Kg

AVESIL CÁLCIO
SUPLEMENTO MINERAL VITAMÍNICO

- Melhora a plumagem
- Fortalece os ossos, 
bicos, unhas e ovos
- Indicado nas fases de
crescimento e postura

Vitamina K3 (Mín.)  .........................500 mg/Kg

Vitamina E (Mín.)  ..........................5.000 UI/Kg

Vitamina B6 (Mín.)  ......................2.000 mg/Kg

Vitamina A (Mín.)  ..........................1.200 UI/Kg

Cobre (Mín.)   ..................................700 mg/Kg

FÓRMULA: CADA COMPRIMIDO CONTÉM:

Apresentações: Frasco com 20 ml

Indicações: Indicado como suplemento, contendo Vitaminas A, D e E, para aves de 
canto. Possui, em sua formula, o Extrato de Guaraná que age como estimulante e 
possui propriedades energéticas e o Extrato de Pimenta que, além de ser um atrativo 
para os pássaros, otimiza seu metabolismo aumentando a viabilidade das aves. A 
Sacarose presente no produto atua como fonte de energia e vitalidade. 

Modo de usar: Deve ser administrado por via oral, diluído na água de bebida. 
Adicionar 20 gotas em um bebedouro de 50 mL. Trocar a água diariamente. Em 
bebedouros maiores adicionar 20 mL do produto em cada 1 litro de água e deixar a 
disposição dos animais, trocando a água diariamente.

Vitamina D3 (Mín.)  .................160.000 UI/Kg

Vitamina E (Mín.)  .......................9.000 UI/Kg

Extrato de Guaraná (Mín.) .................30 g/Kg

Extrato de Pimenta (Mín.) ............200 mg/Kg

Sacarina Sódica (Mín.).............  1.000 mg/Kg

Sacarose (Mín.)   ...............................30 g/Kg

Vitamina A (Mín.) ................ 1.300.000 UI/Kg

AVESIL CÁLCIO
SUPLEMENTO MINERAL VITAMÍNICO

- Melhora a plumagem
- Fortalece os ossos, 
bicos, unhas e ovos
- Indicado nas fases de
crescimento e postura



LINHA PÁSSAROS

AVESIL MUDA
SUPLEMENTO AMINOÁCIDO

- Importante na épica da
troca de plumagem
- Fortalece unhas, penas
e bicos
- Contém vitaminas 
A, D, E + complexo B

Indicações: Indicado como suplemento contendo Vitamina A, D e E, 
Vitaminas do Complexo B e aminoácidos indicado para aves na época 
de plumagem. Fornece nutrientes para o fortalecimento das unhas, 
penas e bico das aves.

 

Modo de Usar: Deve ser administrado por via oral, diluído na água de 
bebida ou misturado no alimento. Na água, adicionar 20 gotas em um 
bebedouro de 100 mL. Trocar a água diariamente. No alimento, 
adicionar 20 gotas para cada 100 g de alimento. Administrar por, no 
mínimo, 30 dias durante o processo de muda. Pode ser usado no 
período que antecede e após a muda.

Apresentação: Frasco com 20  ml

  Fórmula cada 100 ml contém: 

Vitamina B6................ ..... 300 mcg/Kg

Colina   .............................4000 mg/Kg
Vitamina D  .................3300.000 UI/Kg

Vitamina B12  .....................133 mg/Kg

Metionina  ........................2250 mg/Kg

Vitamina B1..................1 2.000 mg/Kg

Cálcio (Mín.)  ...................1003 mg/Kg
Cálcio (Máx.)  ...................1009 mg/Kg
Vitamina A  ...................600.000 UI/Kg
Vitamina E  .........................1000 UI/Kg

FÓRMULA: CADA COMPRIMIDO CONTÉM: Apresentações: Frasco com 20 ml

Indicações: Indicado para pássaros e aves ornamentais como auxiliar 
na formação e embelezamento da plumagem. Possui em sua 
composição ácido graxo Ômega 3 e a Biotina que mantém a integridade 
das células epiteliais. A vitamina A e D são importantes para o vigor da 
plumagem e são coadjuvantes na prevenção da queda das penas.

Modo de usar: Deve ser administrado por via oral, diluído na água de 
bebida ou misturado no alimento. Na água, adicionar 10 gotas em 
bebedouro de 100 mL. Trocar a água diariamente. No alimento, 
adicionar 10 gotas para cada 100 g de alimento. Fornecer por, pelo 
menos, 30 dias para obter melhores resultados.

Ácido Linolênico (Mín.)................760 mg/kg

Pantotenato de Cálcio  (Min).......2000 mg/Kg

Vitamina B6 (Min)....................2.000 mg/Kg

Vitamina A (Mín.)...................600.000 UI/kg

Nicotinamida (Min)   ....................4000 mg/kg

Biotina (Min)  ...............................100 mg/Kg

Vitamina D3   (Min)..................400.000 UI/Kg

Zinco (Min) .................................900 mg/Kg

AVESIL PLUMAS
SUPLEMENTO VITAMÍNICO MINERAL

- Possui bio�na e 
ômega 3
- Importante na época
da troca de plumagem
- Auxilia na formação e 
embelezamento da
plumagem

Metionina....................... 2.250 mg/Kg

Colina   ............................4.000 mg/Kg
Corante Vermelho........... .....30 mg/Kg
Biotina   ..............................150 mg/Kg
Iodo   ..................................150 mg/Kg
Pantotenato de Cálcio .....1.000 mg/Kg
Nicotinamida  ..................2.000 mg/Kg



LINHA PÁSSAROS

AVESIL REVIGORA
SUPLEMENTO VITAMÍNICO MINERAL

- Revigorante e 
recalcificante
- Aumento do 
desempenho reprodu�vo
- Melhora a postura e a
eclodibilidade
- Importante na época
da troca de plumagem

 

Indicações: Indicado nos estados carenciais de Cálcio e na carência 
pantotênica nas aves. É uma associação de ingredientes destinada a 
melhorar a plumagem, principalmente nas épocas de muda e 
plumagem. Tem ação revigorante e recalcificante. Seu uso é 
recomendado nas fases de crescimento, postura e cruzamento. 

Modo de Usar: Deve ser administrado via oral diluído na água do 
bebedouro. Adicionar 20 gotas do AVESIL REVIGORA para cada 10 mL 
de água do bebedouro.

Apresentação: Frasco com 20  ml
  Níveis de garantia por Kg do produto: 

Cálcio (Mín.)    ...............................15,0 g/Kg

Extrato de Guaraná (Mín.)  ................20 g/Kg

Cálcio (Máx.)    ...............................17,0 g/Kg

Fósforo (Mín.)    ...........................11,25 g/Kg

Pantotenato de Cálcio (Mín.)  ............10 g/Kg

Indicações: Indicado como suplemento, contendo vitaminas A, D, E e 
B12, aminoácidos e ácidos graxos essenciais para aves na época de 
acasalamento. Melhora o desempenho reprodutivo de machos e 
fêmeas. Fornece nutrientes para as fêmeas em época de postura e mais 
vitalidade para os machos.

Modo de usar: Deve ser administrado por via oral, misturado na ração 
ou farinhada. Adicionar 5 g para cada kg de ração.

Apresentações: Pote com 100g.

L-Carnitina (Mín.)  .....................7.900 mg/Kg
Serina (Mín.)   ....................................15 g/kg
Tirosina (Mín.)  .................... .....8.600 mg/Kg

Fenilalanina (Mín.)  ...........................13 g/Kg

Vitamina E (Mín.)  .....................43.000 UI/Kg
Cistina (Mín.)   ...........................1.400 mg/Kg

Ácido Aspártico (Mín.)  .....................28 g/Kg

Metionina (Mín.)  ..............................26g/Kg

Beta Caroteno (Mín.)  ................5.400 mg/Kg

Ácido Glutâmico (Mín.)....................  37 g/Kg

Ácido Fólico (Mín.)  ...........................20 g/Kg

Alanina (Mín.)   ..................................19 g/Kg
Arginina (Mín.)  ................................. 14 g/Kg

Saccbaromycescerevisae ........9x10 UFC/Kg

AVESIL REPRODUÇÃO
SUPLEMENTO VITAMÍNICO E AMINOÁCIDO

- Contém ácidos graxos essenciais
- Aumento do desempenho reprodu�vo
- Melhora a postura e a eclodibilidade

  Níveis de garantia por Kg do produto: 

Prolina (Mín.)  ................................... 14 g/Kg
Treonina (Mín.)   ................................14 g/Kg

Vitamina A (Mín.)  ................1.600.000 UI/Kg
Vitamina D3 (Mín.)  .................300.000 UI/Kg

Lisina (Mín.)   ....................................97 g/Kg

Histidina (Mín.)  ........................ 6.800 mg/Kg

Vitamina B12 (Mín.)  .............17.000 mcg/Kg

Leucina (Mín.)  ................................. 21 g/Kg

Glicina (Mín.)   ...................................17 g/Kg

Ácido Linolênico (Mín.)  ....................19 g/Kg

Isoleucina (Mín.)  ..............................15 g/Kg

Valina (Mín.)   ....................................16 g/Kg



LINHA PÁSSAROS

AVESIL 100 PS
SUPLEMENTO VITAMÍNICO MINERAL

- Melhora o balanço 
nutricional
- Fonte de vitaminas, 
minerais e aminoácidos

Indicações: Suplemento vitamínico, mineral e aminoácido indicado para pássaros 
Indicado para pássaros com sintoma de Peito Seco .

 

Ÿ Aves grandes: diluir 10 gotas no bebedouro (50 mL)

Preparar a quantidade necessária para todas as aves e distribuir de maneira uniforme. 

Modo de Usar: Aves pequenas: diluir 5 gotas no bebedouro (50 mL)

Apresentação: Frasco com 20  ml

Ÿ Suplementação coletiva: diluir 5 mL (colher de chá) em um litro de água.

Trocar o fornecimento a cada 24 horas. Utilizar durante 7 dias consecutivos ou de 
acordo com a indicação do médico veterinário ou zootecnista.

Vitamina A (mín)...............10.000.000,0 UI/kg
Vitamina B1 (mín).........................500,0 mg/kg

Vitamina B6 (mín)......................1.000,0 mg/kg

Vitamina C (mín).............................10,0 mg/kg

Vitamina E (mín)..........................5.000,0 UI/kg

Vitamina B12 (mín)...................1.000,0 mcg/kg

Vitamina B2 (mín)...........................32,0 mg/kg

Vitamina D3 (mín).................1.750.000,0 UI/kg

Níveis de garantia por Kg do produto:

Ÿ Aves menores: 10 gotas em um bebedouro de 50 mL ou em 50 g de alimento. 

Ÿ Aves maiores: 20 gotas em um bebedouro de 100 mL ou em 100 g de alimento.

Modo de usar: Administrar por via oral, diluir em água ou misturado ao alimento. 

Apresentações: Frasco com 20 ml

Indicações: Tem em sua composição Iodo, Zinco, Cálcio, Vitaminas A, D e E, que são 
nutrientes que atuam auxiliando no fortalecimento e crescimento de novas penas. É 
indicado para o período de muda encruada. 

Iodo (Mín.)...............................500.0 mg/kg
Cálcio  (Mín.)........................1.075,0 mg/kg
Cálcio (Máx.)........................1.092,0 mg/kg
Zinco (Mín.)...............................60,0 mg/kg
Nicotinamida  (Mín.).................8.000 mg/kg
Vitamina A  (Mín.)...............500.000,0 UI/kg
Vitamina D (Mín.)................200.000,0 UI/kg
Vitamina E (Mín.).......................500,0 UI/kg

AVESIL IODO
SUPLEMENTO VITAMÍNICO MINERAL

- Auxilia no crescimento
de novas penas
- Indicado para o 
período de muda 
encruada

Colina (mín)....................................10,0 mg/kg
Ferro (mín)......................................80,0 mg/kg

Cálcio (máx)..............................9.500,0 mg/kg

Metionina (mín).............................100,0 mg/kg

Cálcio (mín)...............................9.000,0 mg/kg

Ácido Fólico (mín)...........................10,0 mg/kg
Cobalto (mín)....................................8,0 mg/kg

Fósforo (mín).................................7.000mg/kg

Indicação: Indicado nas épocas de stress. Controle dos estados carenciais em 
pássaros e aves em geral.  

Modo de usar: Deve ser misturado a água de bebida. 

Apresentações: Frasco com 10 e 100 ml

Ÿ Aves: 0,5 a 1 mL (15 a 30 gotas aproximadamente) em 1 litro de água. 

Propriedades: Suplemento alimentar em associação concentrada de vitaminas do 
complexo B e vitaminas E e K, essenciais ao equilíbrio hematopoiético, manutenção 
do tônus neuromuscular e bom desempenho físico e reprodutivo.  

Ÿ Pássaros: 2 a 3 gotas em 40 mL de água.

Vitamina B12 (Mín.)  ...............5.000 mcg/Kg
Vitamina B1 (Mín.)......................  500 mg/Kg

Vitamina E (Mín.) ..................... 5.000 mg/Kg
Vitamina B6 (Mín.)...................  2.000 mg/Kg

Vitamina K3 (Mín.) ................... 2.500 mg/Kg

RUBRALAN MIX
SUPLEMENTO MINERAL VITAMÍNICO

- Melhora o desempenho
�sico e reprodu�vo
- Usado no preparo de 
animais para exposição
- Contém vitamina K
- Melhora a conversão 
alimentar

  Níveis de garantia por Kg do produto: 

Níveis de garantia por Kg do produto:



NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DO PRODUTO:

Betacaroteno (Mín.).................. 20 g/Kg

Cantaxantina (Mín.).................. 750 g/Kg

Vitamina E (Mín.)................ 25.000 UI/Kg

Propriedades: A Cantaxantina é um pigmento encontrado nas frutas, cogumelos comestíveis e alguns crustáceos do 
gênero “Daphnia”.Esta presente na pele e penas de muitos pássaros tais como : canários vermelhos, íbis escarlate, 
verdejão encachupado e do tão famoso Tarim da Venezuela, responsável pela transmissão do fator vermelho aos 
canários. 

Apresentações: Caixa com 10 envelopes de 6 g.

Indicações: Aditivo pigmentante a base de Cantaxantina, Beta Caroteno e Vitamina E. Indicado para intensificar a cor 
vermelha nos pássaros.

Modo de usar: O produto deve ser misturado no alimento na seguinte proporção: 6 g em cada 1 kg de ração ou farinhada, 
ou 2 g para cada 300 g de alimento.

SUPORTE

- Acentua a cor vermelha das aves
- 6g para 1Kg de ração ou farinha
Contém vitamina E

CANTAXANTINA

VITAMINAS + MINERAIS

SUPLEMENTO VITAMÍNICO MINERAL
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