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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

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. 
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Para cães e gatos de pequeno porte até 11,4 kgPara cães de grande porte de 11,4 kg até 57 kg

QUAL O INVICTO® IDEAL PARA O MEU PET?

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.

06 comprimidos

01 comprimido

20 comprimidos

06 comprimidos

01 comprimido

20 comprimidos

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
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Atacado

MACACÕES PÓS-CIRURGICOS



Atacado

Tecido estrutural com atrativo canino;
Carbono de bambu ativado, que neutraliza odores;
Camada antibacteriana;
Celulose especial para não despedaçar;
Gel superabsorvente;
Polietileno impermeável antivazamento;
F .
Disponível em pacotes de 14 unidades.

Dimensões: 80cm x 60cm - 14 unidades .



O MAIS RÁPIDO
DO MERCADO CONTRA
CARRAPATOS E PULGAS1

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:

• Lotilaner

• Administração mensal.

• O mais rápido do mercado1: começa a 
eliminar os carrapatos 4 horas após a 
administração, e as pulgas, 2 horas após
sua administração.

• Molécula segura, isoxazolina extrapurificada.

Credeli™ é um comprimido mastigável, pequeno e 
saboroso, que atua rapidamente no tratamento e na 
prevenção das infestações contra carrapatos e pulgas 
em cães filhotes2 e adultos, por um mês inteiro.

• Comprimido pequeno e de fácil 
administração.

• Palatabilidade comprovada em mais
de 70 raças, incluindo raças toy.

• Comprimidos sabor carne, contendo
fígado suíno e proteína de soja.

1. Credeli x Competidores PM-BR-19-0385.
2. Para cães com mais de 1,3 kg e 8 semanas de idade.
3. Contém cevada, trigo e soja.
4. EM-BR-21-01632

PulgasCarrapatos

*Somente cães.

ATÉ 8 MESES
DE PROTEÇÃO
CONTRA PULGAS
E CARRAPATOS*

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:

• Imidacloprida e Flumetrina

• Até 8 meses de proteção contínua
contra pulgas e carrapatos em cães,
e pulgas em gatos.

• Elimina pulgas, carrapatos* e previne
as reinfestações por esses parasitas.

• Age por contato, sem que os parasitas
precisem picar o animal.

Larvas de 
pulgas no 
ambiente

Pulgas Carrapatos*

• Polímero exclusivo que permite
uma liberação controlada dos
ativos em baixas doses.

• Segurança: ação tópica - 
distribuição na pele, pelos
e camada lipídica.

• Resistente à água, sem cheiro
e não solta pó.

Seresto® é uma coleira com tecnologia 
exclusiva de liberação lenta e controlada, 
que confere maior segurança e proteção
por até 8 meses contra pulgas e carrapatos*.
Seus ativos possuem ação sinérgica, 
garantindo eficácia, praticidade
e longa proteção.

BAIXO POTENCIAL ALERGÊNICO 3,4

PROTEÍNA

HIDROLISADA DE SOJA* Contém cevada, trigo, soja

PARASITICIDAS PARASITICIDAS
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O COMPRIMIDO ESPECIALISTA EM PULGAS

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:
• Spinosad

• Administração mensal.

• Comprimidos mastigáveis sabor 
carne, contendo proteína suína
e soja hidrolisada. 

• Rápido efeito e início de ação a partir
de 30 minutos.

• Oferece alívio imediato.

Pulgas

Comfortis™ é um comprimido mastigável sabor carne que elimina 
pulgas e atua na prevenção da infestação por um mês. Inicia 
sua ação em 30 minutos, matando rapidamente as pulgas, 
proporcionando alívio ao animal de estimação.

*Somente cães.

MULTIPROTEÇÃO POR 
DENTRO E POR FORA

MULTIPROTEÇÃO, POR DENTRO E POR FORA

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:
• Imidacloprida e Moxidectina

• Expulsa e mata as pulgas por contato, 
sem que elas precisem picar os animais 
para morrerem.

• Indicado como parte de um tratamento 
estratégico contra a dermatite alérgica 
à picada de pulga (DAPP).

• Auxilia no controle ambiental - mata 
larvas de pulga presentes no ambiente.

• Prevenção de verminoses, pois atua nos 
estágios larvais dos vermes redondos.

• Previne contra dirofilariose, o verme do 
coração (Dirofilaria immitis).

• Tratamento eficaz contra as sarnas 
otodécica, sarcóptica e demodécica* 
(Otodectes cynotis, Sarcoptes scabiei
e Demodex canis, respectivamente).

• Frequência de aplicação: a cada 4 semanas.

• Disponível também em embalagens 
econômicas - 12 semanas de proteção
com economia.

• Para evitar reinfestações, é fundamental 
realizar o tratamento ambiental, com 
produtos específicos, na frequência 
recomendada pelo fabricante.

Prevenção da 
dirofilariose

Sarcóptica

Larvas de 
pulgas no 
ambiente

Larvas de 
vermes (L4) 
e adultos 
imaturos

Pulgas

Demodécica*

Piolhos*

Otodécica

Vermes 
redondos

Advocate® é uma pipeta SpotOn® de uso mensal
e fácil aplicação, que oferece multiproteção contínua
contra pulgas, vermes, sarnas e a prevenção da 
infestação causada pelo verme cardíaco Dirofilaria 
immitis. Alívio rápido e eficácia garantida.

PARASITICIDAS PARASITICIDAS
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PRINCÍPIO ATIVO:

• Drontal® Plus Cães sabor 
carne: Praziquantel, Pamoato 
de Pirantel e Febantel.

• Drontal® Puppy: Pamoato
de Pirantel e Febantel.

PROTEÇÃO EFICAZ
CONTRA VERMES
E GIÁRDIA

BENEFÍCIOS:

• Apresentação em suspensão e 
comprimidos palatáveis sabor carne.

• Tratamento eficaz contra a Giardia
spp. em cães (vide doses e duração do 
tratamento na bula dos produtos).

• Segurança para uso em filhotes de cães 
a partir de 15 dias de idade.

Vermes 
achatados

GiárdiaVermes 
redondos

Drontal® apresenta soluções em 
comprimidos ou suspensão indicadas
para o tratamento e controle das
verminoses intestinais e giardíase
em cães. Altamente eficaz contra 
parasitas cestoides, nematoides e giárdia.

PRINCÍPIO ATIVO:

• Drontal® Plus Cães sabor 
carne: Praziquantel, Pamoato 
de Pirantel e Febantel.

BENEFÍCIOS:

• Apresentação em suspensão e 
comprimidos palatáveis sabor carne.

Tratamento eficaz contra a Giardia

Vermes 
achatados

GiárdiaVermes 
redondos

PRINCÍPIO ATIVO:

• Drontal® Gatos comprimidos:
Praziquantel e Pamoato de Pirantel.

• Drontal® Gatos SpotOn®:
Praziquantel e Emodepsida.

PROTEÇÃO EFICAZ
CONTRA VERMES

Vermes 
achatados

LarvasVermes 
redondos

Drontal® apresenta soluções em 
comprimidos ou SpotOn® indicadas 
para o tratamento e controle das 
verminoses intestinais em gatos.

BENEFÍCIOS:
• Duas opções de administração: oral e pipeta.

• Drontal® Gatos comprimidos: em formato 
elíptico e revestidos que facilitam
a administração oral.

• Drontal® Gatos comprimidos: segurança
para uso em filhotes de gatos a partir
de 15 dias de idade e 1 kg de peso.

• Drontal® Gatos SpotOn®: vermicida de
dose única com amplo espectro para gatos.
A apresentação em pipeta garante uma 
aplicação fácil e sem estresse.

• Drontal® Gatos SpotOn®: segurança de uso
em filhotes de gatos a partir de 8 semanas
de idade com peso mínimo de 0,5 kg.

Sem
estresse

PARASITICIDAS PARASITICIDAS
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elíptico e revestidos que facilitam
a administração oral.
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NOVIDADE

RESPOSTA RÁPIDA E 
SEGURA ÀS INFECÇÕES

• Molécula veterinária pioneira.

• Ação direta e excelente
penetração no foco de infecção.

• 5 apresentações: versatilidade
e praticidade para os
médicos-veterinários e tutores.

• Comprimidos palatáveis.

• Dose única diária.

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:

• Enrofloxacina

Antibiótico de amplo espectro, indicado 
para diferentes tipos de infecções 
em cães e gatos, como piodermites, 
pneumonias, diarreias, otites, infecções 
geniturinárias e pós-operatórios.

ELIMINA INFECÇÕES 
BACTERIANAS DE 
FORMA RÁPIDA E EFICAZ

• Excelente palatabilidade. Veraflox® suspensão 
possui exclusiva composição que mascara o 
componente amargo.*

• Exclusiva molécula veterinária.

• Rápida ação em infecções.

• Menor risco de recidiva.**

• Maior espectro de ação.**

• Segurança e conveniência.

*Pharmacokinetic properties of Veraflox®
Tablets and Verafl ox® Oral Suspension,
presented at the First International Veraflox®
Symposium (Berlin, 16–19 March 2006).
**Study No. 144248.

BENEFÍCIOS:

PRINCÍPIO ATIVO:
• Pradofloxacina

CÃES:

• Piodermites.

• Infecções de feridas.

• Infecções do trato urinário.

• Infecções graves de gengiva
e tecidos periodontais.

GATOS:

• Infecções do
trato urinário.

• Infecções do trato
respiratório superior.

• Infecções de feridas
e abscessos (piodermites).

TERAPÊUTICOS TERAPÊUTICOS
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