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LINHA TERAPÊUTICA

OTOSANA 
An� bió� co, an� fúngico e cor� costeroide para tratamento 
de o� tes externas fúngicas, bacterianas, agudas e 
crônicas. 

Modo de usar: aplicar 2 vezes ao dia, 4 gotas para cães 
até 14 kg; 8 gotas para cães acima de 14 kg; 3 gotas para 
gatos, independente do peso do animal.

Apresentação: Cartucho com 1 frasco de 20 ml.

Gentamicina (sulfato)........................................................................300 mg 
Cetoconazol....................................................................................2.000 mg 
Valerato de Betametasona................................................................125 mg* 
Veículo q.s.q.......................................................................................100 mL
*correspondente a 97,3mg de Betametasona

INDICAÇÃO COMPOSIÇÃO

OTOCARE
Solução acidifi cante indicada na higienização do pavilhão 
auricular e conduto audi� vo.

Modo de usar: área externa da orelha, limpar a região 
do pavilhão com um algodão embebido. Aplicar de 5 a 
10 gotas do produto no conduto audi� vo, massageando 
suavemente a base da orelha.

Apresentação: Frasco de 100 ml.

DRASIL
An� -emé� co sabor morango, recomendado para controle 
de náuseas, vômitos de origem central e periférica e 
distúrbios de mo� lidade gastrointes� nal.

Modo de usar: Administrar por via oral 1 a 2 gotas para 
cada 1 kg de peso a cada 8 horas (0,2 a 0,4 mg/kg/dia).

Apresentação: Cartucho com 1 frasco de 20 ml.

Metoclopramida ............................................................................400,0 mg
Veículo q.s.p. .....................................................................................100 mL

INDICAÇÃO COMPOSIÇÃO

Ácido lá� co, ácido salicílico.

INDICAÇÃO COMPOSIÇÃO

Sabor
Morango



LINHA TERAPÊUTICA

PETSPORIN
A cefalexina atua contra bactérias gram-posi� vas e 
algumas gram-nega� vas. É indicada para o tratamento 
de infecções dos tecidos moles, respiratórias, diges� vas 
e urinárias.

Modo de usar: administrar por via oral: 10 a 30mg de 
cefalexina/kg de peso, 2 vezes ao dia ou conforme a 
indicação do médico veterinário.

Apresentação: 75 mg, 300 mg e 600 mg, em cartuchos de 
12 ou 120 comprimidos.

Cefalexina monohidratada........................................................... 600,00mg
Excipiente q.s.p. ......................................................................... 1.600,00mg

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 

KETOFLEX
Recomendado em casos de processos infl amatórios 
ar� culares, trauma� smos, hérnias de disco, edemas, nas 
dores pós-operatórias e no tratamento sintomá� co de 
estados febris.

Modo de usar: injetável-administrar por via 
instramuscular (IM) 1mL para cada 10kg de peso, a cada 
24 horas (1mg/kg/dia) por até 3 dias consecu� vos.

Comprimidos: administrar por via oral na dose terapêu� ca 
(1mg/kg/dia) de 3 a 5 dias consecu� vos conforme 
indicação da bula.

Apresentação: Cartucho com 1 frasco-ampola de 10 ml - 
1 % Injetável e Cartucho 10 mg e 30 mg, com 10 ou 100 
comprimidos.

Cetoprofeno................................................................................... 10,00 mg
Excipiente q.s.p.............................................................................150,00 mg

INDICAÇÃO COMPOSIÇÃO 10 mg

Cetoprofeno................................................................................... 30,00 mg
Excipiente q.s.p.............................................................................450,00 mg

COMPOSIÇÃO 30 mg



LINHA TERAPÊUTICA

CARPROFLEX
O carprofeno exibe a� vidade analgésica e an� -
infl amatória e é indicado para o tratamento da infl amação 
e dor aguda e crônica.

Modo de usar: Administrar 2,2 mg/Kg  a cada 12 horas, por 
7 dias. Para administração a cada 12 horas: Administrar 1 
comprimido para cada 20 Kg de peso. Para administração 
a cada 24 horas: 1 comprimido para cada 10 Kg de peso 
(4,4 mg/ kg).

Apresentação: 44 mg - Blíster com 7 e 14 comprimidos. 
Display com 10 Blísters de 7 comprimidos.

Carprofeno..............................................................................................44 g
Excipiente q.s.p.....................................................................................300 g  

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 

SULFIRAM 
Indicado para o tratamento de sarna sarcóp� ca e sarna 
demodécica. Auxilia nas afecções por piolhos, pulgas e 
carrapatos.

Modo de usar: Uso externo. Com as mãos enluvadas, 
molhe todo o pelo do animal com água morna. Esfreguar 
o sabonete no pelo, massageando até a espuma alcançar 
a pele. Deixe a espuma em contato com a pele por 20 
minutos e enxaguar.

Apresentação: Barra de 80 g.

Monossulfiram...................................................................................5,0 g 
Sabão Neutro q.s.q...........................................................................100,0 g

INDICAÇÃO COMPOSIÇÃO

KINOLOX
An� bió� co de amplo espectro, indicado em infecções 
entéricas, dermatológicas, respiratórias, genitourinárias 
e o� tes.

Modo de usar: Injetável - administrar por via parenteral 
(IV ou SC) 1 mL para cada 5kg de peso corporal, a cada 24 
horas (5mg/kg/dia) durante 5 dias.

Apresentação: Cartucho com 1 Frasco/ampola de 20 ml. 
(2,5% - Injetável). Kinolox 50 mg com 10 comprimidos.

Enrofl oxacino.................................................................................50,00 mg 
Excipiente q.s.p.............................................................................120,00 mg

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 

An� bió� co de amplo espectro, indicado em infecções 
entéricas, dermatológicas, respiratórias, genitourinárias 

 Injetável - administrar por via parenteral 
(IV ou SC) 1 mL para cada 5kg de peso corporal, a cada 24 

Cartucho com 1 Frasco/ampola de 20 ml. 

INDICAÇÃO 



LINHA TERAPÊUTICA

MELOXINE
An� -infl amatório não esteroide à base de meloxicam, 
possui ação analgésica e an� piré� ca. Indicado para 
controle da infl amação aguda em tratamentos 
pós operatórios, lesões traumá� cas e patologias 
osteomusculares.

Modo de usar:

Dose inicial: 0,2 mg por Kg.

Manutenção: 0,1 mg por Kg.

Cães: de 5 a 7 dias, podendo se estender por até 28 dias.
Gatos: não exceder 4 dias de tratamento.

Apresentação: Meloxine 0,5 mg e 2,0 mg, em cartuchos 
com 5 comprimidos e 10 comprimidos. Display contendo 
10 blisteres com 5 comprimidos cada.

Meloxicam..........................................................................................2,0 mg 
Excipiente q.s.p..................................................................................480 mg

COMPOSIÇÃO MELOXINE 2,0 mg INDICAÇÃO 

Meloxicam..........................................................................................0,5 mg 
Excipiente q.s.p..................................................................................120 mg

COMPOSIÇÃO MELOXINE 0,5 mg

SANADOG SHAMPOO
E CONDICIONADOR
Shampoo para tratamento e profi laxia de derma� tes, 
foliculites superfi ciais, impe� go, piodermite das dobras 
e seborreia.

O condicionador possui a ação an� -ressecamento.
Indicado para condicionar e hidratar a pele e os pelos 
após o uso de shampoos

Modo de usar: Uso tópico. Molhar o animal e aplicar em 
quan� dade sufi ciente para fazer espuma. Massagear bem 
os pelos. Deixar agir por 10 minutos e enxaguar bem.

Apresentação: Shampoo - frascos com 125 mL e 500 mL.
Condicionador - Frasco com 240 mL.

Peróxido de Benzoíla............................................................................2,50 g
Veículo q.s.p..................................................................................100,00 mL

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 



MUNNOMAX
Indicado para qualquer fase da vida, auxilia no aumento 
de � tulação de an� corpos. 

Modo de usar:
COMPRIMIDOS
1 comprimido para cada 10 kg.

PÓ
10 kg: 2 g
10-20 kg: 4 g
Acima de 20 kg: 6 g.

Apresentação: Frascos de 80 g e 250 g (acompanha 
dosador) ou Frasco com 30 comprimidos.

LINHA DE SUPLEMENTOS - NUTRISANA

Betacaroteno (mín.)....................................................................480,00 mg
Betaglucanas 1,3 e 1,6 (mín.).............................................................20,00 g
L-Glutamina (mín.)...........................................................................25,00 g
Mananoligossacarídeos (mín.).........................................................25,00 g
Proteína Bruta (mín.)......................................................................288,60 g
Selênio (mín.)................................................................................10,00 mg
Vitamina C (mín.)..............................................................................20,00 g
Vitamina E (mín.)............................................................................25,00 UI
Zinco (mín.).................................................................................750,00 mg

INDICAÇÃO COMPOSIÇÃO

NEXIN
Auxilia na qualidade de vida de animais que necessitam 
de aporte nutricional diferenciado, equilibrando o 
funcionamento do organismo e contribuindo para a 
saúde dos rins.

Modo de usar: Ingerir junto ao alimento
1 comprimido para cada 10 kg.

A partir da fase 3 (>2,8 mg/dL crea� nina)
2 comprimidos para cada 10 kg ou de acordo com as 
recomendações do médico veterinário.

Apresentação: Frasco com 30 comprimidos.

Cálcio (mín).....................…………………………....…………………………………….123 mg
Cálcio (máx)......................……………………...…………………………………………129 mg
Ácido fólico (mín)........................……………………………...…………………………..5 mg
Cianocobalamina (mín).............………………………………...……………….15.000 mcg
Extrato de Chá Verde (mín).......................…………………………………………750 mg
Extrato Etéreo (mín).....................……………………………………………………200 mg
Fibra Bruta (mín)..................………………………………………………………..3.000 mg
L-Arginina (mín)........................…………………………………………………………300 g
Matéria Mineral (máx)...............…………………………………………………10.000 mg

Vitamina B6 (mín)......................………………………………………………………490 mg
Vitamina C (mín)..........................……………………………………....…………………..25 g
Vitamina E (mín)...................………………………………………...……………….45.000 UI
Tiamina (mín)......................………………………………………...……………………500 mg
Umidade (máx)............................………………………………....…………………………8 %
Vitamina B12 (mín) .......................……………………………..……………………..735 mg
Quitosana (mín).........................……………………………………....………………….160 g
Proteína Bruta (mín)............................…………………………………………………40 g
Nico� namida (mín)..................……………………………………………………2.500 mg

INDICAÇÃO COMPOSIÇÃO



SÊNIOR
Suporte para animais a par� r de 7 anos. 

Modo de usar: administrar, por via oral, 2 g para cada 10 kg, 
de 1 a 2 vezes ao dia.

Apresentação: Frascos de 80 g e 250 g (acompanha 
dosador) ou Frasco com 30 comprimidos.

Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.).............................................21,00 g
Ácido Fólico (mín.).........................................................................60,00 mg
Beta Glucanas (mín.)........................................................................25,00 g
Cianocobalamina (mín.)........................................................40.000,00 mcg
Extrato de Chá Verde (mín.)........................................................750,00 mg
Mananoligossacarídeo.............................................................9.000,00 mg
Parede Celular de Levedura (mín.)...................................................75,00 g
Selênio (mín.)..................................................................................0,01 mg
Sulfato de Glicosamina (mín.).........................................................150,00 g
Vitamina C (mín.)..............................................................................30,00 g
Vitamina E (mín.).......................................................................10.00,00 UI
Zinco Quelatado (mín.)................................................................450,00 mg
Proteína Bruta (mín.)........................................................................17,50 g

INDICAÇÃO COMPOSIÇÃO

LINHA DE SUPLEMENTOS - NUTRISANA

SPIRULINA
Suplemento alimentar desenvolvido com a combinação de 
Spirulina desidratada, mais 21 nutrientes especialmente 
selecionados para melhorar o balanço nutricional de 
cães, gatos, aves ornamentais, répteis e roedores em 
diferentes períodos da vida.

Modo de usar: 

COMPRIMIDOS
1 comprimido para cada 10 kg.

PÓ
10 kg: 2,5 g

Apresentação: Frasco com 75 g ou 250g (acompanha 
copo dosador) e Frasco com 30 comprimidos.

Ácido Fólico (mín.) .........................................................................200,00 mg
Beta Glucanas (mín.).................................................................5.000,00 mg
Bio� na (mín.)................................................................................250,00 mg
Cálcio (mín.)...............................................................................3.946,00 mg
Cálcio máx..................................................................................5.208,00 mg
Cis� na (mín.) ................................................................................ 985,00 mg
DL-Me� onina (mín.)..........................................................................12,38 g
Glicina (mín.) .....................................................................................15,76 g
L-Cisteina (mín.) .........................................................................2.450,00 mg
L-Glutamina (mín.)...............................................................................17,5 g
L-Lisina (mín.) ..........................................................................10.000,00 mg
Mananoligossacarídeos (mín.)..................................................5.500,00 mg

Nico� namida (mín.) ...................................................................1.500,00 mg
Pantotenato de Cálcio (mín.)......................................................2.940,00 mg
Proteína Bruta (mín.)........................................................................120,46 g
Selênio (mín.) ................................................................................0,0250 mg
Taurina (mín.) .............................................................................9.850,00 mg
Vitamina B1 (mín.).........................................................................990,00 mg
Vitamina B12 (mín.)..................................................................2.500,00 mcg
Vitamina B2 (mín.)......................................................................5.000,00 mg
Vitamina B6 (mín.)......................................................................2.000,00 mg
Vitamina C (mín.)...............................................................................12,50 g
Vitamina E (mín.).........................................................................5.000,00 UI
Zinco Quelatado (mín.)..................................................................180,00 mg

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 



PBIOTICS
Adi� vo pro e prebió� co que contribui para o equilíbrio da 
microbiota intes� nal.

Modo de usar: administrar por via oral.

Filhotes: pequeno porte 1 g, grande porte 2 g
Adultos: pequeno porte 2 g, grande porte 4 g.

Apresentação: Seringa com 14 g.

Bifi dobacterium bifi dum (mín.).............................……………… 3,33 x 107 UFC/g
Enterococcus faecium,(mín.)................................………………1,66 x 107 UFC/g
Lactobacillus acidophillus(mín.)...........................……………… 3,33 x 107 UFC/g

Lactobacillus plantarum(mín.).............................………………1,66 x 107 UFC/g
Saccharomyces cerevisiae.(mín.).........................………………3,33 x 105 UFC/g

INDICAÇÃO COMPOSIÇÃO

Betaglucana (mín.).................................................................................18,00 g
Fruto-oligossacarídeos (FOS) (mín.)..........................................................9,80 g
Mananoligossacarídeos (MOS) (mín.).............................................7.300,00 mg

Selênio (mín.)......................................................................................20,00 mg
Triptofano (mín.)....................................................................................51,00 g
Vitamina C (mín.)...................................................................................25,00 g

INDICAÇÃO COMPOSIÇÃO

ADEROCAL D3
Suplementação para animais com carência de vitamina A 
e D3.

Modo de usar: 1 gota por kg.
Dose de manutenção: 1 gota para cada 5 kg.

Ou de acordo com o médico veterinário.

Apresentação: Cartucho com 1 frasco de 20 mL.

Vitamina A................................................................................5.500.000 UI
Vitamina D3..............................................................................2.200.000 UI

INDICAÇÃO COMPOSIÇÃO

VETACTIVE
Adi� vo prebió� co que auxilia na seleção de bactérias 
benéfi cas ao equilíbrio da microbiota intes� nal. Indicado 
também para situações de stress

Modo de usar: 1-2 g animal/dia.

Apresentação: Seringa com 14 g.

LINHA DE SUPLEMENTOS - NUTRISANA



LINHA DE SUPLEMENTOS - NUTRISANA

GLUTAMINA
Suplemento alimentar com alta concentração de 
glutamina, desenvolvido com a combinação de 29 
nutrientes essenciais, indicado para cães, gatos, aves, 
mustelídeos, répteis e roedores. Contém aminoácidos de 
cadeia ramifi cada (valina, leucina e isoleucina), vitaminas, 
L-Glutamina e Maltodextrina em altas concentrações, 
para o suporte de animais com necessidades 
nutricionais aumentadas por qualquer mo� vo, como: 
gestação, lactação, crescimento, estresse, exposições e 
treinamento.

Modo de usar: Administrar por via oral, puro ou 
misturado ao alimento do animal na seguinte dosagem: 
Caninos, felinos, mustelídeos e répteis: administrar 
duas gotas por Kg ou 0,1mL para cada 10Kg a cada 12 
horas, diretamente na boca do animal ou misturado ao 
alimento. Aves: administrar 4 gotas misturadas em 100 
mL de água ou misturado ao alimento. 

Agite antes de usar.

Apresentação: Cartuchos com 20 mL e 120 mL (Acompa-
nha seringa dosadora) Display com 15 unidades Glutami-
na 20ml.

INDICAÇÃO 
Ácido Fólico (Min.)......................................................................27,00mg/kg
Arginina (Min.)......................................................................9.890,00 mg/kg
Betaina (Min.)...............................................................................35,71g/kg
Cisteina (Min.)......................................................................2.000,00mg/kg
Cloreto de Colina (Min.).................................................................16,60g/kg
Fenilalanina (Min.)................................................................4.400,00mg/kg
Glicina (Min.)................................................................................40,00g/kg
His� dina (Min.).....................................................................2.810,00mg/kg
Inositol (Min.).......................................................................3.020,00mg/kg
Isoleucina (Min.)...........................................................................28,30g/kg
L-Glutamina (Min.)........................................................................44,00g/kg
L-Carni� na (Min.)..........................................................................20,00g/kg
Leucina (Min.).......................................................................6.680,00mg/kg
Lisina (Min.)..................................................................................43,96g/kg
Me� onina (Min.)...........................................................................35,71g/kg

Nico� namida (Min.)...............................................................2750,00mg/kg
Pantotenato de Cálcio (Min.).................................................4.950,00mg/kg
Prolina (Min.)................................................................................26,10g/kg
Serina (Min.).........................................................................3.300,00mg/kg
Taurina (Min.).......................................................................6.000,00mg/kg
Tirosina (Min.)......................................................................2.470,00mg/kg
Treonina (Min.).....................................................................1.920,00mg/kg
Triptofano (Min.)..................................................................1.370,00mg/kg
Valina (Min.).........................................................................4.950,00mg/kg
Vitamina B1 (Min.)................................................................5.250,00mg/kg
Vitamina B12 (Min.)..........................................................10.000,00mcg/kg
Vitamina B2 (Min.)................................................................6.750,00mg/kg
Vitamina B6 (Min.)................................................................4.000,00mg/kg
Vitamina E (Min.)...................................................................3.500,00UI/Kg

COMPOSIÇÃO

Suplemento alimentar com alta concentração de 
glutamina, desenvolvido com a combinação de 29 
nutrientes essenciais, indicado para cães, gatos, aves, 
mustelídeos, répteis e roedores. Contém aminoácidos de 
cadeia ramifi cada (valina, leucina e isoleucina), vitaminas, 
L-Glutamina e Maltodextrina em altas concentrações, 
para o suporte de animais com necessidades 
nutricionais aumentadas por qualquer mo� vo, como: 
gestação, lactação, crescimento, estresse, exposições e 

Administrar por via oral, puro ou 
misturado ao alimento do animal na seguinte dosagem: 
Caninos, felinos, mustelídeos e répteis: administrar 
duas gotas por Kg ou 0,1mL para cada 10Kg a cada 12 
horas, diretamente na boca do animal ou misturado ao 



HEP E HEP PLUS
Suplemento alimentar de uso oral para cães e gatos 
especialmente desenvolvido com nutrientes altamente 
selecionados. Contém extrato de alcachofra e extrato 
de cardo mariano. Possui palatabilizante que facilita a 
administração do produto.

Modo de usar: Produto de uso oral. Para cães e gatos 
seguir a dosagem de acordo com as informações abaixo:

Cisteína (mín.)...................................................................................10,00 g
Glicina (mín.)....................................................................................16,00 g
Inositol (mín.)...........................................................................5.000,00 mg
Nico� namida (mín.)..................................................................2.000,00 mg
Ribofl avina (mín .)........................................................................800,00mg
Zinco Quelatado (mín.)................................................................500,00 mg

COMPOSIÇÃO

Hep:
1-10 kg = 2,5 g
10 - 20 kg = 5 g
20 - 30 kg = 7,5 g
Acima de 30 kg = 10 g

Hep Plus:
Cães: 1 comprimido para 
cada 10 kg de peso.

Gatos: ½ comprimido.

Apresentação: Frasco com 75 g e 250 g - Acompanha 
copo dosador e Frasco com 30 comprimidos.

LINHA DE SUPLEMENTOS - NUTRISANA

ÔMEX 3
Contém ácidos graxos essenciais, podendo ser 
administrado para animais com carência desses 
nutrientes em qualquer fase da vida.

Bene� cios:
- Alta concentração de óleo de peixe purifi cado de águas 
frias e profundas

- Alta concentração de EPA (33%) e DHA (22%)

- Contém vitamina E, que evita a oxigenação do produto, 
prevenindo a deterioração

Modo de usar: 550 mg - 1 comprimido por 10 Kg uma vez 
ao dia, por no mínimo 30 dias. 1100 mg - Uma cápsula 
para cada 20 Kg. 

Apresentação: Frasco com 30 cápsulas.

Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.)......................................146,88g/kg
Ácido Eicosapentaenoico (EPA) (mín.)......................................218,70 g/kg
Vitamina E (mín.).............................................................58.8000,00 UL/kg

INDICAÇÃO COMPOSIÇÃO

Ácido fólico (mín)..............................................................................200 mg
Betaína (mín).................................................................................1.000 mg
Cianocobalamina (mín)............................................................100.000 mcg
Cisteína (mín).........................................................................................45 g
Colina (mín)...................................................................................1.000 mg
Extrato de alcachofra (mín)...................................................................15 g
Extrato de Cardo-mariano (mín)..........................................................200 g
Glicina (mín)..........................................................................................15 g
Inositol (mín).................................................................................1.000 mg
Nico� namida (mín)........................................................................8.000 mg
Selênio (mín)...................................................................................0,01 mg
Taurina (mín).................................................................................1.500 mg
Tiamina (mín)................................................................................2.200 mg
Vitamina B2 (mín)..........................................................................2.000 mg
Vitamina B6 (mín)..........................................................................5.000 mg

INDICAÇÃO COMPOSIÇÃO HEP PLUS



LINHA DE SUPLEMENTOS - NUTRISANA

CORACTIVE
Suplemento alimentar aminoácido, vitamínico e 
mineral, suporte nutricional para a saúde do coração. 
Indicado para todas as idades.

Modo de usar: Administrar 1 comprimido para cada 
7 Kg.

Apresentação: Frasco com 30 comprimidos.

Bio� na (mín.)....................................................................................195,00  mg
Cálcio (mín.)...................................................................................1.470,00 mg
Cálcio (máx.)..................................................................................1.530,00 mg
Carboxime� lcelulose sódica (mín.).....................................................25,00 mg
Dióxido de Silício....................................................................................24,75 g
Extrato Etéreo (mín.)............................................................................250,00 g
L-Arginina (mín.).................................................................................59,10 mg
L-Carli� na (mín.)....................................................................................67,62 g

Lactose................................................................................................496,50 g
Magnésio (mín.)....................................................................................21,37 g
Proteína Bruta (mín.).....................................................................1.750,00 mg
Ribofl avina (mín.)..........................................................................1.225,00 mg
Taurina (mín.)........................................................................................64,35 g
Tiamina (mín.)..........................................................................................3,94 g
Umidade (mín.)................................................................................250,00 mg
Vitamina D3 (mín.)............................................................................720,00 UI/

COMPOSIÇÃO

EQUIMOL
Suplemento alimentar aminoácido, indicado para cães 
de todas as idades. Sua fórmula é enriquecida com 
12 aminoácidos, sendo 7 destes essenciais, ou seja, 
contribuindo para ganho de massa magra.

Modo de usar: Administrar, por via oral, 1 comprimido 
para cada 5 Kg de peso, em jejum.

Apresentação: Frasco com 30 comprimidos.

Celulose Microcristalina (mín.)............................................................100,00 g
Cis� na (mín.)............................................................................................6,89 g
Estearato de Magnésio (mín.)...................................................................0,60 g
Extrato Etéreo (mín.)................................................................................0,50 g
Isoleucina (mín.)....................................................................................28,07 g
L-Arginina (mín.)....................................................................................34,96 g
L-Lisina (mín.)........................................................................................49,25 g
L-Me� onina (mín.).................................................................................24,75 g
L-Triptofano (mín.).................................................................................10,78 g

Leucina (mín.)........................................................................................49,25 g
Polivinilpirrolidona (mín.)........................................................................6,00 g
Proteína Bruta (mín.)...............................................................................3,50 g
Tirosina (mín.)..........................................................................................9,85 g
Umidade (máx.).......................................................................................0,50 g
Valina (mín.)...........................................................................................36,94 g
Fenilalanina (mín.)...................................................................................78,8 g
His� dina (mín.)........................................................................................28,6 g

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 

INDICAÇÃO 



LINHA DE SUPLEMENTOS - NUTRISANA

MEGADER, MEGADER 6.3H
E BIG MEGADER
Suplemento com alta concentração de ômega 3 e ômega 
6, além de vitaminas e minerais. Pode ser administrado 
a par� r de 1 mês de idade, em fêmeas prenhes ou em 
lactação e animais que necessitem de suporte nutricional.

Modo de usar: Administrar 1 cápsula ao dia, conforme 
o peso do animal, por via oral, durante pelo menos 3 
semanas.

Megader: 1 cápsula a cada 10 Kg de peso corporal

Big Megader: 1 cápsula a cada 20 Kg de peso corporal

Megader 6.3H: Animais com até 10kg de peso: 1mL. 
Animais de 10 a 20kg de peso: 2mL para cães com peso 
superior a 20kg: acrescentar 1 mL a cada 10kg.

Apresentação: Frascos de 30 g e 95 g com 60 cápsulas 
cada e Frasco com 100 mL.

Vitamina A ................................................................................. 1445,00 UI
Vitamina E ..................................................................................... 10,00 UI
Zinco .............................................................................................. 0,90 mg
Taurina ........................................................................................... 1,50 mg
Ácido Eicosapentaenóico EPA ...................................................... 17,22 mg
Ácido Docosahexaenóico DHA ..................................................... 11,48 mg
Ácido Gama Linolênico GLA ....................................................... 143,64 mg

INDICAÇÃO COMPOSIÇÃO MEGADER

Ácido gama-linolênico (GLA).............................................................356 mg
Eicosapentaenóico (EPA)...............................................................42.12 mg
Docosahexaenóico (DHA)..............................................................28.08 mg
Zinco..................................................................................................3.6 mg
Vitamina A .......................................................................................5100 UI
Vitamina E ...........................................................................................40 UI
Vitamina B6...........................................................................................6mg

COMPOSIÇÃO BIG MEGADER

Ácido linoléico (mín.)......................................................................345,40 g
Ácido linolênico (mín.)......................................................................69,20 g
Bio� na (mín.).................................................................................30,00 mg
Vitamina A (mín.)................................................................3.000.000,00 UI
Vitamina B6 (mín.).......................................................................360,00 mg
Vitamina E (mín.)......................................................................25.000,00 UI
Zinco (mín.)...............................................................................3.000,00 mg

COMPOSIÇÃO MEGADER 6.3H



LINHA DE SUPLEMENTOS - NUTRISANA

MEGATON
Suplemento alimentar contendo aminoácidos, vitaminas 
e minerais, visando a complementação nutricional 
na dieta de fi lhotes, animais senis ou que pra� quem 
constantemente exercícios � sicos. É indicado para cães 
e gatos e pode ser administrado em animais de todas as 
idades. 

Modo de usar: Fornecer o suplemento alimentar 
Megaton para o animal por no mínimo 3 meses, ou a 
critério do médico veterinário. Produto com aroma de 
frango - palatável.

Uso oral. Administrar a cápsula diretamente na boca do 
animal ou abrir a cápsula e administrar o conteúdo junto 
ao alimento.

Megaton 500 mg: 1 cápsula de para cada 10 Kg.

Megaton 1000 mg: 1 cápsula para cada 20 Kg.

Apresentação: Frascos de 500 mg e 1000mg com 60 
cápsulas.

DL-Me� o� na (mín.)...........................................................................50,00 g
Ribofl avina (mín.)...................................................................1.950,00 mg
Sulfato de Condroi� na (mín.).............................................................240,00 g
Sulfato de Glicosamina(mín.).............................................................400,00 g
Taurina (mín.).....................................................................................40,00 g
Vitamina B6 (mín.).......................................................................4.050,00 mg
Vitamina E (mín.)...........................................................................3.900,00 UI
Zinco Qulatado (mín.)..................................................................3.900,00 mg

COMPOSIÇÃO MEGATON INDICAÇÃO 

BIOLYTE
Suplemento para reposição de eletrólitos perdidos, em 
qualquer fase da vida.

Modo de usar: Diluir o conteúdo do sachê em 250 mL de 
água limpa e administrar por via oral.

Apresentação: Display com 12 Sachês de 10 g.

Sódio...............................................................................................100,00 g
Potássio..................................................................................54.800,00  mg
Magnésio.............................................................................................9,00 g
Cloro. ...............................................................................................160,00 g
Cálcio..................................................................................................5,00  g
Fósforo (min.)......................................................................................2,50 g
Glicose............................................................................................511,40 g 
Vitamina C (mín.)............................................................................50,00 mg

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 



LINHA DE SUPLEMENTOS - NUTRISANA

MEGADER PASTA
É um suplemento alimentar de uso oral indicado para 
gatos, contendo ácidos graxos essenciais, vitaminas e 
minerais. Uso oral. Fornecer 2 cen� metros do suplemento 
alimentar.

Apresentação:  Frasco com 70 g.

Modo de usar: A pasta 
pode ser administrada 
diretamente na boca do 
animal, colocada com 
pe� sco ou espalhada no 
alimento.

MALT PASTE
Suplemento alimentar à base de malte, que favorece a 
eliminação das bolas de pelo (tricobezoares) naturalmente 
pelas fezes.

Apresentação:  Frasco com 70 g.

Modo de usar: A pasta 
pode ser administrada 
diretamente na boca do 
animal, colocada com 
pe� sco ou espalhada no 
alimento.

Vitamina A, Vitamina E, Malte, Leci� na de Soja, Taurina, B.H.T, Glicerina, 
Goma Guar e Óleo de Peixe Refi nado.
Vitamina A (mín) ...................................................................... 3,0 x 105 UI
Vitamina E (mín) ....................................................................... 2,0 x 103 UI
Taurina (mín) ................................................................................... 300 mg
Energia metabolizável .................................................................. 1500 kcal

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 
Dextrose, vitamina E, polisorbato, benzoato de sódio, goma xantana, aroma 
de frango, sorbato de potássio, água, óleo de girassol, vitamina A, zinco 
aminoácido quelato, óleo de peixe refi nado, cloreto de sódio e taurina.
Ácido gama-linolênico (GLA)..................................................143.64 mg 
Eicosapentaenóico (EPA).........................................................17.22 mg 
Docosahexaenóico (DHA)........................................................11.48 mg 
Zinco...........................................................................................0.9 mg
VitaminaA................................................................................1.445 UI 
Vitamina E.....................................................................................10 UI 
Taurina........................................................................................1,5 mg

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 

QUERAVITALE
Suplemento vitamínico e mineral para a pele e pelagem, 
indicado para cães e gatos.

O suplemento Nutrisana Queravitale apresenta uma 
formulação balanceada que dá suporte nutricional à 
animais com queda de pelo devido à falta de nutrientes.

Modo de Usar: 1 comprimido para cada 5 kg. 

Apresentação: Frasco com 30 Comprimidos.

Alanina (mín).......................................................................................5,65 mg
Bio� na (mín)........................................................................................0,17 mg
Celulose microcristalina (mín)..............................................................171 mg
Cisteina (mín)......................................................................................5,63 mg
Cis� na (mín)......................................................................................19,68 mg
Enxofre (mín).....................................................................................84,04 mg
Estearato de Magnésio (mín)..............................................................1,03 mg
Extrato etéreo (mín)..............................................................................0,4 mg
Glicina (mín)......................................................................................11,23 mg
Inositol (mín).....................................................................................44,33 mg
L-Arginina (mín)...................................................................................67,6 mg
Nico� namida (mín)..............................................................................5,66 mg
Pantotenato de Cálcio (mín)..............................................................11,18 mg

Pantotenado de Cálcio (máx)............................................................11,52 mg
Piridoxina - vitamina B6 HCL (mín)......................................................1,68 mg
Polivinilpirrolidona (mín).....................................................................10,3 mg
Proteína bruta (mín)..........................................................................37,32 mg
Ribofl avina (mín).................................................................................2,77 mg
Serina (mín).........................................................................................5,64 mg
Silica (mín)...........................................................................................23,1 mg
Taurina (mín).....................................................................................19,67 mg
Tiamina (mín)......................................................................................2,78 mg
Tirosina (mín)....................................................................................28,13 mg
Umidade (máx)....................................................................................5,09 mg
Vitamina A (mín).................................................................................16,98 UI

INDICAÇÃO COMPOSIÇÃO



SHAMPOO OIL FREE
Indicado para higienização da pele e pelagem. Removendo 
o excesso de oleosidade sem causar ressecamento da 
pele.

Modo de usar: Aplique VitalleDerm Shampoo OIL FREE 
em quan� dade sufi ciente para fazer espuma em todo 
o corpo, massageando bem os pelos. Deixe agir por 
5 minutos, enxágue com água e se necessário repita o 
procedimento.

Apresentação: Frasco com 300 mL.

Dime� cona PEG-12, óleo de melaleuca.

COMPOSIÇÃO

LINHA VITALLEDERM - DERMO COSMÉTICOS INDICAÇÃO 

SHAMPOO
HIPOALERGÊNICO
Promove limpeza e higienização de forma suave, ideal 
para peles sensíveis e irritadas.

Modo de usar: Aplique em quan� dade sufciente para 
fazer espuma em todo o corpo, massageando bem os 
pelos. Deixe agir por 5 minutos, enxágue com água e se 
necessário repita o procedimento.

Apresentação: Frasco com 300 mL.

Decil Glisídeo, Extrato glicólico de � lia e Extrato glicólico de aveia.

COMPOSIÇÃO

SPRAY SKINSEC
Indicado para animais com peles secas e sensíveis. Hidrata e 
ajuda a manter a umidade da pele em equilíbrio.

Modo de usar: Aplicar diretamente sobre a pele e pelagem 
ou diretamente sobre a área ressecada, após higienização do 
animal. Não necessita de enxágue.

Apresentação: Frasco com 100 mL.

Glicerina, Uréia e D-Panthenol.

COMPOSIÇÃO



LOÇÃO SUAVIZANTE
ALIVISKIN
Indicada para animais com peles irritadas, proporciona 
conforto, frescor e hidratação a peles sensíveis.

Modo de usar: Espalhar até completa absorção do produto. 
Não necessita de enxágue. U� lizar duas vezes ao dia ou 
conforme recomendação do médico veterinário.

Apresentação: Frasco com 100 mL.

Óleo de borragem, Extrato glicólico de alface, Extrato glicólico de camomila e 
Glicerina.

COMPOSIÇÃO

SKINREG POMADA
REGENERADORA
Ajuda na hidratação e restauração de peles sensíveis e 
ressecadas, equilibrando as camadas cutâneas.

Modo de usar: Aplicar duas vezes ao dia na pele limpa e seca, 
espalhando até total absorção.

Apresentação: Bisnaga com 50 g.

LINHA VITALLEDERM - DERMO COSMÉTICOS INDICAÇÃO 

Extrato glicólico de própolis, extrato glicólico de calêndula e lanolina.

COMPOSIÇÃO



LINHA PROFISSIONAL DOG&CO. INDICAÇÃO 

SHAMPOO
PRÉ-LAVAGEM
Higienização profunda sem danifi car 
os pelos dos cães, promovendo 
limpeza e brilho.

Apresentação: Galão com 5 L e 
frasco com 1 L.

SHAMPOO
BRANQUEADOR
Reativar a tonalidade branca dos 
pelos, previnir e diminuir manchas 
amareladas de maneira progressiva. 

Apresentação:
Galão com 5 L e frasco com 1 L.

SHAMPOO
ULTRA VOLUME
Promove sedosidade, brilho e 
aumento de volume, deixando os 
pelos mais hidratados e macios.

Apresentação: Frasco com 1 L.

SHAMPOO
OIL CONTROL
Remove o excesso de oleosidade 
sem ressecar os pelos. Devido a 
sua composição vegetal apresenta 
bons resultados na ação an� caspa e 
an� seborreica.

Apresentação: Frasco com 1 L.

SHAMPOO
PELOS ESCUROS
Indicado para aumentar o brilho e 
realçar a coloração preta dos pelos. 
Protege a pelagem contra a radiação 
solar por conter melaninas vegetais 
com propriedades antioxidantes. 

Apresentação:
Galão com 5 L e frasco com 1 L.

SHAMPOO
COLOR
Proteção da cor do pelo diante da 
fotodegradação, além de deixar 
os pelos mais fortes e resistentes 
à quebra, aumentando o brilho e 
realçando a coloração dos pelos. 

Apresentação:
Galão com 5 L e frasco com 1 L.

SHAMPOO
ÁREAS DELICADAS
Promove higiene da pele e pelos das 
áreas delicadas, Ideal para a cabeça e 
o focinho dos cães. 

Apresentação:
Galão com 5 L e frasco com 1 L.

CONDICIONADOR
TODOS OS PELOS
Indicado para condicionar, hidratar e 
facilitar o desembarace dos pelos.

Apresentação:
Galão com 5 L e frasco com 1 L.



LINHA PROFISSIONAL DOG&CO. INDICAÇÃO 

FINALIZADOR
PARA TODOS
OS PELOS
Protege e repara pontas quebradiças 
ou danifi cadas da pelagem. Mantem 
a conformação natural do pelo, 
proporcionando brilho e maciez. 
Produto sem enxágue.

Apresentação: Frasco com 500 mL.

MÁSCARA
ULTRA VOLUME
Indicado para condicionar, tratar e 
facilitar o desembarace dos pelos, 
além de promover um aumento de 
volume no pelo.

Apresentação: Frasco com 500 mL.

TEXTURIZADOR
PARA TOSA
Auxiliar na fi nalização da pelagem, 
deixando os fi os mais encorpados, 
moldados e com volume natural. 
Indicado para todos os � pos de pelo.

Apresentação: Frasco com 250 mL.

MÁSCARA
LISO ABSOLUTO
Dar brilho, mantendo os pelos lisos e 
disciplinados. Possui ação an� -frizz. 
Ideal para ser u� lizado após Dog&Co. 
Professional Shampoo. 

Apresentação: Frasco com 500 mL.

MÁSCARA
HIDRATANTE
Condiciona, hidrata e facilita o 
desembarace dos pelos. Sela as 
cu� culas dos fi os tornando-os mais 
resistentes. Ideal para ser u� lizada 
após o uso de Dog&Co Professional 
Shampoo.

Apresentação: Frasco com 500 mL.

SPRAY FAST DRY
Indicado para diminuir o tempo de 
secagem após o banho, deixando os 
pelos maleáveis e fáceis de escovar. 
Sua fórmula exclusiva com a� vos 
naturais aumenta a performance dos 
sopradores, diminuindo assim, o tempo 
de uso do secador.

Apresentação: Frasco com 500 mL.

MÁSCARA
NUTRIÇÃO TOTAL
Nutrir intensamente os pelos, mantendo 
a barreira natural de hidratação. Ideal 
para ser u� lizada após o uso de Dog&Co 
Professional Shampoo.

Apresentação: Frasco com 500 mL.

RECONSTRUÇÃO 
INTENSA
Dar resistência e repor massa dos 
pelos (reposição de aminoácidos). 
Ideal para ser u� lizada após o uso 
de Dog&Co Professional Shampoo. 
Pode ser u� lizado em cães de todas 
as raças e idades.

Apresentação: Frasco com 500 mL.



LINHA PROFISSIONAL DOG&CO. INDICAÇÃO 

DESEMBARAÇADOR
DE PELOS
Solução capilar nutri� va que desembaraça 
e auxilia na remoção de nós. Facilitando a 
escovação e proporcionando um melhor 
conforto ao anima, além de hidratar a 
pelagem, tornando-a mais macia, brilhante 
e sedosa. Pode ser u� lizado a seco ou após 
o banho com a pelagem úmida.

Apresentação: Frasco com 200 mL.

LIMPEZA
DA ORELHA
Indicado para limpeza do 
pavilhão auricular e do conduto 
audi� vo. Auxilia na remoção de 
cerúmen, evitando que agentes 
agressivos se acumulem e 
causem irritações e infecções 
locais.

Apresentação: Frasco 480 mL.

POWER
HAND
Proporcionar textura adequada 
à pelagem antes da tosa do � po 
handstripping, facilitando a 
remoção dos pelos.

Apresentação: Frasco com 100 g.

COLÔNIAS
As colônias possuem combinações vívidas e efervescente de  diversos aromas, atendendo aos tutores mais exigentes. 
Fragância: Charming, Dreams, Emo� on, Exclusive, Fabulous, Great, Happiness, Impact, Inspira� on, Perfec� on, 
Sensa� ons, Supreme e The One, fragrâncias especiais Ouro, Prata e Bronze.

Apresentação: Frascos com 60 mL, 110 mL e 500 mL.



LINHA PROFISSIONAL CAT&CO. INDICAÇÃO 

SHAMPOO PRÉ-LAVAGEM
Remove toda a sujidade e garante uma limpeza completa, 
preparando a pelagem para receber o tratamento com os 
outros shampoos.

Apresentação: Frasco com 200 mL e 1 L.

Lauril éter sultato de sódio, sarcosinato de sódio, dietanolamida de coco, 
cocoamidopropilbetaína, bu� ldiglicol, diestearato de PEG 6.000, cloreto 
de sódio, bronopol, ácido cítrico EDTA dissódio, essência e água.

COMPOSIÇÃO

SHAMPOO REDUTOR
DE OLEOSIDADE
Possui efeito desengordurante e é indicado para remover 
a oleosidade de pelos e regiões oleosas.

Apresentação: Frasco com 200 mL e 1 L.

Lauril éter sultato de sódio, dietanolamida de coco, diestearato de PEG 
6.000, cloreto de sódio, cocoamidopropilbetaína, bu� ldiglicol, ácido 
cítrico, bronopol, essência e água.

COMPOSIÇÃO

SHAMPOO NEUTRO
Possui pH balanceado, componentes hipoalergênicos
e tensoa� vos suaves, com baixo potencial irrita� vo.

Apresentação: Frasco com 200 mL e 1 L.

Lauril sarcosinato de sódio,dietanolamida de coco,cloreto de 
sódio,jaguarC13S,lauril éter sulfato de sódio,diestearato de PEG 
6.000,cocoamidopropilbetaína,EDTA dissódico,extrato glicólico de 
camomila,essência,acetamida mea,ácido hialurônico,ácido cítrico e 
água.

COMPOSIÇÃO

SHAMPOO
EXTRA VOLUME
Possui alta concentração de fator óp� co que realça e 
destaca as cores da pelagem.

Apresentação: Frasco com 200 mL e 1 L.

Lauril éter sulfato de sódio,dietanolamina de coco, base perolada, cloreto 
de sódio, cocoamidopropilbetaína, 4,4 diesterilbifenil, ce� ol HE, bronopol, 
ácido cítrico, corante, essência e água.

COMPOSIÇÃO



LINHA PROFISSIONAL CAT&CO. INDICAÇÃO 

CONDICIONADOR
Possui alta concentração de quera� na, que auxilia na 
concentração do fi o, dá brilho e hidrata, tornando-os 
mais resistentes e evitando a quebra.

Apresentação: Frasco com 200 mL e 1 L.

Álcool cetoestearílico, cloreto de ce� ltrimetril amônio, dime� cona, uréia , 
quera� na, � nogard, monoestearatro de glicelira, extrato glicólico de aveia, 
lanolina etoxilada, EDTA dissódico, bronopol, essência e água.

COMPOSIÇÃO

TONALIZANTE
PELOS BRANCOS
Possui a� vos branqueadores que auxiliam a re� rada de 
manchas amareladas em pelagens claras.

Apresentação: Frasco com 200 mL.

Lauril éter sulfato de sódio, dietanolamina de coco, base perolada, 
espessante, betaina, essência, � nopal, conservante, ácido cítrico, corante, 
uréia e água.

COMPOSIÇÃO

SHAMPOO BANHO SECO
Indicado para escovação e limpeza. A aplicação durante 
a escovação ajuda a retirar e prevenir a formação de 
nós. 

Apresentação: Frasco com 50 mL.

Cocoamidopropibetaína, acetamida mea, espessante, conservante, 
fragrância e veículo q.s.p.

COMPOSIÇÃO

COLÔNIAS
Exclusivas com pH adequado para não agredir a pele e o 
pelo. Fragrâncias Baby, Feminina e Masculina.

Apresentação: Frasco com 50 mL.

Bu� ldiglicol, Essencia, Ce� ol, Água, Álcool Hidratado Extra.

COMPOSIÇÃO



CATNIP
Erva que atrai e es� mula os felinos, alegrando-os e 
diver� ndo-os. Possui exclusiva embalagem em sachês, 
que conserva e garante sua durabilidade. Possui origem 
orgânica, cul� vada sem a u� lização de agrotóxicos. Não é 
tóxica e não apresenta riscos para os gatos. 

Apresentação:  Caixa com 10 envelopes de 1 g.

REMOVEDOR MANCHAS
E ODORES
Remoção de odores e limpeza de ambientes.

Apresentação: Frasco com 500 mL.

Bu� ldiglicol, Lauril sarcosinato de sódio, Forestall.

COMPOSIÇÃO

BOM HÁLITO
Auxiliar na higiene bucal, deve ser diluído na água 
de beber do animal diariamente, evita o acúmulo de 
sujidades na super� cie dental e na diminuição do mau 
hálito.

Modo de Usar: Diluir 5 mL do produto em 500 mL de 
água fresca. Ofereça ao animal como água de bebida. 

Troque a solução uma vez ao dia mesmo que não tenha 
sido completamente consumida.

Apresentação: Frasco com 70 mL.

Xilitol e Hexametafosfato de Sódio

COMPOSIÇÃO

LINHA PROFISSIONAL CAT&CO. INDICAÇÃO 



LINHA RIQUEZAS DO BRASIL INDICAÇÃO 

SHAMPOO
CASTANHA E MEL
Para higienização da pele e pelagem. Os a� vos 
proporcionam limpeza e hidratação profunda. É Rico em 
vitaminas e minerais, auxilia na reconstrução total dos 
pelos Pelo macio e sedoso

Apresentação: Frasco com 1 L.

Cocoamidopropil betaína, lauril éter sulfato de sódio, sorbato de potássio, 
benzoato de sódio, dietanolamina de coco, arlypon TT, EDTA dissódico, 
fi toglicerinado de castanha-do-Pará,Fitoglicerinado de mel, Água 
purifi cada,essência AMZ, glicerina USP e solução de cloreto de sódio.

COMPOSIÇÃO

MÁSCARA
CASTANHA E MEL
Para condicionar, hidratar e facilitar o desembarace 
dos pelos. Possui minerais e vitaminas que auxiliam na 
reconstrução e maciez.

Apresentação: Frasco com 500 mL.

Água purifi cada, EDTA dissódico,Ácido lá� co,Glicerina USP, Polie� lenoglicol 
400, cloreto de cen� l trime� l amônio 50 %, Álcool cetoestearílico 30/70, 
bronopol,fi toglicerinado de mel, fi toglicerinado de castanha-do-Pará, 
Dime� cona 350 cst e Essência Amz.

COMPOSIÇÃO

COLÔNIA
CASTANHA E MEL
Proporcionando perfume agradável com essência natural 
e alta duração.

Apresentação: Frasco com 110 mL.

Propilenoglicol, essência AMZ, BHT, Água purifi cada e Álcool de cereais.

COMPOSIÇÃO



LINHA HIGIENE E EMBELEZAMENTO

SHAMPOOS ASTOR
Uma linha de produtos completa pra quem busca o melhor para o pet, Shampoo An� pulgas, Branqueador, Citronela, 
Cores, Limpeza e Brilho, Peles Sensíveis, Filhotes, Reparador de Pelos e Banho Seco.

Apresentação: Frasco com 500 mL e Galão com 5 L.

INDICAÇÃO 

CONDICIONADOR ASTOR
Contém extrato de Aveia, lanolina e silicone. Hidrata e 
desembaraça os pelos deixando-os macios e brilhantes.

Apresentação: Frasco com 500 mL e Galão com 5 L.

DEO COLÔNIAS DOG VIP
Com ingredientes hipoalergênicos e hidratantes suaves. 
Possui efeito duradouro e pode ser u� lizada no ambiente 
interno. Contém alantoína e Aloe vera, que hidratam 
e condicionam a pele e pelagem do animal. Pode ser 
u� lizado em animais com pele sensível.

Apresentação: Frasco com 120 mL e 500 mL.



LINHA EDUCATIVA INDICAÇÃO 

EDUCADOR
SANITÁRIO
REPELENTE

EDUCADOR
SANITÁRIO
ATRATIVO
Auxilia na educação sanitária de 
fi lhotes. Possui odor atra� vo que 
condiciona os animais a fazerem 
suas necessidades no local desejado. 
Produto natural e não tóxico (não 
possui amônia). 

Modo de usar: atra� vo em gotas 
- aplicar de 4 a 8 gotas no jornal
ou tapete higiênico. Em ambiente
externo, aplicar de 5 a 10 gotas.
Atra� vo spray - borrifar no jornal,
tapete higiênico ou no ambiente
designado para as necessidades do
animal.

Apresentação: Frasco com 20 mL e 
100 mL.

Auxilia no processo de educação e 
treinamento de animais, os afastando 
de locais impróprios onde costumam 
fazer as necessidades.

Modo de usar: remover todos os 
ves� gios de fezes e urina do local 
com produtos que não contenham 
amônia. Aplicar o Educador Sanitário 
Repelente Good Pet até umedecer a 
área que se deseja proteger. Reaplicar 
conforme a necessidade.

Apresentação: Frasco com 200 mL 
e 500 mL.

EDUCADOR REPELENTE 
CONTRA MORDEDURA
DE OBJETOS 
Indicado como auxiliar no 
treinamento, protegendo objetos 
e móveis que os animais possam 
lamber, mas� gar ou morder. Pode 
ser u� lizado sobre a pele para 
desencorajar a automu� lação e 
para proteção de talas, feridas pós-
cirúrgicas e cura� vos. Não é tóxico. 

Modo de usar: aplicar no objeto ou 
animal até umedecer a área. Repe� r 
sempre que necessário.

Apresentação: Frasco com 200 mL.

INDICAÇÃO 

REMOVEDOR
DE MANCHAS
E ODORES
Solução neutralizadora de odores e 
removedora de manchas de origem 
orgânica, como urina, vômito e fezes. 
No caso de u� lização em móveis, 
tapetes e cor� nas, aplicar antes 
pequena quan� dade em local não 
aparente.

Modo de usar: aplicar o produto 
no ambiente ou em um pano 
limpo e passar nos locais a� ngidos, 
removendo manchas e odores.

Apresentação: Frasco com 500 mL.



LINHA ANTIPARASITÁRIA

PULGOFF SPRAY
Indicado para controlar e combater pulgas. Tem ação 
rápida. Uso a par� r de 30 dias.

Modo de usar: umedecer todo o corpo com o produto, 
inclusive patas, em sen� do contrário ao nascimento dos 
pelos. Intervalo de aplicação: 10 dias.

Apresentação: Frasco com 200 mL e 500 mL. 

Permetrina...........................................................................................0,40 g
Extrato de algas marinhas....................................................................1,00 g
Lipofacteur Viten� el (Rosa Mosqueta, Vitaminas A, C e E).................0,50 g
Veículo q.s.p..................................................................................100,00 mL

INDICAÇÃO COMPOSIÇÃO

PULGOFF AMBIENTE

D-fenotrina........................................................................................ 0,60%
Piriproxifen ........................................................................................0,05%

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 

Combate e repele pulgas, carrapatos e ácaros, agindo 
na morte de larvas, ovos e casulos. Pro porciona rápida 
diminuição do número de ecto parasitas nos locais onde 
cães e gatos habitam. 

Modo de usar: deve ser aplicado nos locais onde se 
concentram a maioria dos insetos a uma distância de 40 
a 50 cm por cerca de 5 segundos nas super� cies e objetos 
a serem tratados.

Apresentação: Frasco com 400 mL / 300 g.

PULGOFF BANHO SECO
Higienização a seco, prevenção e controle de infestações 
por pulgas e carrapatos. (Animais a par� r de 2 meses)

Modo de usar: aplicar pequena quan� dade do gel, 
espalhando sobre o animal com o auxílio de uma escova 
ou pano limpo.

Apresentação: Frasco com 500 mL.

Cada 100g contém:
Carbarila (1 - na� il-n-me� lcarbamato)............................................. 0,015g
Excipiente q. s. p. ..........................................................................100,000g

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 



LINHA ANTIPARASITÁRIA

PULGOFF POUR ON
Elimina e repele pulgas e carrapatos de cães com idade 
acima de 1 mês, seguro para gestantes e lactantes. Sua 
ação dura até 28 dias, u� lizado corretamente.

Modo de usar: aplicar no dorso e respeitar o intervalo 
de 48 horas para banhos antes e após a aplicação do 
produto. Intervalo de aplicações: 7 dias.

Apresentação:
• Bisnaga de 0,5 mL para cães de até 7 kg
• Bisnaga  de 1,0 mL para cães de 7 kg a 15 kg
• Bisnaga de 2,0 mL para cães de 15 kg a 30 kg 
• Bisnaga de 3,0 mL para cães de 30 kg a 45 kg.

Permetrina* (carboxilato de 3-(fenoxifenil) me� l (1RS)-cis, trans-3-(2,2-
dicloroetenil)-2,2-dime� l ciclopropanol).....................................650,00 mg
Veículo q.s.p.....................................................................................1,00 mL
* Proporção cis/trans: aproximadamente 25% cis / 75% trans.

INDICAÇÃO COMPOSIÇÃO

COLEIRA PULGOFF
Coleira an� pulgas e carrapatos que protege por até 
5 meses. Indicado para cães com idade acima de 2 meses. 

Modo de usar: com a proteção de luva, abrir a embalagem 
e colocar a coleira ao redor do pescoço do animal, 
ajustando-a com a fi vela. Deixar uma folga de no mínimo 
dois dedos, entre a coleira e o pescoço do animal e cortar 
o excesso. Respeitar o intervalo de 48 horas para banhos 
antes e após a colocação da coleira.

Apresentação: Coleiras de 30 cm, 45 cm e 60 cm. Diazinon................................................................................................15%

INDICAÇÃO COMPOSIÇÃO

TALCOS ANTIPULGAS
PULGOFF & PULGOFF C
Talco An� pulgas indicado para higienização, controle e 
prevenção das infestações por pulgas em cães acima de 
2 meses de idade.

Talco Pulgoff  C indicado para higienização, controle e 
prevenção das infestações por pulgas em cães e gatos 
acima de 2 meses de idade. Possui pente aplicador, que 
permite espalhar o produto na pelagem, re� rando o 
excesso de oleosidade.

Modo de usar: Aplicar por todo o corpo do animal, 
inclusive patas.

Apresentação: Frascos com 130 g.

Cada 100g contém: 
Permetrina............................................................................................0,25g 
Excipiente.........................................................................................100,00g

COMPOSIÇÃO PULGOFF ANTIPULGAS INDICAÇÃO 
Cada 100 g contém:
Carbarila....................................................................................................1g
Excipiente q.s.p................................................................................100,00 g

COMPOSIÇÃO PULGOFF C INDICAÇÃO 



LINHA ANTIPARASITÁRIA

SABONETE ANTIPULGAS
E ANTISSÉPTICO PULGOFF
Sabonete indicado para combate das pulgas,  higieniza, 
previne e possui auxílio terapêu� co das derma� tes 
causadas por bactérias e fungos em cães e gatos com 
idade acima de 2 meses.

Modo de usar: molhar o animal e lavar com o produto, 
deixando a espuma agir por 3 a 5 minutos e enxaguar.

Apresentação: Barra com 80 g.

PULGOFF SABONETE
LÍQUIDO PLUS
Ectoparasi� cida indicado no combate às pulgas de cães 
com idade acima de 2 meses.

Modo de usar: molhar o animal e lavar com o produto, 
deixando a espuma agir por 3 a 5 minutos e enxaguar.

Apresentação: Frasco com 500 mL e Galão de 5 L.

Fórmula cada 100 mL contém:  
Permetrina........................................................................................0,038 g
Tetrametrina.....................................................................................0,076 g
Butóxido de piperolina......................................................................0,380 g
Silicone..............................................................................................1,000 g
Veículo q.s.q...............................................................................100,000 mL

INDICAÇÃO COMPOSIÇÃO

Permetrina, tetrametrina, butox de piperonila e triclosan.

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 

PULGOFF DELTA
Combate e elimina insetos nos estágios larval e adulto, 
tais como mosquitos, moscas, pulgas, carrapatos e 
piolhos, proporcionando um efeito rápido e efi caz. Possui 
ação residual. 

Modo de usar: diluir 30 mL em 4 L de água ou 8 mL em 
1 L de água e pulverizar nas super� cies a serem tratadas.

Apresentação: Frasco com 30 mL.

Cada 100 mL contém:
Deltametrina......................................................................................2,50 g
Veículo q.s.p................................................................................100,00 mL

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 



LINHA ANTIPARASITÁRIA

SHAMPOO PULGOFF C
Shampoo indicado para higienização, prevenção e 
controle de infestações por pulgas e carrapatos em cães 
a par� r de 2 meses de idade.

Apresentação: Frasco com 500 mL.

Cada 100 mL contém:
Carbarila.............................................................................................0,10 g
Veículo q.s.p...............................................................................100,000 mL

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 

MECTAL PLUS
Vermífugo de amplo espectro, efi caz no combate de 
endoparasitas nas formas adultas e larvais. Seguro para 
gestantes e lactantes.

Modo de usar: via oral em dose única, podendo ser 
repe� da após 15 dias. Para tratamento de Giárdia 
consultar bula.

Apresentação:
• Cartucho c/ 4 ou 48 comprimidos para 10kg
• Cartucho c/ 2, 4 ou 24 comprimidos para 30kg Febantel, praziquantel, pamoato de pirantel.

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 

MECTAL PASTA
FILHOTES & GATOS
Mectal fi lhotes: Vermífugo oral em pasta, de amplo 
espectro, sabor frango, indicado no combate de cestódeos 
e nematódeos. Modo de usar: administrar diretamente 
na boca do animal ou junto ao alimento, 1 g para cada 2 
kg de peso. Dose única, podendo ser repe� da em 15 dias.

Mectal Gatos: Vermífugo oral em pasta sabor frango. Para 
gatos a 6 semanas de idade. Modo de usar: administrar 
diretamente na boca do animal ou junto ao alimento, 
0,29 g por /kg de peso, uma vez ao dia, durante 3 dias 
consecu� vos.

Apresentações: Seringas 15 g (Filhotes) 3,6 g (Gatos).

Pirantel e praziquantel.

COMPOSIÇÃO MECTAL FILHOTES INDICAÇÃO 
Febantel e Praziquantel

COMPOSIÇÃO MECTAL GATOS INDICAÇÃO 



LINHA CUIDADOS ESPECIAIS INDICAÇÃO 

LIMPA
LÁGRIMAS
Auxilia na remoção de manchas ao 
redor dos olhos ocasionadas pelas 
lágrimas (epíforas). 

Modo de usar: umedeça uma gaze 
com o produto e massageie a área 
manchada. Aplicar 2 vezes por 
semana. Algumas manchas podem 
exigir mais aplicações para iniciar 
seu processo de remoção.

Apresentação: Frasco com 100 mL.

Tetraborato Dissódico, Edta, Óleo de Mamona 
Etoxilado, Polisorbato, Conservante e Veículo.

COMPOSIÇÃO

SOLUÇÃO
PARA LIMPEZA
DA ORELHA
Indicado para limpeza do pavilhão 
auricular e do conduto audi� vo. 
Auxilia na remoção de cerúmen, 
evitando que agentes agressivos 
se acumulem e causem irritações e 
infecções locais.

Modo de usar: aplicar de 5 a 10 
gotas em cada orelha, massagear 
pelo lado de fora e deixar agir por 
5 minutos. Remover o excesso com 
uma gaze ou algodão. Usar uma 
vez por semana ou a critério do 
médico veterinário.

Apresentação: Frasco com 100 mL.

Alantoína, mentol, conservante e veículo.

COMPOSIÇÃO

PÓ PARA
LIMPEZA
DA ORELHA
Indicado para remoção dos pelos 
e limpeza da parte externa das 
orelhas. Mantém as orelhas secas 
auxiliando na remoção de odores 
provenientes do acúmulo de 
umidade.

Modo de usar: limpar o pavilhão 
auricular com uma gaze seca, 
aplicar o pó superfi cialmente e 
remover os pelos, se necessário.

Apresentação: Frasco com 20 g.

Extrato de Camomila, Cânfora, Mentol, Óleo 
Vegetal de Melaleuca e Veículo.

COMPOSIÇÃO

SOLUÇÃO PARA
LIMPEZA DOS
OLHOS
Limpa e lubrifi ca os olhos, 
mantendo-os protegidos de 
agentes agressores, como poeira, 
pólen, ação de secadores e 
sopradores. Não subs� tui um 
colírio terapêu� co.

Modo de usar: aplicar de 2 a 4 
gotas em cada olho 2 vezes por 
semana ou sempre que necessário.

Apresentação: Frasco com 100 mL.

COMPOSIÇÃO

Fosfato Dissódico Hidrogenado, Cloreto de 
Sódio e Veículo.



LINHA CUIDADOS ESPECIAIS INDICAÇÃO 

BANHO A
SECO SPRAY
Higienização sem a u� lização de 
água, capaz de limpar e re� rar a 
oleosidade, com rápida secagem. 
Proporciona maciez e sedosidade 
a pelagem sem agredi-la. 
Neutralização completa dos odores 
naturais dos animais.

Modo de usar: aplicar sobre todo 
o corpo do animal e escová-lo para 
promover a dispersão do produto 
sobre a pele.

Apresentação: Frasco com 200 mL. 

Deoplex Clear

COMPOSIÇÃO

REPARADOR
DE PONTAS
Protege e repara as pontas 
quebradiças ou danifi cadas da 
pelagem do animal, recupera a 
hidratação natural do fi o, formando 
um fi lme protetor.

Modo de usar: após o banho e 
a secagem da pelagem, aplicar 
pequena quan� dade do produto 
nas pontas dos pelos para fi nalizar.

Apresentação: Frasco com 100 mL.

Alantoína, mentol, conservante e veículo.

COMPOSIÇÃO

LOÇÃO DE
LIMPEZA
PROFUNDA
Indicado para a higienização das 
patas, possuindo alto poder de 
hidratação.

Modo de usar: Borrifar sobre as 
patas / coxins do animal,  Não 
aplicar na região mucosas do 
animal ou sobre ferimentos.

Apresentação: Frasco com 200 mL.

Álcool 70 An� ssép� co e D - Pantenol

COMPOSIÇÃO

LOÇÃO
PARA CALOS
Revigora as regiões mais propensas 
à formação de calos de apoio 
em cães e garante emoliência e 
hidratação profunda das partes 
mais ressecadas. Apresenta a� vos 
naturais que formam um fi lme 
protetor duradouro, protegendo a 
região afetada. 

Modo de usar: com uma gaze, 
aplique diariamente uma 
pequena quan� dade do produto 
na região afetada massageando 
para distribuir o produto 
uniformemente.

Apresentação: Frasco com 100 mL.

Álcool ce� lico etoxilado propoxilado, Álcool cetoesteanlico, 
monoestearato de glicerila, óleo de macadâmia, extrato glicólico de aloe 
vera, EDTA, essência, óleo de silicone, conservante , B.H.T, polisorbato 20, 
goma xantana, glicerina, uréia, glicerídeos da soja e insaponifi cáveis do 
karité e água .

COMPOSIÇÃO

Revigora as regiões mais propensas 
à formação de calos de apoio 
em cães e garante emoliência e 
hidratação profunda das partes 
mais ressecadas. Apresenta a� vos 
naturais que formam um fi lme 
protetor duradouro, protegendo a 

 com uma gaze, 
aplique diariamente uma 
pequena quan� dade do produto 
na região afetada massageando 
para distribuir o produto 

 Frasco com 100 mL.



LINHA CUIDADOS ESPECIAIS INDICAÇÃO 

HALICLEAN
Indicado para higienização dos 
dentes, gengiva , língua e ajuda a 
remover o tártaro. Possui um leve 
aroma de menta que auxilia na 
redução do mau hálito.

Modo de usar: aplicar o produto 
1 vez ao dia, sobre toda super� cie 
dentária e gengivas. Decorridos 30 
dias de uso, pode ser u� lizado 2 
vezes por semana.

Apresentação: Bisnaga com 100 g.

Timol, menthol, chá verde e hexametafosfato 
de sódio.

COMPOSIÇÃO

Hexametafosfato de Sódio

COMPOSIÇÃO CREME DENTAL

CREME DENTAL, DEDEIRA 
& ESCOVA DENTAL
Creme dental sabor tu�  -fru�   que atua na limpeza 
e higienização dos dentes de cães e gatos e auxilia 
na redução do mau hálito. Indicados para limpeza e 
higienização dos dentes.

Modo de usar: faça o animal lamber uma pequena 
porção do creme colocando-o nos dedos e massageie os 
lábios e gengivas. Começar a usar a dedeira ou a escova, 
primeiramente em poucos dentes e com o tempo, em 
toda a boca. Repe� r pelo menos duas vezes por semana.

Apresentação: Escova e dedeira embalagens individuais, 
Creme dental bisnaga com 60 g.

BOM HÁLITO
Solução indicada para auxiliar 
na higiene bucal de cães. O uso 
frequente refresca o hálito e auxilia 
na higienização efi caz.

Modo de usar: diluir 5 mL do 
produto em 5OO mL de água fresca 
e oferecer ao animal como água de 
beber diariamente.

Apresentação: Frasco com 230 mL.

Sorbitol, glicerol, me� lparabeno, 
propilenoglicol EDTA dissódico, xilitol, 
hexametafosfato de sódio, sorbato de 
potássio, citrato de sódio, fosfato de 
potássio monobásico, ácido cítrico corante 
amarelo tartrazina, corante azul brilhante e 
água purifi cada.

COMPOSIÇÃO INDICAÇÃO 

PÓ HEMOSTÁTICO 
Indicado como restaurador temporário para auxiliar no  
estancamento de sangramentos e corte das unhas de 
cães e gatos.

Modo de usar: coloque uma pequena quan� dade no 
local a ser aplicado, efetuando uma leve compressão.

Apresentação: Frasco com 15 g.

Óxido de zinco.

COMPOSIÇÃO



LINHA DE AVES - PIUSANA INDICAÇÃO 

PIUSANA FERRO
Indicado para pássaros que sofrem com a perda excessiva 
de nutrientes, necessitando de suplementação.

Modo de usar: Suplementação individual: diluir de 5 a 10 
gotas para cada 50 mL de água. Suplementação cole� va 
em aviários: diluir 10 mL em cada 1 litro de água. Renovar 
diariamente a água do bebedouro oferecida aos animais. 
Suplementação preven� va: administrar durante 5 dias 
consecu� vos, uma vez ao mês, ou a critério do profi ssional 
responsável pela nutrição do seu animal. Administrar 
o suplemento por, no máximo 10 dias, ou a critério do 
profi ssional responsável pela nutrição do seu animal. 

Apresentação: Frasco com 240 g.

Ácido fólico..............................................................................200,00 mg/Kg
Ácidonicotínico.........................................................................4,85g/Kg
Ácidopantotenico.....................................................................2,17g/Kg
Aroma de frutas...............................................................................2,00g/Kg
Ferro............................................................................................0,50g/Kg
Vitamina A......................................................................2.500.000,00 UI/Kg

Vitamina B1.....................................................................................3,00g/Kg
Vitamina B6.....................................................................................2,00g/Kg
Vitamina D3........................................................................300.000,00 UI/Kg
Vitamina E...............................................................................5.000,00 UI/Kg
Vitamina K................................................................................500,00mg/Kg

COMPOSIÇÃO

ANTIBIÓTICO 
Indicado para tratamento das infecções causadas por 
bactérias gram-posi� vas e gram-nega� vas, espiroquetas 
e micoplasmas sensíveis ao enrofl oxacino

Modo de usar: uma gota para cada 20 g de peso, a cada 
24 horas, durante 3 a 4 dias consecu� vos, ou de acordo 
com a orientação do médico veterinário.

Apresentação: Frasco com 10 mL.

Enrofl asinoa.......................................................................................600 mg 
Veículo q.s.p ...................................................................................100,00  mL

COMPOSIÇÃO

PIUSANA PAPICK
Spray indicado como inibidor do ato de bicar penas e da 
prá� ca de automu� lação em pássaros.

Modo de usar: Uso externo. Aplicar o produto a uma 
distância de aproximadamente 2 cm sobre a plumagem das 
aves, evitando a área dos olhos e bico.

Apresentação: Frasco com 100 mL.

Benzoato de Denatônio........................................................................0,20g
Óleo de Limão.......................................................................................0,15g
Veículo q.s.p.................................................................................100,00 mL

COMPOSIÇÃO



LINHA DE AVES - PIUSANA INDICAÇÃO 

LIMPEZA DE GAIOLAS
U� lizado para limpar diariamente gaiolas e viveiros.

Modo de usar: Uso ambiental. Re� rar a ave do local a ser 
aplicado. Aplicar cuidadosamente sobre sujidades presentes 
no interior da gaiola ou viveiro. Remover com uma esponja 
o acúmulo de detritos. Enxaguar com água limpa para re� rar 
o excesso do produto e secar com um pano.

Apresentação: Frasco de 500 mL.

Substância degermante.

COMPOSIÇÃO

CANTAX
Adi� vo pigmentante à base de cantaxa� na, indicado para 
colorir penas de pássaros de fator vermelho.

Modo de usar: misturar 6 g para cada kg de farinhada, 
ou misturar 1 sachê de 2 g para cada 300 g de farinhada.

Apresentação: Display com 18 sachês de 2g.

Cada 100g contém:
Vitamina E..............................................................................................2,5g 
Cantaxan� na...........................................................................................75g 
Beta Caroteno........................................................................................2,0g

COMPOSIÇÃO

BEIJA-FLOR 
Combinação exclusiva de açúcares, imitando o néctar 
natural das fl ores preferidas de colibris, cambacicas, 
saíras e sanhaços.

Modo de usar: em bebedouro próprio, diluir duas 
colheres de sopa em 200 mL de água fi ltrada. Lavar bem 
o recipiente antes de u� lizá-lo novamente.

Apresentação: Frasco com 240 g.

Açucares totais (mín.).......................................................................98,99%
Matéria mineral (máx.).......................................................................0,24%
Umidade (máx.)..................................................................................1,05%

COMPOSIÇÃO



LINHA DE AVES - PIUSANA INDICAÇÃO 

MUDAMIX
Supre as necessidades de aminoácidos e vitaminas dos 
pássaros, especialmente nos períodos de muda de penas, 
estados de estresse.

Modo de usar: Uso oral. Para suplementação individual: 
diluir de 2 a 8 gotas para cada 50 mL de água ou administrar 
sobre o alimento, na proporção de 6 gotas para cada 50 g. 
Suplementação cole� va em aviários: diluir 10 mL em cada 1 
litro de água.

Administrar o suplemento alimentar no período de muda, 
durante, no mínimo, 20 dias consecu� vos a cada mês, ou 
a critério do profi ssional responsável pela alimentação do 
seu animal. Renovar diariamente a água do bebedouro 
oferecida aos animais.

Apresentação: Frasco com 20 mL.

Ácido pantotenico....................................................................2.000 mg/kg
Aroma de frutas.........................................................................5.000 mg/kg
Benzoato de sódio..........................................................................500 mg/kg
Bio� na.........................................................................................250 mg/kg
Cis� na........................................................................................5.000 mg/Kg
Colina.........................................................................................5.000 mg/kg
Inositol..........................................................................................600 mg/kg
Iodo..............................................................................................100 mg/kg
Me� onina..........................................................................................30 g/kg
Sacarina sódica.............................................................................500 mg/kg
Sorbato de potássio.....................................................................1.500 mg/kg
Vitamina A ..........................................................................2.500.000 mg/kg
Vitamina B1................................................................................2.000 mg/kg
Vitamina B12.....................................................................................500 mcg
Vitamina B2................................................................................2.000 mg/kg
Vitamina B6...................................................................................500 mg/kg
Vitamina D3.............................................................................300.000 UI/Kg
Vitamina E.......................................................................................120 UI/kg
Vitamina K .................................................................................5.000 mg/kg
Vitamina PP................................................................................8.000 mg/Kg

COMPOSIÇÃO

FERTILIDADE
Suplemento alimentar para machos e fêmeas, durante a 
fase reprodu� va. Possui aroma e sabor de frutas.

Modo de usar: Diluir de 2 a 8 gotas para cada 50 ml de 
água ou administrar sobre o alimento, na proporção de 
6 gotas para cada 50 gr. Não u� lize medicamentos ou 
suplementos sem ser por indicação veterinária, você 
pode causar sérios danos à saúde do seu animal. Caso 
persista os sintomas procure um medico veterinário.

Apresentação: Frasco de 20 mL.

Ácido pantotenico.....................................................................2.000 mg/Kg
Aroma de frutas..........................................................................5.000 mg/Kg
Benzoato de sódio......................................................................1.000 mg/Kg
Biotina...........................................................................................50 mg/Kg
Colina........................................................................................5.000 mg/Kg
Cobalto..........................................................................................50 mg/Kg
Cobre...........................................................................................500 mg/Kg
Iodo..............................................................................................100 mg/Kg
Lisina.........................................................................................3.000 mg/Kg
Manganês..................................................................................5.000 mg/Kg
Me� onina.....................................................................................500 mg/Kg
Sacarina sódica.............................................................................300 mg/Kg
Sorbato de potássio....................................................................1.500 mg/Kg
Vitamina A............................................................................2.500.000 UI/Kg
Vitamina B1...............................................................................1.000 mg/Kg
Vitamina B2................................................................................1.000 mg/Kg
Vitamina B6...................................................................................500 mg/Kg
Vitamina B12.....................................................................................500 mcg
Vitamina D3.............................................................................300.000 UI/Kg
Vitamina E....................................................................................3.000 UI/Kg
Vitamina PP................................................................................3.000 mg/ Kg
Zinco..........................................................................................5.000 mg/Kg

COMPOSIÇÃO



NUTRAMIX
Suplemento para suporte nutricional em qualquer fase 
da vida. Possui aroma e sabor de frutas.

Modo de usar: Suplementação individual: diluir de 2 a 
8 gotas para cada 50 mL de água ou administrar sobre 
o alimento, na proporção de 6 gotas para cada 50 g. 
Suplementação cole� va em aviários: diluir 10 mL em 
cada 1 litro de água.

Administrar por no mínimo 10 dias consecu� vos, ou 
a critério do profi ssional responsável pela nutrição do 
seu animal. Renovar diariamente a água do bebedouro 
oferecida aos animais.

Apresentação: Frasco de 20 mL.

Ácido pantotenico......................................................................4.000 mg/kg
Aroma de frutas.........................................................................5.000 mg/kg
Benzoato de sódio......................................................................1.000 mg/kg
Cis� na........................................................................................5.000 mg/kg
Colina.......................................................................................10.000 mg/kg
Fenilalanina...................................................................................850 mg/kg
Glicina......................................................................................................12g
Hidoxiprolina..............................................................................4.500 mg/kg
His� dina........................................................................................400 mg/kg
Isoleucina......................................................................................500 mg/kg
Iodo...............................................................................................129 mg/kg
Lisina..........................................................................................1.000 mg/kg
Me� onina.....................................................................................500 mg/kg
Sacarina sódica.............................................................................300 mg/kg

Serina............................................................................................250 mg/kg
Sorbato de potássio...................................................................1.500 mg/kg
Tirosina.........................................................................................150 mg/kg
Treonina.....................................................................................1.200 mg/kg
Triptofano.....................................................................................500 mg/kg
Valina.........................................................................................1.200 mg/kg
Vitamina A............................................................................2.500.000 UI/kg
Vitamina B1................................................................................3.000 mg/kg
Vitamina B2................................................................................2.000 mg/kg
Vitamina B6................................................................................2.000 mg/kg
Vitamina B12....................................................................................300 mcg
Vitamina D3.............................................................................300.000 UI/kg
Vitamina E....................................................................................5.000 UI/kg
Vitamina PP................................................................................8.000 mg/kg

COMPOSIÇÃO

LINHA DE AVES - PIUSANA INDICAÇÃO 



VACINAS

PETIMUNE V11
Des� na-se à profi laxia da cinomose, parvovirose, 
parainfl uenza, hepa� te infecciosa, adenovirose, 
coronavirose e leptospirose canina.

Modo de usar: A dose é de 1 mL por animal pela via 
subcutânea. A vacina pode ser u� lizada a par� r de 45 
dias de idade, devendo ser aplicada uma 2ª, 3ª e 4ª dose, 
com intervalo de 21 dias entre elas, pois sabe-se que 
a presença de an� corpos maternos pode interferir no 
desenvolvimento da imunidade a� va. Pode ser necessária 
a aplicação de uma 5ª dose de vacina, fi cando a indicação 
a critério do Médico Veterinário. Revacinar anualmente 
com uma dose. Animais acima de 12 semanas ou adultos 
não vacinados anteriormente, devem ser vacinados com 
2 doses com 21 dias de intervalo entre elas. A imunidade 
se efe� vará 21 dias após a úl� ma dose.

Apresentação: Frasco-ampola de vidro contendo 
liofi lizado correspondendo a 1 dose, acompanhado 
do frasco-ampola de vidro contendo 1 mL de diluente, 
acondicionados em caixa contendo 10 frascos ampolas 
de liofi lizado e respec� vos diluentes.

INDICAÇÃO 



Rua Santa Catarina, 280 - Porto Alegre/RS
(51) 3343.0383
0800 607 0383

Televendas RS

petslifers
petslife.rs

www.petslife.vet.br




