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LINHA DE MEDICAMENTOS

Níveis de garan� a por comprimido de 1900 mg
Sal Sódio de sulfato de glucosamina............................................................................170 mg
Sal Sódio de sulfato de condroi� na.............................................................................135 mg
Cloridrato de � amina....................................................................................................0,5 mg
Ácido fólico...................................................................................................................0,1 mg
Vitamina E 50..................................................................................................................14 UI
Vitamina A 1000............................................................................................................675 UI
Proteinato de Zinco.................................................................................................... 75,0 mg
Proteinato de manganês...................................................................................................67,5
Selenito de sódio (0,0045 mg Se).....................................................................................9,0 g

Composição INDICAÇÃO 

ARTRIN SÊNIOR
Artrin Sênior é um suplemento alimentar indicado para animais 
idosos. Sua composição contém uma combinação de agentes 
an� oxidantes, vitaminas, minerais, aminoácidos e ginseng 
indicados para a demanda nutricional de animais idosos. 

Pode ser administrado em cães e gatos. Artrin Sênior deve ser 
administrado diariamente, por via oral, por pelo menos 60 dias. 
Recomenda-se 1 comprimido para cada 20 kg de peso corporal. 
Pode ser administrado em uma ou duas doses diárias, conforme 
tabela.

Apresentação: 30 comprimidos palatáveis. 

3 a 5 kg = 1/4
Intervalo 24h

6 a 10 kg = 1/4
Intervalo 12h

11 a 20 kg = 1/2
Intervalo 12h

+ 20 kg = 1cp
Intervalo 12h

ARTRIN
Artrin é um medicamento indicado para o tratamento de artrose, 
artrite, osteocondroartrose, espondilose, espondiloartrose 
anquilosante, processos degenera� vos ar� culares e tendinosos. 
E auxilia como tratamento inicial na calcifi cação dos discos 
intervertebrais e como ajuda terapêu� ca na reparação de 
fraturas.

Apresentação: Embalagem com 30 comprimidos palatáveis 
e bissulcados.

Modo de usar:

• Cães e gatos até 5 kg: 1/4 comprimido uma vez ao dia;

• Cães e gatos de 5 a 15 kg: 1/2 comprimido uma vez ao dia;

• Cães de 15 a 60 kg: 1 comprimido uma vez ao dia.

Composição
Cada comprimido palatável contém:
Glucosamina Sulfato....................................................................................................500 mg
Condroi� n Sulfato .........................................................................................................100 m
Manganês......................................................................................................................10 mg
Excipientes c.p.s........................................................................................................2000 mg

INDICAÇÃO 

Até 5 kg = 1/4 5 a 15 kg = 1/2 15 a 20 kg = 1cp



3

LINHA DE MEDICAMENTOS

ENROXINA 150
Enroxina 150 mg é um an� bió� co de amplo espectro para cães 
e gatos, contra bactérias Gram posi� vas e Gram nega� vas. 
Indicado para o tratamento das infecções do aparato 
respiratório, diges� vo, reprodutor, urinário e pele. 

A enrofloxacina é ativa contra as bactérias Escherichia Coli, 
Salmonella spp, Proteus spp, Klebsiella spp, Pseudomona spp, 
Bordetella spp, Brucella canis, Estafilococo spp; Estreptococo 
spp, Corenebacterium spp e Mecoplasmas.

Apresentação: Caixa com 10 comprimidos trissulcado.

Modo de usar: Em cães e gatos, a dose diária a ser 
administrada é de 5 mg/kg, correspondente a 1 comprimido 
a cada 30 kg. O tempo médio recomendado de administração 
é de 5 dias, mas o tratamento pode se estender por até 10 
dias. E nos casos de infecções crônicas, recorrentes e em 
afecções dermatológicas pode chegar a 20 dias ou mais a 
critério do médico veterinário.Pode administrar-se a cada 12 
ou 24 horas de acordo com a patologia e a criterio do médico 
veterinário.

TIPER C
An� pulgas, carrapa� cida e repelente de moscas de ponta de 
orelha e mosquitos. É um inse� cida de contato, apresenta 
efeito “hot foot”, ou seja, esquenta e irrita as patas dos parasitas 
externos e insetos,  promove destruição do SNC acabando com 
os parasitas e insetos antes que eles piquem o animal, dessa 
forma se evita a DAPP (Derma� te alérgica a picada de pulga). 
Funciona como preven� vo e controle de miíases, pois afasta as 
moscas. Período residual: 30 dias contra pulgas e carrapatos e 
21 dias de repelência contra moscas e mosquitos.

Modo de usar: Como repelente de mosca da ponta da orelha: 
colocar duas gotas na ponta de cada orelha. O restante do conteúdo 
pode ser aplicado no dorso do animal.

Como preven� vo de miiases: colocar ao redor das feridas 
(acidentais ou cirúrgicas) uma gota cada 2 (dois) cen� metros.

Como controle de miiases: colocar na ferida uma quan� dade 
sufi ciente do produto de modo que o mesmo faça contato com 
as larvas. Indicado para cães a par� r de 8 semanas.

• Cães até 15 kg: 1 Pipeta com 1,2 ml.

• Cães com mais de 15 kg até 45 kg: 1 Pipeta com 4 ml.

Apresentação: Pipeta com 1,2 e 4 ml.

7,5 kg = 1/4 15 kg = 1/4 30 kg = 1Cp

Cada comprimido contém:
Enrofl oxacina ……...........................................................................……………………….....150 mg
Excipientes cps...................................................……………...............……………...............400 mg

Composição INDICAÇÃO 

Permetrina .......................................................................................................................50 g
Excipientes cps .............................................................................................................100 ml

Composição

Até 15 kg = 1,2 mL 15 a 45 kg = 4 mL 

INDICAÇÃO 
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LINHA DE MEDICAMENTOS

Níveis de garan� a por comprimido de 2000 mg:
Vitamina A palmitato ................................................................................................. 2025 UI
Bia� na ...................................................................................................................... 135,0 µg
Vitamina B2 ................................................................................................................. 1,4 mg
Ácido pantotênico ....................................................................................................... 8,1 mg
Me� onina ................................................................................................................405,0 mg
Proteinato de zinco ................................................................................................... 90,0 mg
Proteinato de cobre .................................................................................................... 8,1 mg
L- Cis� na .................................................................................................................. 135,0 mg
L - Fenilalanina ........................................................................................................ 135,0 mg 

Composição INDICAÇÃO 

NEO VITAPEL
É um suplemento indicado para cães e gatos que contém 
nutrientes vitamínicos, aminoácidos e minerais essenciais para 
a saúde da pele e dos pelos. Pode ser u� lizado em animais 
de qualquer idade e estado fi siológico, como fi lhotes, fêmeas 
prenhes ou lactantes, e animais idosos.

Possibilita a garan� a de uma boa nutrição da pele e dos pelos, 
seja qual for o � po de alimentação que é oferecida a eles e 
independentemente da época do ano, de forma a manter a pele 
saudável e a pelagem com brilho. 

Modo de usar: Administrar inicialmente 1 comprimido para cada 
15 kg de peso corporal, uma vez ao dia, durante 4 a 8 semanas. 
No caso de cães ou gatos de raças pequenas, administrar de¼ 
a½ comprimido por dia, dependendo do peso do animal. 

Para manter a suplementação, reduza a quan� dade administrada 
inicialmente pela metade, ou seja,½ comprimido a cada 15 kg 
de peso corporal, uma vez ao dia, durante a vida do animal. 

Apresentação: Embalagem contendo 30 comprimidos palatáveis.

DUO-MALT
É um suplemento alimentar adequado para cães e gatos. 
Contém extrato de malte e outras substâncias ricas em óleos 
que garantem que os pelos ingeridos pelo seu animal sejam

eliminados naturalmente nas fezes, facilitando o trânsito 
gastrointes� nal de bolas de pelo desde o estômago.

Modo de usar: Para cães e gatos, administrar por via oral 
aproximadamente 1 cm linear do creme para cada quilo de 
peso do animal. Duo-Malt pode ser administrado diretamente 
na boca de animais ou misturado aos alimentos. Em gatos, o 
produto pode ser administrado diretamente na região das patas 
dianteiras, de onde o produto será lambido pelo animal.

Apresentação: Bisnaga com 40g

Composição
Extrato de malte, óleo mineral, vitamina E, glicerina.

Nível de garan� a por kg de produto
Vitamina E ..................................................................................................................... 65 UI

INDICAÇÃO 
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NEUROALIVIO
Neuroalivio canino é um modificador dos transtornos da 
conduta animal, provocados pelos estados de ansiedade leve 
ou moderada como:

Agressão dominante ou por medo que se manifesta, como por 
exemplo ansiedade de separação, transtornos compulsivos, 
agressão dominante ou por medo, transtornos de adaptação.

Modo de usar: Cães 2 a 4 mg/kg por dia, dose dividida em duas 
vezes, com 12 horas de intervalo, ou seja 1 a 2 mg/kg a cada 
12 horas. Sempre começar o tratamento com a dose mínima 
e reavaliar a cada 15 dias a necessidade de ajuste de dose. A 
Buspirona precisa de aproximadamente 15 dias para atuar 
plenamente como modulador da serotonina a nível cerebral, 
portanto a resposta clínica esperada é crescente em forma 
paula� na e se faz evidente para o proprietário a par� r dos 15 
a 30 dias após o início do tratamento. A dose aqui indicada é 
orientadora e é a que gera resposta na maioria dos casos. A 
duração do tratamento dependerá da causa clínica e da resposta 
do paciente à medicação.

Apresentação: Frasco com 30 comprimidos palatáveis 
bissulcados de 40 mg.

LINHA DE MEDICAMENTOS

Cada comprimido palatável contém:
Buspirona...................................................................................................................40,0 mg
Excipientes c.p.s.....................................................................................................2000,0 mg

Composição INDICAÇÃO 

TALCO ANTIPULGAS
E CARRAPATICIDA CG
Talco pulgicida e carrapa� cida da Brouwer, é um produto a 
base de Carbaryl 5.0 g, indicado no combate de ectoparasitas 
em cães e gatos. Possui em sua fórmula agentes necessários á 
prevenção e tratamento de pulgas, carrapatos.

Modo de usar: Polvilhar sobre animais a par� r de 1 mês de 
idade, massagear a contrapelo para que penetre até a pele. 
Se necessário, repe� r o tratamento uma vez por semana. 
Para melhor controle biológico das pulgas e dos carrapatos, é 
conveniente tratar os lugares onde habitualmente os animais 
dormem e, se possível, o resto do ambiente.

Apresentação: Frasco com 100 g.

Carbaril …………………….......................................................……………...........................……… 5 g
Talco q.S.P ………………............................……............................……............................……. 100 g

Composição INDICAÇÃO 
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LINHA DE MEDICAMENTOS

AMOXIGUARD
An� bió� co de amplo espectro. É efi caz contra bactérias 
Gram posi� vos, Streptococcus, Staphylococcus, Haemophilus, 
Clostridium, Corynebacterium, Bacillus, Acti nomyces, germes 
Gram negati vos, Coli, Proteus mirabilis, Salmonella spp.

Modo de usar: Os comprimidos podem ser administrados 
inteiros, par� dos ou triturados, diretamente na boca do animal 
ou misturados a alimentos, 10 mg/kg a cada 8 horas, o tempo 
de tratamento não deve exceder 30 dias.

• 12,5 kg = 1/4 Comprimido

• 25 kg = 1/2 Comprimido

• 50 kg = 1 Comprimido

Apresentação: Caixa display hospitalar, contendo 10 blister com 
10 comprimidos bissulcados cada.

Amoxicilina tri-hidratada ………………….........................................................................574 mg
Excipientes q.s.p......................................................................................................... 720 mg

Composição

VETCOPAN
An� parasitário interno de amplo espectro para cães. É indicado 
para o tratamento e controle das principais  endoparasitoses de 
caninos causadas por vermes gastrointes� nais.

O espectro de ação inclui os seguintes parasitas: Ancylostoma 
caninum, Diphylidium caninum, Taenia pisiformis, Taenia 
hydati gena, Trichuris vulpis, Toxocara canis, Toxocara cati , 
Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala. Protozoários: 
Giardia spp.

Modo de usar: Administre por via oral, 1 comprimido a cada 
10 kg de peso, a par� r de 4 semanas de vida. Comprimidos 
bissulcados, seguro para cadelas prenhez no terço fi nal de 
gestação.

Obs: Para tratamento de Giardíase, administrar um comprimido 
por dia para cada 10 kg de peso, administrar durante 3 dias 
consecu� vos. 

Apresentação: Caixa com 4 comprimidos bissulcados.

Cada comprimido contém:
Fenbendazol ………………….............................…....................……………………...................500 mg
Pamoato de pirantel ………………………………...................................................................150 mg
Praziquantel …………… …………………………………................................................................50 mg
Excipientes q.s.p 1 comprimido 1.000mg

Composição

5 kg = 1/2 10 kg = 1cP 20 kg = 2Cp

INDICAÇÃO 

12,5 kg = 1/4 25 kg = 1/2 50 kg = 1Cp

INDICAÇÃO 
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LINHA DE MEDICAMENTOS

ACOPROFAGIA
Suplemento com enzimas diges� vas que favorecem uma 
absorção intes� nal mais efi caz. Portanto, trata as duas 
causas da coprofagia: a causa relacionada a defi ciência 
metabólica (pois contém 3 enzimas diges� vas Pancrea� na, 
Tripsina e Quimotripsina) e a causa relacionada ao problema 
comportamental (Glutamato Sódio) que confere à materia fecal 
um sabor muito desagradável, evitando assim a ingestão das 
fezes pelo animal. Além disso, pode ser u� lizado para tratamento 
de síndrome de má absorção, diarréia crônica, insufi ciência 
pancreá� ca, etc, pois é o único produto do mercado veterinário 
com Pancrea� na.

Modo de usar: Produto para ser administrado por via oral. 
Polvilhar sobre o alimento 0,5 gramas por vez em todas as 
refeições. A duração do tratamento e a variação na dosagem 
fi cam a critério do médico veterinário. Para alguns casos, 
pode ser necessário o uso do produto de forma prolongada ou 
permanente.

Apresentação: Pote com 60 g.

PREDNISOLONA
É um potente anti-inflamatório esteróide. É indicado para 
várias patologias: endócrinas (insuf. da glândula adrenal), 
musculo-esqueléticas (osteoartrites, miosites), alérgicas 
(urticárias, dermatite alérgica) otológicas (otite extrema), 
respiratórias (asma) neoplástica (como terapia adjuvante), 
neurológicas (edema), auto-imunes (lúpus, pênfigo), 
oftálmicas (uveítes), gastrointestinais (colite), renais 
(síndrome nefrótica), hematológicas (anemia hemolítica, 
trombocitopenia).

Modo de usar: Indicado de 1 - 2 mg/kg.

• 1 comprimido: Animal de 20 kg (dose de 1 mg/kg), animal de 
10 kg (dose de 2 mg/kg)

• ¹/2 Comprimido: Animal de 10kg (dose de 1 mg/kg), animal de 
5 kg (dose de 2 mg/kg)

• ¹/4 Comprimido: Animal de 5 kg (dose de 1 mg/kg), animal de 
2,5 kg (dose de 2 mg/kg)

Apresentação: Caixa com 10 comprimidos bissulcados, Display 
com 10 Blisters com 10 comprimidos bissulcados de 20 mg cada 
Blister.

Cada 100g contem:
Pancrea� na ...................................................................................................................20,0 g
Tripsina ..............................................................................................................................0,5 
Quimotripsina .................................................................................................................0,1 g
Glutamato Sódico anhidro ............................................................................................50,0 g
Excipiente q.s.p. ..........................................................................................................100,0 g

Composição INDICAÇÃO 

Cada comprimido contêm
Prednisolona.................................................................................................................20 mg
Excipiente q.s.p...........................................................................................................500 mg

Composição INDICAÇÃO 

2 
m

g/
kg

2,5 kg = 1/4 5 kg = 1/2  10 kg = 1Cp

1 
m

g/
kg

5 kg = 1/4 10 kg = 1/2 20 kg = 1Cp



8

LINHA DE MEDICAMENTOS

CEFALEXINA
An� bió� co para cães e gatos. A Cefalexina pertence a uma 
classe de cefalosporina de primeira geração e, por conseguinte, 
são efi cazes contra bacterias gram-posi� vas e organismos gram-
nega� vos, tais como E. coli e Proteus, Klebsiella, Salmonella, 
Shigella e Enterobacter spp.

Indicado para infecções da pele, superfi cial e profunda 
pioderma, infecções do trato urinário, nefrite e cis� te.Infecções 
respiratórias, diges� vas gastrenterite, ósseas, osteomielite, 
osteo, genitais, prosta� te e o� te externa.

Modo de usar: A posologia varia de 20 a 33 mg/kg, administrados 
em intervalos de 8 a 12 horas. Infecções brandas requerem de 
5 a 7 dias. Infecções severas podem necessitar até 30 dias de 
administração, ou seja:

• 1 comprimido: 15 a 20 kg

• ¹/2 de comprimido: para 10 kg

• ¹/4  de comprimido: para 5 kg

Apresentação: Cx. contendo 10 comprimidos bissulcados. Cefalexina Monohidratada……………….....……............................................................500,0 mg
Composição INDICAÇÃO 

5 kg = 1/4 10 kg = 1/2 15/20 kg = 1Cp
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A MARCA SPIN™ É UMA MARCA QUE ACREDITA NA PESQUISA, 

INOVAÇÃO E NO TEMPO PARA CRIAR PRODUTOS EXCLUSIVOS E 

PROJETOS PROFISSIONAIS PARA O MERCADO PET.

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO SAUDÁVEIS LEVAM ALEGRIA AS SUAS 

FAMÍLIAS. É POR ISSO QUE SOMOS TÃO DEDICADOS E CUIDADOSOS 

NO PREPARO DE CADA RECEITA E LOTE DE CADA PRODUTO DA 

MARCA SPIN™.

SOMOS CAPAZES DE CONTROLAR A QUALIDADE DOS ALIMENTOS 

SPIN™ PORQUE PRODUZIMOS NOSSOS ALIMENTOS EM PEQUENOS 

LOTES, UTILIZAMOS INGREDIENTES NATURAIS E DE QUALIDADE 

PROVENIENTES DE FORNECEDORES QUE CONHECEMOS PELO 

PRÓPRIO NOME. ESTE CONTROLE E ESTA LEALDADE PARA COM 

NOSSOS PARCEIROS EXPLICA PORQUE NOSSOS CLIENTES ESTÃO 

TÃO SATISFEITOS E SÃO LEAIS A MARCA SPIN™ E SEUS PRODUTOS.

TM



Acreditamos que animais de estimação saudáveis levam alegria as suas 
famílias. Seguindo nossos conceitos de nutrição saudável e consumo 

consciente, a SPIN™ lança a nova marca OneByOne™ benefit™.

O que é benefit™ ? É o futuro da da alimentação pet.

Nossas receitas são preparadas com ingredientes frescos e inteiros, 
cuidadosamente selecionados e entregues diariamente em nossas 

cozinhas, são preparados e cozidos delicadamente, sem conservantes.
Assim temos um alimento completo, mais próximo do seu estado 

natural, o que facilita a mastigação e a digestão dos nutrientes vitais 
para o organismo dos animais de estimação.

“Quando os animais de estimação passam 
a fazer parte da família, os benefícios se 

estendem à toda sociedade”
(benefit™)

novo



Aves, carnes e peixes de 
produtores cuidadosamente 
selecionados

Vegetais frescos
e ricos em fibras

Frutas e óleos ricos 
em antioxidantes

S E L E C T

S E L E C T

um alimento completo
fresco, saudável e 
100% natural



alimento
completo
saudável
fresco e
natural

100% NATURAL

novo



alimento
completo
saudável
fresco e
natural

100% NATURAL



alimento
completo
saudável
fresco e
natural

100% NATURAL

alimento
completo
saudável
fresco e
natural

100% NATURAL

misturado na ração, o benefit™ da 

spin™ traz fibras solúveis e insolúveis 

que auxiliam no trato gastrointestinal, 

além de um prato mais rico em 

vitaminas e minerais.

esta mistura ainda aumenta a 

umidade do prato, fator muito 

importante para prevenir problemas 

renais e intestinais dos pets.

100% NATURAL

S E L E C T





ômegaveggiefruit

ZERO I PROTEÍNA ANIMAL
ZERO I ADIÇÃO DE AÇÚCARES

ZERO I ADIÇÃO DE SÓDIO
ZERO I CONSERVANTES
ZERO I TRANSGÊNICOS
ASSADO I INTEGRAL

@spinpet
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comercial@spinpet.com.br

@spinpet

COM VITAMINAS
PREBIÓTICO (MOS)

MINERAIS ORGÂNICOS
BETA GLUCANOS

ASSADO I INTEGRAL

SAUDÁVEL E SABOROSO





SELEÇÃO DE SABORES
E CORTES ESPECIAIS



TAURINA
CONTÉM

80%
CARNES
FRESCAS

M E N O S
ADIÇÃO
S Ó D I O



Como característica principal seu instinto predatório, os felinos, 
mesmo que sejam bem alimentados, ainda caçam pequenos 
animais. Isso ocorre devido à necessidade dos felinos por 
alguns aminoácidos como prolina, lisina, alanina, dos quais são 
encontrados no tecido muscular de suas presas.

Os gatos são carnívoros obrigatórios devido a fatores como a 
conformação de suas garras; sua dentição; na saliva do gato não 
há a enzima que inicia o processo de digestão (amilase); os felinos 
possuem uma limitação quanto à digestão de fibras, devido ao 
ceco e o cólon pouco desenvolvidos e na língua dos gatos não há 
receptores para o sabor doce, portanto, seu paladar é diferenciado.

OS BENEFÍCIOS
DA TAURINA
PARA OS GATOS

A TAURINA ESTÁ ASSOCIADA A FUNÇÕES DE EXTREMA 
IMPORTÂNCIA NO ORGANISMO COMO:

Participa da preservação das FUNÇÕES CARDÍACAS e 
vasculares e na resposta imune.

VISÃO (células fotorreceptoras)

AUDIÇÃO

REPRODUÇÃO

CRESCIMENTO

EMULSIFICAÇÃO de gorduras e conjugação com ácidos biliares.

Atuam na MUSCULATURA ESQUELÉTICA.
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vai na gancheira



MACIO
SUPER

STICKS DE CARNE 
FRESCA PARA CÃES
MAIS SAUDÁVEL E 
SABOROSO!






    



Ispinpet.com.br I       @spinpet I comercial@spinpet.com.br I

NOVO VISUAL





      FIT
      SAUDÁVEL
      SABOROSO

E AGORA COM MUITO MAIS 
ESTRATÉGIA PARA ACELERAR 
SUAS VENDAS!

CAIXA DISPLAY 16 unid.
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INOVAÇÃO ODONTOLÓGICO PARA CÃES



É VERDADE QUE OS CÃES E GATOS VIVERAM MILHARES DE ANOS SEM ESCOVAR 
OS DENTES, LIMPEZAS BUCAIS E RADIOGRAFIAS DENTÁRIAS, MAS AS PESSOAS 

TAMBÉM. E NOSSAS BOCAS, ASSIM COMO AS DE NOSSOS AMIGOS DE QUATRO 
PATAS, SOFRERAM COM DOENÇAS DAS GENGIVAS, PERDAS DENTÁRIAS, DORES 
CRÔNICAS ENTRE OUTRAS.

ESTIMA-SE QUE 85% DE TODOS OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO TENHAM DOENÇA 
PERIODONTAL AOS 3 ANOS DE IDADE. A DOENÇA PERIODONTAL É UMA DOENÇA 
PROGRESSIVA DOS TECIDOS DE SUPORTE AO REDOR DOS DENTES E A PRINCIPAL 
CAUSA DE PERDA DENTÁRIA PRECOCE.

A DOENÇA PERIODONTAL COMEÇA QUANDO AS BACTÉRIAS SE COMBINAM COM 
AS PARTÍCULAS DOS ALIMENTOS PARA FORMAR UMA PLACA NOS DENTES. EM 
POUCOS DIAS, OS MINERAIS DA SALIVA SE LIGAM À PLACA PARA FORMAR O 
TÁRTARO, UMA SUBSTÂNCIA DURA QUE ADERE AOS DENTES. AS BACTÉRIAS ATUAM 
SOB AS GENGIVAS E CAUSAM GENGIVITE - INFLAMAÇÃO DAS GENGIVAS. UMA VEZ 
SOB AS GENGIVAS, AS BACTÉRIAS DESTROEM O TECIDO DE SUPORTE AO REDOR 
DO DENTE, LEVANDO À PERDA DO DENTE. ESTA CONDIÇÃO É CONHECIDA COMO 
PERIODONTITE. A GENGIVITE E A PERIODONTITE COMPÕEM AS ALTERAÇÕES 
CHAMADAS DE DOENÇA PERIODONTAL.

AS DOENÇAS DENTÁRIAS PODEM RESULTAR EM MAU HÁLITO, MASTIGAÇÃO 
DOLOROSA E PERDA DE DENTES.

AS BACTÉRIAS ASSOCIADAS À DOENÇA PERIODONTAL TAMBÉM PODEM VIAJAR 
NA CORRENTE SANGUÍNEA PARA INFECTAR O CORAÇÃO, OS RINS E O FÍGADO.

A GENGIVITE É REVERSÍVEL. JÁ A DOENÇA PERIODONTAL NÃO É REVERSÍVEL, MAS 
CUIDADOS DENTÁRIOS DIÁRIOS E LIMPEZAS VETERINÁRIAS REGULARES PODEM 
RETARDAR A PROGRESSÃO DA DOENÇA.

POR ISSO TUDO, A SPIN™ DESENVOLVEU A LINHA DE PRODUTOS ONEBYONE™ 
DENTABITE™. OS PRODUTOS DA LINHA  DENTABITE™, SÃO ALIMENTOS ESPECÍFICOS 
PARA CÃES, SÃO FORMULADOS COM INGREDIENTES FUNCIONAIS PENSANDO NO 
BEM ESTAR E SAÚDE BUCAL DOS CÃES. O USO DIÁRIO E SEMANAL DOS PRODUTOS 
DA LINHA ONEBYONE™ DENTABITE™ PERMITEM A LIMPEZA BUCAL, O SEU FORMATO 
ÚNICO “+” E SUA CONSISTÊNCIA RÍGIDA PERMITE ALCANÇAR REGIÕES DOS DENTES 
DE FORMA EFICIENTE, REDUZINDO O ACÚMULO DE ALIMENTOS E REDUZINDO ASSIM 
A FORMAÇÃO DA PLACA BACTERIANA. AUXILIA TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DA 
MICROFLORA E INTEGRIDADE INTESTINAL.
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VAI NA GANCHEIRA

SPIN™ DentaBite™

INOVAÇÃO ODONTOLÓGICA PARA CÃES
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CONTRIBUI PARA A 
SAÚDE DAS GENGIVAS

CONTROLA A 
MICROBIOTA ORAL

AUXILIA NA
PREVENÇÃO DA

FORMAÇÃO DE TÁRTAROS

AUXILIA NO COMBATE 
A PLACA BACTERIANA
HÁLITO AGRADÁVEL

FORMATO ÚNICO EM “+”

LIMPA ATÉ OS DENTES
MAIS DIFÍCEIS

CAIXA DISPLAY
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CUIDADO ORAL

SEMANAL
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CAIXA DISPLAY

PSYLLIUM  I  L-GLUTAMINA  I  BETA GLUCANOS  I  PREBIÓTICOS (MOS)

SPIN™ DentaBite™ PRO™

INOVAÇÃO ODONTOLÓGICA PARA CÃES
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AUXILIA NA MANUTENÇÃO
DA MICROFLORA E 
INTEGRIDADE INTESTINAL

AUXILIA NA
REGULARIDADE E NO
TRÂNSITO INTESTINAL

AUXILIA NO COMBATE
A PLACA BACTERIANA
HÁLITO AGRADÁVEL

FORMATO ÚNICO
EM “        ” LIMPA ATÉ
OS DENTES MAIS DIFÍCEIS

CONTRIBUI PARA A SAÚDE
DAS GENGIVAS, CONTROLA
A MICROBIOTA ORAL

AUXILIA NA
PREVENÇÃO DA
FORMAÇÃO DE TÁRTAROS
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A nova linha de produtos onebyone™ vitaclinic™ da 
SPIN™ dedica-se à criação de produtos inovadores, 
baseados em pesquisas avançadas, e na utilização 
da mais alta tecnologia aplicada para os animais. 
Acreditamos que a natureza é uma fonte ideal de 
soluções eficazes de assistência médica veterinária, 
e que a pesquisa e o entendimento aplicados podem 
aproveitar essas soluções para o benefício dos animais.



NUTRACÊUTICOS



O Nutracêutico onebyone™ symbioplex™ da SPIN™, é o primeiro 
mini snack simbiótico do Brasil. Um alimento específico saboroso e 
processado com ingredientes selecionados, feito com probióticos, 

prebióticos, extratos naturais e enriquecidos com vitaminas.

Os nutracêuticos onebyone™ symbioplex™ têm um amplo 
espectro de efeitos, incluindo regulação imunológica; efeitos 

antimicrobianos contra bactérias, fungos ou parasitas; suporte da 
estrutura normal dos órgãos, função ou suprimento sanguíneo e 

aumento dos processos metabólicos normais.

Além da facilidade na administração por ser um snack, não precisa 
ser macerado ou escondido em brinquedos como

comprimidos ou cápsulas.



SISTEMA DIGESTÓRIO

SISTEMA IMUNOLÓGICO

SISTEMA NERVOSO

SISTEMA TEGUMENTAR



SIMBIÓTICO



VITAMINAS + AMINOÁCIDOS+

PROBIÓTICO
PREBIÓTICO+

+

@spinpet

spinpet.com.br

SUPLEMENTO VITAMÍNICO E AMINOÁCIDO




O SIMBIÓTICO DA SPIN
™



A EVOLUÇÃO EM MICRORGANISMOS VIVOS.

onebyone™ SYMBIOPLEX™ da SPIN™ é um SIMBIÓTICO, um poderoso 
suplemento que combina PREBIÓTICOS e PROBIÓTICOS exclusivos, possui 
também Vitaminas, Aminoácidos, Nucleotídeos, Beta Glucanos e outros 
imunonutrientes com uma alta concentração de bactérias vivas selecionadas, 
especialmente formulado para acelerar a recolonização das populações de 
bactérias benéficas que devem estar presentes no intestino de cães e gatos. 
Reduz a população de bactérias nocivas auxiliando o organismo do animal 
a regular sua microbiota intestinal e a fortalecer o seu sistema imunológico.

onebyone™ SYMBIOPLEX™ da SPIN™ possue alta capacidade em equilibrar e 
repor a microbiota intestinal reduzindo os sintomas indesejados dos distúrbios 
gastrointestinais, como fezes moles, diarreia, gases, dores abdominais, 
inchaço, síndrome do intestino irritável, perda de apetite, alergias atópicas e 
alimentares entre outros sintomas decorrentes de uma disbiose.

IMPEDE O
CRESCIMENTO DE

BACTÉRIAS NOCIVAS

MELHORA
O SISTEMA

IMUNOLÓGICO

PRODUZ
VITAMINAS DO
COMPLEXO B

PROTEGE A
MUCOSA DO
ESTÔMAGO

PROMOVE
A SAÚDE

DIGESTIVA

TECNOLOGIA 
AVANÇADA MUITO 
MAIS PROTEÇÃO
E SAÚDE PARA O 

SEU PET
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LINHA VET FAST

Conheça a linha V et F ast, para detecção de doenças infecciosas animais. 
Produtos de qualidade, confi ança e garan� a de uma empresa que fornece 
soluções em diagnós� co in v itro há mais de 40 anos. 

Alta sensibilidade e especifi cidade Armazenamento à temperatura ambiente.

T ecnologia: lmunocromatografi a, resultados em até 15 minutos.

Apresentação: Caixa com 5 e 10 testes.

NOME DE S CR IÇÃO E S PÉ CIE AMOS T R A APR E S E NT AÇÃO

CINOMOS E  Ag
VET FAST - VET005

Teste ímunocromatográ  co para detecção
de an� geno de vírus da cínomose canína. Caníno. Secreção nasal

ou ocular.
Caixas com 5
e 10 Testes.

G I Á R DIA Ag
VET FAST - VET002

Teste ímunocromatográfi co para detecção
de an� geno de Gíardía lamblía. Caníno. Fezes. Caixas com 5

e 10 Testes.

E R LI Q U IOS E  lgG
VET FAST - VET001

Teste ímunocromatográfi co para detecção
de an� corpos lgG an� -ehrlíchía canís. Caníno. Sangue, soro

ou plasma.
Caixas com 5
e 10 Testes.

LE I S H MANIOS E  lgG
VET FAST - VET004

Teste ímunocromatográ  co para detecção 
de an� corpos lgG an� -leishímanía. Caníno. Sangue, soro

ou plasma.
Caixas com 5
e 10 Testes.

PAR V OV I R OS E  Ag
VET FAST - VET007

Teste ímunocromatográ  co para detecção
de an� geno de parvovírus caníno. Caníno. Fezes. Caixas com 5

e 10 Testes.

F I V  Ac / F eLV  Ag
COMB O V E T  F AS T  

VET013

Teste ímunocromatográ  co combínado para detecção 
de an� corpos an� -vírus da imunode  cíêncía felina (FIV) 

e an� geno de vírus da leucemía felina (Fel V).
Felino. Sangue, soro

ou plasma.
Caixas com 5
e 10 Testes.

ERLIQUIOSE lgG
VET FAST - VET001

CINOMOSE Ag
VET FAST - VET005

LEISHMANIOSE lgG
VET FAST - VET004

GIÁRDIA Ag
VET FAST - VET002

PARVOVIROSE Ag
VET FAST - VET007

FIV Ac / FeLV Ag
COMBO VET FAST - VET013
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As pulgas fêmeas podem colocar de 
20 a 50 ovos por dia. Esses ovos 

escorregam do pêlo do animal e caem 
no ambiente.

Fase 01 - Ovos

As larvas, após se alimentarem,
produzem um “casulo”para completarem 
o seu ciclo. Este casulo é uma pupa, uma 
forma resistente que pode durar por 6 a 

12 meses no ambiente.

Fase 03 - Pupa
Após sairem do estado de pupa, as 

pulgas procuram um hospedeiro (cão 
ou gato) para se alimentar do sangue. 
As pulgas fêmeas colocam seus ovos 

no animal.

Fase 04 - Pulga

Após eclodirem do ovo, as larvas 
procuram se esconder em ambientes 

escuros, como frestas de móveis, 
tapetes e buscam se alimentar de 

fezes de pulgas adultas.

Fase 02 - Larvas

Uma pulga
pode gerar até

2.000 ovos
durante sua

vida.

coceira e irritação

verminoses  (

O CICLO DAS PULGAS
As pulgas são parasitas indesejados que atacam os pets e causam incômodo,

, além de serem responsáveis por ocasionar dermatites alérgicas 
(Dermatite Alérgica à Saliva e Picada de Pulgas e Ectoparasitas – DASPPE) e 

Dipylidium caninum).

As pulgas fêmeas podem colocar de 
20 a 50 ovos por dia. Esses ovos 

escorregam do pêlo do animal e caem 
no ambiente.

Fase 01 - Ovos

As larvas, após se alimentarem,
produzem um “casulo”para completarem 
o seu ciclo. Este casulo é uma pupa, uma 
forma resistente que pode durar por 6 a 

12 meses no ambiente.

Fase 03 - Pupa
Após sairem do estado de pupa, as 

pulgas procuram um hospedeiro (cão 
ou gato) para se alimentar do sangue. 
As pulgas fêmeas colocam seus ovos 

no animal.

Fase 04 - Pulga

Após eclodirem do ovo, as larvas 
procuram se esconder em ambientes 

escuros, como frestas de móveis, 
tapetes e buscam se alimentar de 

fezes de pulgas adultas.

Fase 02 - Larvas

POR QUE ESCOLHER INVICTO®?

Uma pulga
pode gerar até

2.000 ovos
durante sua

vida.

O CICLO DAS PULGAS
As pulgas são parasitas indesejados que atacam os pets e causam incômodo,

coceira e irritação, além de serem responsáveis por ocasionar dermatites alérgicas 
(Dermatite Alérgica à Saliva e Picada de Pulgas e Ectoparasitas – DASPPE) e 

verminoses  (Dipylidium caninum).

Invicto® é um antipulgas a base de Nitempiram, da classe dos neonicotinoides, que possui 
rápida absorção no organismo, atingindo as máximas concentrações sanguíneas

a partir de 15 minutos.



FLEXIBILIDADE E PROTEÇÃO
QUE CABE NO SEU BOLSO

SEGURODISPONÍVEL PARA
PETS DE TODOS 

OS PORTES

Invicto® está disponível em embalagens
individuais e hospitalares.

Em estudos, Invicto® mostrou-se 
seguro, sendo rapidamente eliminado 
do organismo de cães e gatos.

INDICADO PARA
CÃES E GATOS
1 produto = proteção para
as 2 espécies.

Ação contra pulgas a partir de 15 minutos.
Invicto® tem efeito Knock Down, ou seja, causa a morte 
imediata das pulgas, com início de ação a partir de 
15 minutos, sendo ideal para eliminar infestações rapidamente.

ALÍVIO IMEDIATO FLEXIBILIDADE E PROTEÇÃO
QUE CABE NO SEU BOLSO

SEGURODISPONÍVEL PARA
PETS DE TODOS 

OS PORTES

Invicto® está disponível em embalagens
individuais e hospitalares.

Em estudos, Invicto® mostrou-se 
seguro, sendo rapidamente eliminado 
do organismo de cães e gatos.

INDICADO PARA
CÃES E GATOS
1 produto = proteção para
as 2 espécies.

Ação contra pulgas a partir de 15 minutos.
Invicto® tem efeito Knock Down, ou seja, causa a morte 
imediata das pulgas, com início de ação a partir de 
15 minutos, sendo ideal para eliminar infestações rapidamente.

ALÍVIO IMEDIATO

POR QUE ESCOLHER INVICTO®?
Invicto® é um antipulgas a base de Nitempiram, da classe dos neonicotinoides, que possui 

rápida absorção no organismo, atingindo as máximas concentrações sanguíneas
a partir de 15 minutos.
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ANTI-INFLAMATÓRIOS

KETOFEN COMPRIMIDO

An� -infl amatório não esteroidal com a� vidade também 
analgésica e an� piré� ca, que atua inibindo a síntese das 
prostaglandinas. Indicado para tratamento das síndromes 
infl amatórias e/ou dolorosa em cães e gatos, em par� cular 
nas artroses, artrites, trauma� smo , luxações, entorses, 
hérnias de disco e edemas.

Posologia:

 5mg: 1 Comprimido para 5kg

 20mg: 1 Comprimido para 20kg

Apresentação: Blister com 10 comprimidos de 5 mg e 
20 mg.

A      A ES  
    

A  

ANTIBIÓTICOS

ENROPET
A        

   

An� bió� co palatável de amplo espectro para cães e gatos 
à base de enrofl oxacina. Indicado para o tratamento de 
infecções que acometem cães e gatos, causandas por 
bactérias Gram-posi� vas, Gram-nega� vas, espiroquetas e 
micoplasmas.

Posologia:

 50 mg: 1 comprimido para 10 kg

 150 mg: 1 Comprimido para 30kg

Apresentação: Blisters com 10 comprimidos de 27,5 mg 
e 82,5 mg.

A  
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ENDOPARASITICIDAS

CANEX COMPOSTO
V    

Vermífugo oral para cães à base de pamoato de pirantel 
e praziquantel. Indicado no tratamento das infestações 
causadas pelos principais cestódeos e nematódeos.

   Pamoato de Pirantel 145,0 mg,
Praziquantel 50,0mg.

Posologia: 1 compromido para cada 10 kg.

Apresentação: Blister com 4 comprimidos.

A  

CANEX ORIGINAL
V      

Indicado no tratamento das infestações causadas pelos 
nematódeos.

   Pamoato de Pirantel 145mg 
(Equivalente a 50 mg de Pirantel base) e Excipiente 
apropriado q.s.p. 300 mg.

Posologia: Cães: 1 comprimido para cada 10 kg  Gatos: 1 
Comprimido para cada 2,5kg

Apresentação: Blister com 4 comprimidos.

CONTROLE AMBIENTAL E DE ECTOPARASITOS

AMIPUR
      A      

   

Ectoparasi� cida à base de amitraz para cães e ambientes. 
Indicado para o combate de carrapatos que acometem 
os cães e para o tratamento de infecções ambientais. 
Também possui indicações para o tratamento de sarna 
demodécia e sarcóp� ca dos cães.

   Aplicar em ambientes externos.

Apresentação: Frasco com 20 mL.

A  

A  
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As pulgas fêmeas podem colocar de 
20 a 50 ovos por dia. Esses ovos 

escorregam do pêlo do animal e caem 
no ambiente.

Fase 01 - Ovos

As larvas, após se alimentarem,
produzem um “casulo”para completarem 
o seu ciclo. Este casulo é uma pupa, uma 
forma resistente que pode durar por 6 a 

12 meses no ambiente.

Fase 03 - Pupa
Após sairem do estado de pupa, as 

pulgas procuram um hospedeiro (cão 
ou gato) para se alimentar do sangue. 
As pulgas fêmeas colocam seus ovos 

no animal.

Fase 04 - Pulga

Após eclodirem do ovo, as larvas 
procuram se esconder em ambientes 

escuros, como frestas de móveis, 
tapetes e buscam se alimentar de 

fezes de pulgas adultas.

Fase 02 - Larvas

Uma pulga
pode gerar até

2.000 ovos
durante sua

vida.

coceira e irritação

verminoses  (

O CICLO DAS PULGAS
As pulgas são parasitas indesejados que atacam os pets e causam incômodo,

, além de serem responsáveis por ocasionar dermatites alérgicas 
(Dermatite Alérgica à Saliva e Picada de Pulgas e Ectoparasitas – DASPPE) e 

Dipylidium caninum).

As pulgas fêmeas podem colocar de 
20 a 50 ovos por dia. Esses ovos 

escorregam do pêlo do animal e caem 
no ambiente.

Fase 01 - Ovos

As larvas, após se alimentarem,
produzem um “casulo”para completarem 
o seu ciclo. Este casulo é uma pupa, uma 
forma resistente que pode durar por 6 a 

12 meses no ambiente.

Fase 03 - Pupa
Após sairem do estado de pupa, as 

pulgas procuram um hospedeiro (cão 
ou gato) para se alimentar do sangue. 
As pulgas fêmeas colocam seus ovos 

no animal.

Fase 04 - Pulga

Após eclodirem do ovo, as larvas 
procuram se esconder em ambientes 

escuros, como frestas de móveis, 
tapetes e buscam se alimentar de 

fezes de pulgas adultas.

Fase 02 - Larvas

POR QUE ESCOLHER INVICTO®?

Uma pulga
pode gerar até

2.000 ovos
durante sua

vida.

O CICLO DAS PULGAS
As pulgas são parasitas indesejados que atacam os pets e causam incômodo,

coceira e irritação, além de serem responsáveis por ocasionar dermatites alérgicas 
(Dermatite Alérgica à Saliva e Picada de Pulgas e Ectoparasitas – DASPPE) e 

verminoses  (Dipylidium caninum).

Invicto® é um antipulgas a base de Nitempiram, da classe dos neonicotinoides, que possui 
rápida absorção no organismo, atingindo as máximas concentrações sanguíneas

a partir de 15 minutos.



FLEXIBILIDADE E PROTEÇÃO
QUE CABE NO SEU BOLSO

SEGURODISPONÍVEL PARA
PETS DE TODOS 

OS PORTES

Invicto® está disponível em embalagens
individuais e hospitalares.

Em estudos, Invicto® mostrou-se 
seguro, sendo rapidamente eliminado 
do organismo de cães e gatos.

INDICADO PARA
CÃES E GATOS
1 produto = proteção para
as 2 espécies.

Ação contra pulgas a partir de 15 minutos.
Invicto® tem efeito Knock Down, ou seja, causa a morte 
imediata das pulgas, com início de ação a partir de 
15 minutos, sendo ideal para eliminar infestações rapidamente.

ALÍVIO IMEDIATO FLEXIBILIDADE E PROTEÇÃO
QUE CABE NO SEU BOLSO

SEGURODISPONÍVEL PARA
PETS DE TODOS 

OS PORTES

Invicto® está disponível em embalagens
individuais e hospitalares.

Em estudos, Invicto® mostrou-se 
seguro, sendo rapidamente eliminado 
do organismo de cães e gatos.

INDICADO PARA
CÃES E GATOS
1 produto = proteção para
as 2 espécies.

Ação contra pulgas a partir de 15 minutos.
Invicto® tem efeito Knock Down, ou seja, causa a morte 
imediata das pulgas, com início de ação a partir de 
15 minutos, sendo ideal para eliminar infestações rapidamente.

ALÍVIO IMEDIATO

POR QUE ESCOLHER INVICTO®?
Invicto® é um antipulgas a base de Nitempiram, da classe dos neonicotinoides, que possui 

rápida absorção no organismo, atingindo as máximas concentrações sanguíneas
a partir de 15 minutos.
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ANTI-INFLAMATÓRIOS

KETOFEN COMPRIMIDO

An� -infl amatório não esteroidal com a� vidade também 
analgésica e an� piré� ca, que atua inibindo a síntese das 
prostaglandinas. Indicado para tratamento das síndromes 
infl amatórias e/ou dolorosa em cães e gatos, em par� cular 
nas artroses, artrites, trauma� smo , luxações, entorses, 
hérnias de disco e edemas.

Posologia:

• 5mg: 1 Comprimido para 5kg

• 20mg: 1 Comprimido para 20kg

Apresentação: Blister com 10 comprimidos de 5 mg e 
20 mg.

An� -infl amatórios não esteroidal (AINES), 
an� piré� co e analgésico

INDICAÇÃO: 

ANTIBIÓTICOS

ENROPET
An� bió� co à base de enrofl oxacina
para cães e gatos.

An� bió� co palatável de amplo espectro para cães e gatos 
à base de enrofl oxacina. Indicado para o tratamento de 
infecções que acometem cães e gatos, causandas por 
bactérias Gram-posi� vas, Gram-nega� vas, espiroquetas e 
micoplasmas.

Posologia:

• 50 mg: 1 comprimido para 10 kg

• 150 mg: 1 Comprimido para 30kg

Apresentação: Blisters com 10 comprimidos de 27,5 mg 
e 82,5 mg.

INDICAÇÃO: 
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ENDOPARASITICIDAS

CANEX COMPOSTO
Vermífugo oral para cães.

Vermífugo oral para cães à base de pamoato de pirantel 
e praziquantel. Indicado no tratamento das infestações 
causadas pelos principais cestódeos e nematódeos.

Cada comprimido contém: Pamoato de Pirantel 145,0 mg,
Praziquantel 50,0mg.

Posologia: 1 compromido para cada 10 kg.

Apresentação: Blister com 4 comprimidos.

INDICAÇÃO: 

CANEX ORIGINAL
Vermífugo oral para cães e gatos.

Indicado no tratamento das infestações causadas pelos 
nematódeos.

Cada comprimido contém: Pamoato de Pirantel 145mg 
(Equivalente a 50 mg de Pirantel base) e Excipiente 
apropriado q.s.p. 300 mg.

Posologia: Cães: 1 comprimido para cada 10 kg | Gatos: 1 
Comprimido para cada 2,5kg

Apresentação: Blister com 4 comprimidos.

CONTROLE AMBIENTAL E DE ECTOPARASITOS

AMIPUR
É um produto a base de Amitraz, para o uso em 
cães e ambientes externos.

Ectoparasi� cida à base de amitraz para cães e ambientes. 
Indicado para o combate de carrapatos que acometem 
os cães e para o tratamento de infecções ambientais. 
Também possui indicações para o tratamento de sarna 
demodécia e sarcóp� ca dos cães.

Modo de Usar: Aplicar em ambientes externos.

Apresentação: Frasco com 20 mL.

INDICAÇÃO: 

INDICAÇÃO: 
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