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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
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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
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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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LINHA ANTIMICROBIANOS

CELESPORIN®

An� bió� co bactericida à base de Cefalexina. Indicado no 
tratamento de infecções dermatológicas, respiratórias, cis� tes e 
nefrites. Além de recomendação para uso pré e pós-operatório 
de cirurgias ele� vas, ortopédicas, entre outras.

Apresentação:

• 150 mg - Cartucho: 1 blíster com 12 comprimidos. 
Display: 10 blísteres com 12 comprimidos.

• 600 mg - Cartucho: 1 blíster com 10 comprimidos.        
Display: 10 blísteres com 10 comprimidos.

ENROTRAT® TABS
An� bió� co bactericida palatável à base de Enrofl oxacina. 
Indicado para o tratamento de infecções causadas por bactérias 
sensíveis à Enrofl oxacina.

Apresentação:

• 25 mg - Cartucho: 1 blíster com 10 comprimidos. Display: 
15 blísteres com 10 comprimidos.

• 100 mg - Cartucho: 1 blíster com 10 comprimidos. 
Display: 10 blísteres com 10 comprimidos.

• 200 mg - Cartucho: 2 blísteres com 5 comprimidos. 
Display: 8 blísteres com 5 comprimidos.

AZICOX-2®

An� bió� co bactericida e an� -infl amatório não esteroide à 
base de Azitromicina e Meloxicam. Indicado no tratamento de 
afecções respiratórias, de pele e anexos, em doenças urogenitais 
e diges� vas, no pós-operatório e em trauma� smos em geral de 
cães e gatos.

Apresentação: Cartucho com 1 blíster com 6 comprimidos.

INDICAÇÃO 

INDICAÇÃO 

INDICAÇÃO 
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LINHA ANTIMICROBIANOS

DOXIFIN® TABS
An� bió� co bacteriostá� co palatável à base de Doxiciclina. Indicado para o tratamento da erliquiose canina e de infecções dos 
tratos respiratório, gastrointes� nal e geniturinário, bem como da pele e anexos.

Apresentação: 

• 50 mg e 100 mg - Cartucho: 1 blíster com 14 comprimidos. Display: 10 blísteres com 14 comprimidos.

• 200 mg - Cartucho: 2 blísteres com 6 comprimidos. Display: 10 blísteres com 6 comprimidos. INDICAÇÃO 

TRISSULFIN SID®

An� bió� co bactericida à base de Sulfadimetoxina e Ormetoprim. Indicado no tratamento da isosporose e de diarreias bacterianas, 
piodermites,infecções urinárias, o� tes e infecções respiratórias.

Apresentação:

• 400 mg - Cartucho: 1 blíster com 10 comprimidos. Display: 10 blísteres com 10 comprimidos.

• 1600 mg - Cartucho: 2 blísteres com 5 comprimidos. Display: 7 blísteres com 5 comprimidos. INDICAÇÃO 
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LINHA ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANALGÉSICOS

MAXICAM
An� -infl amatórios não esteroides à base de Meloxicam. 
Indicados no tratamento de processos infl amatórios e dolorosos 
em geral, em trauma� smos e no pré e pós-operatório. Efi cácia e 
segurança no controle da dor e da infl amação de cães e gatos.

Apresentação: 0,5 mg e 2,0 mg - Cartucho: 1 blíster com 10 
comprimidos. Display: 15 blísteres com 10 comprimidos.

INDICAÇÃO 

MAXICAM PLUS
An� -infl amatório não esteroide à base de Meloxicam, associado 
ao condroprotetor Sulfato de Condroi� na A. Indicado para o 
tratamento de processos infl amatórios e dolorosos em geral, 
problemas osteoar� culares, músculoesquelé� cas e no pós-
operatório.

Apresentação: 0,5 mg e 2,0 mg - Cartucho: 1 blíster com 8 
comprimidos. Display: 10 blísteres com 8 comprimidos.

INDICAÇÃO 

MAXICAM 0,2%
SOLUÇÃO INJETÁVEL
An� -infl amatórios não esteroides à base de Meloxicam. 
Indicados no tratamento de processos infl amatórios e dolorosos 
em geral, em trauma� smos e no pré e pós-operatório. Segurança 
e efi cácia do Meloxicam em solução injetável.

Apresentação:

Solução Injetável 0,2% - Frasco-ampola com 20 mL.

INDICAÇÃO 
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LINHA ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANALGÉSICOS

PREDIDERM COMPRIMIDOS
An� -infl amatório esteroide à base de Prednisolona. Indicado 
nos processos infl amatórios e alérgicos.

Apresentação: 5 mg e 20 mg - Cartucho: 1 blíster com 10 
comprimidos. Display: 15 blísteres com 10 comprimidos.

INDICAÇÃO 

NULLI
Nulli® é um analgésico opioide oral à base de Tramadol, indicado 
para u� lização na clínica e cirurgia de cães e gatos.

Dentre as possíveis u� lizações do Tramadol destacam-se: a 
analgesia em quadros clínicos de dor, na dor aguda no pré, 
trans e pós-operatório, na dor crônica em associação a outros 
analgésicos, na neuroleptoanalgesia em associação com 
tranquilizantes e seda� vos, na redução da CAM (Concentração 
Alveolar Mínima) dos anestésicos inalatórios, na indução 
anestésica para potencialização do anestésico intravenoso, em 
protocolos de anestesia e analgesia balanceada/mul� modal e 
para técnicas de analgesia espinhal.

Apresentação: Frasco com 10 mL acompanhado de seringa 
dosadora de 1 mL.

INDICAÇÃO 

MAXICAM SOLUÇÃO ORAL
An� -infl amatórios não esteroides à base de Meloxicam com a 
pra� cidade de uma exclusiva solução oral palatável.

Apresentação: Solução Oral - Frasco com 15 mL acompanhado 
de seringa dosadora de 1 mL.

INDICAÇÃO 
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LINHA DERMATOLÓGICOS

BRIS SHAMPOO EQUILÍBRIO
PELE SECA
Apresenta em sua formulação componentes selecionados, como 
a Fitoesfi ngosina, Aloe Vera, Vitaminas A e E nanoencapsuladas, 
que associam-se ao Óleo de Girassol nanoencapsulado, a 
polissacarídeos e tensoa� vos suaves. Indicado para a higiene 
suave e delicada dos pelos enquanto hidrata a pele de cães 
e gatos, podendo ser u� lizado para todos os � pos de pele, 
especialmente para as secas.

Apresentação: Frascos de 200 mL e 500 mL.

INDICAÇÃO 

BRIS SPRAY EQUILÍBRIO
PELE SECA
Apresenta formulação leve e não oleosa composta por 
Fitoesfi ngosina e por óleos de Coco, Argan e Abacate 
nanoencapsulados associado a presença de um complexo 
vegetal. Indicado para a hidratação intensa dos pelos e da 
pele seca de cães e gatos, renovando e prolongando os efeitos 
hidratantes do banho.

Apresentação: Frascos de 200 mL.

INDICAÇÃO 

BRIS SÉRUM EQUILÍBRIO
PELE SECA
Apresenta em sua formulação componentes selecionados, como 
a Fitoesfi ngosina, que estão associados às Ceramidas e também 
aos Ômegas derivados de Óleos de Girassol, Macadâmia, Oliva, 
Gergelim e Óleo de Calêndula Nanoencapsulada. Indicado para 
a hidratação profunda da pele, podendo ser u� lizado em todos 
os � pos de pele de cães e gatos, especialmente para as secas e 
sensíveis.

Apresentação: Frasco de 30 mL.

INDICAÇÃO 
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LINHA DERMATOLÓGICOS

REGEPIL
Cicatrizante composto pela exclusiva associação de Tartarato 
de Ketanserina e Asia� cosídeo. Indicado para es� mular a 
cicatrização de feridas em cães e gatos, promovendo um 
resultado mais rápido e de melhor qualidade.

Apresentação: Frasco de 50 ml acompanhado de válvula spray.

INDICAÇÃO 

BRIS SHAMPOO EQUILÍBRIO
PELE OLEOSA
Apresenta em sua formulação componentes selecionados, 
como a Fitoesfi ngosina, Vitamina A nanoencapsulada, Óleos 
de Coco, Argan e Abacate nanoencapsulados associam-se a 
uma tecnologia mineral e a tensoa� vos suaves. Indicado para 
a higiene profunda e delicada dos pelos e da pele enquanto 
desodoriza e hidrata a pele de cães e gatos que apresentam 
maior produção oleosa, sem agredir ou ressecar.

Apresentação: Frascos de 200 mL.

INDICAÇÃO 

BRIS SHAMPOO EQUILÍBRIO BRIS SPRAY EQUILÍBRIO
PELE OLEOSA
Apresenta formulação leve e não oleosa composta por 
Fitoesfi ngosina, Ceramidas e Vitamina A nanoencapsulada, 
associada a uma tecnologia mineral. indicado para aplicação na 
pele e pelos de cães e gatos que apresentam maior produção 
oleosa, sem agredir ou ressecar, renovando e prolongando os 
efeitos de limpeza, desodorização e hidratação promovidos 
pelo banho.

Apresentação: Frascos de 200 mL.

INDICAÇÃO 

REGEPIL
Cicatrizante composto pela exclusiva associação de Tartarato 
de Ketanserina e Asia� cosídeo. Indicado para es� mular a 

DERMOTRAT AEROSOL E CREME
Dermatológico à base de Gentamicina, Betametasona e 
Miconazol. Indicado nas afecções cutâneas bacterianas e/ou 
fúngicas.

Apresentação:

• Aerosol - Frasco aerosol de 110 mL.

• Creme - Bisnaga de 20 g.

INDICAÇÃO 
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LINHA PROTEÇÃO

LEEVRE
Coleira ectoparasi� cida à base de Deltametrina e Propoxur. 
Auxilia na repelência e mortalidade do vetor da Leishmaniose 
Visceral e no controle das infestações de carrapatos e pulgas 
em cães.

Apresentação:

• 48 cm - 1 coleira para cães de pequeno a médio porte.

• 63 cm - 1 coleira para cães de grande porte. Display 
expositor: 6 latas.

INDICAÇÃO 

TOP DOG
Vermífugo palatável à base de Praziquantel, Pamoato de 
Pirantel, Febantel e Ivermec� na. Indicado para o combate a 
vermes chatos e redondos e para o tratamento de giardíase em 
cães.

Apresentação: 

• 2,5 kg e 10 kg - Cartucho: 1 blíster com 4 comprimidos. 
Display expositor: 12 cartuchos.

• 30 kg - Cartucho: 1 blíster com 2 comprimidos. Display 
expositor: 12 cartuchos.

INDICAÇÃO 

NEOPET
Ectoparasi� cida de uso tópico à base de Fipronil a 12,5%. 
Indicado para o combate e o controle de carrapatos em cães e 
pulgas em cães e gatos.

Apresentação: Pipeta individual.

INDICAÇÃO 
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LINHA PROTEÇÃO

LIMP & HIDRAT
Solução de limpeza de ouvidos à base de extratos de aloe 
vera e tília, saponinas vegetais e óleo essencial de lavanda.

Apresentação: Frasco de 100 mL com bico aplicador.

INDICAÇÃO INDICAÇÃO 

HERBALVET T.A.
Poderoso desinfetante à base de Cloreto de Benzalcônio 
15%. Excelente desodorizante com tensoativo biodegradável 
para a limpeza e desinfecção de ambientes, equipamentos 
e materiais cirúrgicos veterinários. Rendimento de até 1000 
litros na sua indicação viricida (cinomose), até 700 litros na 
sua indicação giardicida e até 500 litros para sua indicação 
fungicida e bactericida.

Apresentação: Frasco contendo 1 L.

INDICAÇÃO INDICAÇÃO 

LINHA OTOLÓGICOS

AURIGEN
Otológico à base de Gentamicina, Betametasona e Miconazol. 
Indicado nas o� tes bacterianas e/ou fúngicas de cães.

Apresentação: Bisnaga de 15 g com bico aplicador.

INDICAÇÃO 

AURITOP
Otológico à base de Ciprofl oxacina, Cetoconazol, Fluocinolona e 
Lidocaína. Ideal para o tratamento de o� tes crônicas causadas 
por fungos e/ou bactérias em cães e gatos.

Apresentação: Frasco de 30 g com bico aplicador.

INDICAÇÃO 



10

LINHA SUPLEMENTOS

ATIVI 40 MG
Suplemento alimentar palatável a base de colágeno � po II não 
desnaturado (UC-II®) de fabricação patenteada, associado aos 
minerais cobre, zinco, manganês e selênio, componentes que 
exercem suporte nutricional ao metabolismo da construção de 
estruturas ar� culares.

Apresentação: Cartucho: 1 blíster com 30 comprimidos 
palatáveis.

INDICAÇÃO 

BIOCANIS
Probió� co palatável à base de bactérias que equilibram a 
microfl ora intes� nal dos animais. Indicado para qualquer 
situação de alteração de ro� na dos animais, como: desmame, 
mudança de alimentação, viagens, adestramento, acasalamento 
e alterações de ambientes.

Apresentação: Seringa de 14 g.

INDICAÇÃO 

CONDROMAX PET
TABLETES PALATÁVEIS
Suplemento palatável à base de Sulfato de Condroi� na, 
Glicosamina e dos minerais cobre, zinco e manganês quelatados.

Apresentação:

• Cartucho: 1 blíster com 30 tabletes palatáveis.

• Cartucho: 3 blísteres com 30 tabletes palatáveis.

INDICAÇÃO 
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LINHA SUPLEMENTOS

ENERGY PET
Suplemento à base de vitaminas, aminoácidos e do mineral 
cromo quelatado, com um agradável aroma de morango. 
Des� nado a melhorar o metabolismo energé� co de cães, gatos, 
aves e roedores.

Apresentação: Frasco de 125 mL com seringa dosadora e 
acoplador.

METACELL PET
Suplemento vitamínico mineral para a suplementação de 
nutrientes em estados de convalescença, gestação e lactação. 
Recomendado também na performance de animais atletas.

Apresentação: Frasco de 50 mL com seringa dosadora e acoplador.

INDICAÇÃO 

INDICAÇÃO 
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LINHA CONCLUE - KIT DIAGNÓSTICO

CONCLUE CINOMOSE 
Detecta o agente causador (an� geno) da Cinomose Canina em 
amostra de swab de secreção ocular (conjun� va) ou descarga 
nasal de cães.

Apresentação: Display contendo 10 kits.

Procedimento:

INDICAÇÃO 
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CONCLUE PARVOVIROSE E
CORONAVIROSE CANINA
Detecção do agente causador (an� geno) da Coronavirose (CCV) 
e Cinomose canina (CPV), em amostra de fezes de cães.

Apresentação: Display contendo 10 kits.

Procedimento:
INDICAÇÃO 

Colete a 
amostra

MistureP eque a 
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4 gotas da
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Leitura
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CONCLUE DIROFILARIOSE
Detecção do agente causador (an� geno) da Dirofi lariose canina, 
em amostra de sangue total, soro ou plasma de cães.

Apresentação: Display contendo 10 kits.

Procedimento:
INDICAÇÃO 
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LINHA CONCLUE - KIT DIAGNÓSTICO

CONCLUE PANLEUCOPENIA
Detecção do agente causador (an� geno) da Panleucopenia 
Felina, em amostra de fezes de gatos.

Apresentação: Display contendo 10 kits.

Procedimento:
INDICAÇÃO 
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CONCLUE FELV
Detecção do agente causador (an� geno) da Leucemia felina, 
em amostra de sangue total, soro ou plasma de gatos.

Apresentação: Display contendo 10 kits.

Procedimento:

Adicione 1 gota (10 µL)
da amostra

Adicione 3 gotas da
solução de ensaio

Leitura

Aguarde
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INDICAÇÃO 

CONCLUE ERLIQUIOSE
Detecção de an� corpos contra o agente causador da Erliquiose 
(Ehrlichia canis), em amostra de sangue total, soro ou plasma 
de cães.

Apresentação: Display contendo 10 kits.

Procedimento:

INDICAÇÃO 
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LINHA CONCLUE - KIT DIAGNÓSTICO

CONCLUE DERMATOFITOSE
Meio de cultura para detecção in vitro do crescimento de 
dermatófi tos causadores da Dermatofi tose em cães e gatos, a 
par� r de amostra de pelos ou de escamas da região cutânea 
afetada do animal.

A presença de fungos dermatófi tos na amostra testada irá modifi car 
a coloração do meio de laranja para vermelho.

Apresentação: Display contendo 10 kits.

Procedimento:

Para a realização da coleta, o animal deve estar há pelo menos 30 
dias sem tratamento com an� fúngicos sistêmicos e há pelo menos 
10 dias sem tratamento com an� fúngicos tópicos.

1 - Higienizar a pele com uso de formulação neutra e sem ação 
an� sép� ca.

2 - Iden� fi car a melhor área para a coleta da amostra (áreas de pelo 
quebradiço ou áreas que apresentam fl uorescência com o teste da 
Lâmpada de Wood).

3 - Re� rar uma pequena quan� dade de pelos ou escamas, sempre 
das bordas das lesões, com o auxílio de uma pinça.

4 - Abrir a tampa do tubo e inocular cuidadosamente a amostra da 
área lesionada no meio de cultura.

5 - Colocar a tampa no tubo sem fechá-lo por completo (é necessário 
manter a aeração) e então, iden� fi car a amostra. Cer� fi car que exista 
entrada de ar no meio de cultura pois é necessária para o crescimento 
das leveduras e conclusão do diagnós� co no tempo esperado.

6 - Após inocular a amostra, mantenha-o ao abrigo da luz e à 
temperatura entre 15°C e 30°C.

7 - Verifi car e observar a cor do meio de cultura a cada 24 horas 
por até 14 dias.

CONCLUE GIARDÍASE
Detecção do agente causador (an� geno) da Giardíase canina e 
felina (Giardia lamblia), em amostra de fezes de cães e gatos.

Apresentação: Display contendo 10 kits.

Procedimento:
INDICAÇÃO 

6X
f “ ¢· ¥“¢?‘ ¤

b

s

PO fi “fl

f “ ¢ ·¥ “ ¢ ?‘ ¤

b

s

Colete a
amostra

MistureP eque a 
solução

Adicione
4 gotas da

solução com 
amostra

Leitura

Aguarde

INDICAÇÃO 



ourofinopet.comTABELA DE DOSES

e UC-II® são marcas registradas da Lonza ou de suas afiliadas.

80
0
0
14
22

/0
42

1O
F0

8

SID = 1 vez ao dia.
BID = 2 vezes ao dia.
TID = 3 vezes ao dia.
Prescrição e administração sob orientação do médico-veterinário.
Consulte sempre a bula.

Antimicrobianos

Azicox-2 (Azitromicina/Meloxicam)

Celesporin (Cefalexina)

Enrotrat Tabs (Enrofloxacina)

Doxifin Tabs (Doxiciclina)

Trissulfin SID (Sulfadimetoxina/Ormetoprim)

50 mg

200 mg

150 mg
600 mg

25 mg
100 mg
200 mg

50 mg

100 mg

200 mg

400 mg

1600 mg

1 comp./5 kg BID  Ú 7 dias
1 comp./20 kg BID  Ú 7 dias

1 comp./5 kg SID Ú 3 a 5 dias
1 comp./20 kg SID Ú 3 a 5 dias
1 comp./40 kg SID Ú 3 a 5 dias

1° dia: 2 comp./5 kg SID
2° dia: 1 comp./5 kg SID Ú 3 a 5 dias

1° dia: 2 comp./20 kg SID
2° dia: 1 comp./20 kg SID Ú 3 a 5 dias

1 comp./5 kg SID Ú 7 dias
Erliquiose: mínimo 28 dias

1 comp./10 kg SID Ú 7 dias
Erliquiose: mínimo 28 dias

1 comp./20 kg SID Ú 7 dias
Erliquiose: mínimo 28 dias

1° dia: 2 comp./5 kg SID
2° dia: 1 comp./5 kg SID Ú 3 a 21 dias
Isosporose canina: 1 comp./2 kg
SID Ú 5 a 14 dias

1° dia: 2 comp./20 kg SID
2° dia: 1 comp./20 kg SID Ú 3 a 21 dias
Isosporose canina: 1 comp./8 kg
SID Ú 5 a 14 dias

Dermotrat (Gentamicina/Betametasona/Miconazol)

Regepil (Tartarato de Ketanserina/Asiaticosídeo)

Bris Shampoo Equilíbrio Pele Seca
(Fitoesfingosina, Aloe Vera, Vitaminas A e E nanoencapsuladas,  
Óleo de Girassol nanoencapsulado, polissacarídeos e tensoativos)

Bris Spray Equilíbrio Pele Seca
(Fitoesfingosina, Óleos de Coco, Argan e Abacate 
nanoencapsulados e complexo vegetal)

Bris Sérum Equilíbrio Pele Seca
(Fitoesfingosina, Ceramidas, Óleos de Girassol, Macadâmia, 
Oliva, Gergelim e Óleo de Calêndula Nanoencapsulada)

Bris Shampoo Equilíbrio Pele Oleosa
(Fitoesfingosina, Vitamina A nanoencapsulada, Óleos de Coco,  
Argan e Abacate nanoencapsulados, tecnologia mineral e tensoativos)

Bris Spray Equilíbrio Pele Oleosa
(Fitoesfingosina, Ceramidas e Vitamina A 
nanoencapsulada e tecnologia mineral)

Aerosol
Creme

7 - 10 dias/Afecções fúngicas Ú até 4 semanas
7 - 10 dias/Afecções fúngicas Ú até 4 semanas

Dermatológicos

Aplicar na área da ferida 3 vezes ao dia  
até completa cicatrização.

Aplicar quantidade desejada do produto nos pelo molhados 
do animal e massagear de forma a produzir espuma e cobrir 
toda a pele e pelagem. Aguardar por 5 a 10 minutos para 
proporcionar contato dos ingredientes com a pele e os 
pelos. Enxaguar abundantemente.

Pulverizar o produto sobre a pelagem seca, no sentido 
contrário ao crescimento do pelo, de forma a cobrir com 
uma névoa do produto todo o corpo do animal. Não 
necessita enxágue.

Não aplicar em feridas com sangramento ativo.

Uso tópico.

Uso tópico. Agite antes de usar.

Afaste os pelos do dorso do animal até a visualização da 
pele e deposite a quantidade de produto, de acordo com 
o porte do animal, pressionando a válvula de aplicação até 
seu limite final.
Uso tópico.

Aurigen (Gentamicina/Betametasona/Miconazol)

Auritop (Ciprofloxacina/Cetoconazol/Fluocinolona/Lidocaína)

Cães

Gatos

até 15 kg - 4 gotas BID Ú durante 7 a 9 dias
acima 15 kg - 8 gotas BID Ú durante 7 a 9 dias

até 15 kg - 4 gotas BID Ú durante 7 a 10 dias
acima 15 kg - 8 gotas BID Ú durante 7 a 10 dias
3 gotas BID Ú durante 7 a 10 dias

Otológicos

Linha Proteção
Herbalvet T.A. (Cloreto de Benzalcônio 15%)

Diluir 1 mL para 500 mL de água 
(10 mL para 5 litros de água)

Diluir 1 mL para 700 mL de água 
(10 mL para 7 litros de água)

Diluir 1 mL para 1 litro de água 
(10 mL para 10 litros de água)

Leevre (Deltametrina 4%/Propoxur 12%)

NEOPet (Fipronil 12,5%)

Coleira - 48 cm

Coleira - 63 cm

Cães

Gatos

Cães de pequeno a médio porte
Circunferência máxima: 38 cm

Cães de grande porte
Circunferência máxima: 53 cm 

Idade mínima: 3 meses. Sugere-se um intervalo de troca a cada 
6 meses no mínimo.

Para a desinfecção para mais de uma indicação prevista deve-se 
considerar a menor diluição dentre as indicações de interesse.

Recomenda-se dose de reforço após 15 dias.
Giardíase: 3 dias consecutivos.

até 10 kg - 0,67 mL Ú aplicar a cada 30 dias
10,1 a 20 kg - 1,34 mL Ú aplicar a cada 30 dias
20,1 a 40 kg - 2,68 mL Ú aplicar a cada 30 dias
acima de 40 kg - 4,02 mL Ú aplicar a cada 30 dias

até 8 kg - 0,32 mL Ú aplicar a cada 30 dias

Top Dog (Praziquantel/Pamoato de Pirantel/Febantel/Ivermectina)

2,5 kg
10 kg
30 kg

1 comp. p/ cada 2,5 kg
1 comp. p/ cada 10 kg
1 comp. p/ cada 30 kg

Limp & Hidrat (Extrato de aloe vera/extrato de tília/ 
saponinas vegetais/óleo essencial de lavanda)
Recomenda-se a limpeza 1 vez por semana.

Para inativação de 
cistos de Giardia spp.:

Para inativação do 
vírus da cinomose:

Para inativação de 
bactérias e fungos:

Anti-Inflamatórios e Analgésicos

Maxicam Plus (Meloxicam/Sulfato de Condroitina A)

Cães: 0,5 mg

2,0 mg

Gatos: 0,5 mg

1° dia: 2 comp./5 kg SID
2° dia: 1 comp./5 kg SID Ú 5 a 7 dias

1° dia: 2 comp./20 kg SID
2° dia: 1 comp./20 kg SID Ú 5 a 7 dias

1 comp./5 kg Ú até 4 dias
Até 28 dias: quadros crônicos.

0,05 a 0,1 mL

Nulli (Tramadol 40 mg/mL)

kg/ TID
Duração do tratamento a critério do M.V.

Medicamento controlado com retenção obrigatória 
da notificação de receita (SIPEAGRO).

Prediderm Comprimidos (Prednisolona)

5 mg
20 mg

1 comp./5 a 10 kg SID ou BID
1 comp./20 a 40 kg SID ou BID

Maxicam 0,2% Solução Injetável (Meloxicam)

1° dia: 1 mL/10 kg SID IV/SC/IM
2° dia: 0,5 mL/10 kg SID. Por até 
mais 5 dias ou a critério do M.V.

Dose única: 0,1 mL/ 1 kg/ SC

Maxicam Solução Oral (Meloxicam 0,1%)

Cães adultos

Gatos adultos

1° dia: 0,2ml/kg SID
2° dia: 0,1ml/kg SID – uso mínimo 4 dias

1° dia: 0,1ml/kg SID
2° dia: 0,05ml/kg SID – uso mínimo 4 dias

Cães e gatos filhotes: até 7 dias.

Até 35 dias

Até 21 dias

Maxicam (Meloxicam)

Cães: 0,5 mg

2,0 mg

Gatos: 0,5 mg

1° dia: 2 comp./5 kg SID
2° dia: 1 comp./5 kg SID Ú 5 a 7 dias

1° dia: 2 comp./20 kg SID
2° dia: 1 comp./20 kg SID Ú 5 a 7 dias

1 comp./5 kg Ú até 4 dias
Até 28 dias: quadros crônicos.

Cães

Gatos

Energy Pet (Suplemento vitamínico aminoácido/
vitaminas do complexo B, C, aminoácidos, glicose e cromo quelato)

Metacell Pet (Ácido fólico, vitaminas B2, B6,
B12, C, K3, cobalto, cobre, ferro, zinco, açúcar frutose e sorbitol)

Ativi 40 mg (Colágeno Tipo II não desnaturado (UC-II®)/
cobre/zinco/manganês e selênio)

Biocanis (Lactobacillus acidophillus/Bifidobacterium animalis
subs. lactis/Enterococcus faecium)

Condromax Pet (Sulfato de Condroitina/Glicosamina/
Cobre, zinco e manganês quelatos)

Cães e gatos
Aves e 

roedores

Cães e gatos
Aves e 

roedores

0,5 mL/kg BID Ú 15 a 30 dias

1 mL diluído em 100 mL de água BID Ú  
15 a 30 dias

1 mL/10 kg BID Ú 15 a 30 dias

2 mL diluídos em 1 litro de água Ú 15 a 30 dias

1 comp./ independente do peso corporal 
do animal SID Ú durante no mínimo 60 dias
Recomenda-se que a administração ocorra 1 hora antes 
da alimentação do animal.

Recém-nascidos - 2 g Ú a cada 6 ou 12 horas
Adultos - 4 g Ú a cada 6 ou 12 horas
Partos - 4 g Ú a cada 6 ou 12 horas

Até 10 kg - ½ tablete - SID Ú durante 30 dias
11 a 20 kg - 1 tablete - SID Ú durante 30 dias
21 a 30 kg - 2 tabletes - SID Ú durante 30 dias
Acima de 31 kg - 3 tabletes - SID Ú durante 
30 dias

Suplementos



Produtos Veterinários



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.







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



S N AC K S

O snack onebyone™ freshfit™ da spin™ é um 
snack de carne desidratada rico em proteínas 
de origem animal e vegetais frescos. Feito com 
ingredientes selecionados e 100% NATURAIS.

freshfit™ é nutrição fresca e saudável para o seu pet.



spinpet.com.br
comercial@spinpet.com.br

@spinpet

S N AC KS

acelere suas vendas 
com o display dos 
snacks onebyone™ 
freshfit™ da spin™

SNACK DE CARNE
DESIDRATADA
RICO EM PROTEÍNAS
DE ORIGEM ANIMAL
E VEGETAIS FRESCOS

100% NATURAL

caixa display 18 unid.





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









caixa display 18 unid.

spinpet.com.br
comercial@spinpet.com.br

@spinpet







ASSADO I INTEGRAL

SAUDÁVEL E SABOROSO





SELEÇÃO DE SABORES
E CORTES ESPECIAIS






80%
CARNES
FRESCAS

    

    



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.



caixa display 32 unid.



vai na gancheira



MACIO
SUPER

STICKS DE CARNE 
FRESCA PARA CÃES
MAIS SAUDÁVEL E 
SABOROSO!
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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



ÉVERDADE 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.



spinpet.com.br @spinpet

CUIDADO ORAL

DIÁRIO



VAI NA GANCHEIRA

SPIN™ DentaBite™

INOVAÇÃO ODONTOLÓGICA PARA CÃES

I  spinpet.com.br I        @spinpet  I

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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ALEGRIA
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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






RS



POSOLOGIA

25 mg: 1 compr. para 5 kg 
75 mg: 1 compr. para 15 kg

100 mg: 1 compr. para 20 kg

INDICAÇÃO

Cães e gatos

INDICAÇÃO

Cães e gatos

APRESENTAÇÃO

Frasco com 30 mL

APRESENTAÇÃO

Frasco com 50 mL

ANESTÉSICOS

Anasedan Injetável
Sedativo à base de Cloridrato de Xilazina
Sedativo, analgésico e relaxante muscular para cães e gatos à base de xilazina a 2%. 
Indicado para procedimentos onde haja a necessidade de sedação do animal como pequenas suturas, 
exames radiológicos, coleta de sangue e sondagem uretral. Pode ser aplicado pela via intramuscular, 
subcutânea ou intravenosa.

Dopalen Injetável
Anestésico à base de Cloridrato de Ketamina
Anestésico geral para cães e gatos à base de ketamina a 10%. Indicado para intervenções cirúrgicas 
em geral, ou como pré-anestésico. Pode ser aplicado pela via intramuscular ou intravenosa.

Carprodyl Comprimido
Anti-inflamatório à base de Carprofeno
Anti-inflamatório não esteroidal à base de carprofeno para cães. Indicado no tratamento 
de processos inflamatórios e dolorosos em geral, traumatismos, pré e pós-operatórios. 

APRESENTAÇÃO

Blister com 
14 comprimidos

INDICAÇÃO

Cães 

ANTI-INFLAMATÓRIOS

acesse o Pet Journal



ANTI-INFLAMATÓRIOS

Marbopet Comprimidos
Antibiótico à base de Marbofloxacina 
Antibiótico palatável à base de marbofloxacina para cães. Indicado para 
o tratamento de infecções, causadas por bactérias Gram-positivas e 
Gram-negativas, tais como infecções do sistema tegumentar, urinário, 
gastrintestinal e respiratório.

Enropet
Antibiótico à base de Enrofloxacina
Antibiótico palatável de amplo espectro para cães e gatos 
à base de enrofloxacina. Indicado para o tratamento de
infecções que acometem cães e gatos, causadas por 
bactérias Gram-positivas, Gram-negativas, espiroquetas 
e micoplasmas.

APRESENTAÇÃO

Blister com
10 comprimidos

POSOLOGIA

27,5 mg: 1 compr. para 10 kg
82,5 mg: 1 compr. para 30 kg

INDICAÇÃO

Cães 

APRESENTAÇÃO

Blister com
10 comprimidos

POSOLOGIA

50 mg: 1 compr. para 10 kg
150 mg: 1 compr. para 30 kg

INDICAÇÃO

Cães e gatos

ANTIBIÓTICOS

Ketofen Comprimido 
Anti-inflamatório à base de Cetoprofeno
Ketofen é um anti-inflamatório não esteroidal também com atividade analgésica e an-
tipirética, que atua inibindo a síntese das prostaglandinas. Indicado para tratamento das 
síndromes inflamatórias e/ou dolorosas em cães e gatos, em particular nas artroses, artrites, 
traumatismos, luxações, entorses, hérnias de disco e edemas.

POSOLOGIA

5 mg: 1 compr. para 5 kg
20 mg: 1 compr. para 20 kg

INDICAÇÃO

Cães e gatos

APRESENTAÇÃO

Blister com 
10 comprimidos

acesse o Pet Journal



INDICAÇÃO

Cães e gatos

APRESENTAÇÃO

Pipetas para uso conforme o 
peso, embalagens unitária e 

combo

Fiprolex Drop Spot
Ectoparasiticida para cães e gatos 
Ectoparasiticida de uso tópico para cães e gatos à base de fipronil. Indicado 
para o combate e controle de pulgas e carrapatos de forma segura e eficaz.

ECTOPARASITICIDAS

EMBALAGEM
PROMOCIONAL

3MESES DE
PROTEÇÃO

Vectra 3D
Controle e combate de pulgas, carrapatos, 
mosquitos e flebótomos nos cães 
Vectra 3D oferece proteção tópica super premium para cães contra 
pulgas (adultas e formas imaturas) por 2 meses e contra carrapatos 
(vetores da erliquiose/ babesiose/ anaplasmose/ hepatozoonose), 
mosquitos (vetores da dirofilariose) e flebótomos (vetores da leishma-
niose) por 1 mês.  Produto de rápida distribuição e efeito anti-alimentação, 
minimiza a fixação e risco de transmissão de doenças transmitidas por veto-
res, possui ação repelente e inseticida, e a pipeta smart tem como método 
de aplicação line-on que facilita a distribuição de Vectra 3D pela superfície 
da pele.

Vectra Gatos
Pulicida de rápida e longa ação para gatos 
Vectra Gatos oferece rápida proteção tópica contra pulga adultas e formas imaturas.
Possui efeito knock-down letal contra as pulgas a partir de 15 minutos e duração por 7 semanas. 

INDICAÇÃO

Cães

INDICAÇÃO

Gatos

APRESENTAÇÃO

Pipeta smart de acordo
com o peso do cão,

embalagens unitária
e combo

APRESENTAÇÃO

Pipeta para gatos 
de até 10 kg

embalagens unitária
e combo

EMBALAGEM
PROMOCIONAL

+ PROTEÇÃO
COM

ECONOMIA

EMBALAGEM
PROMOCIONAL

+ PROTEÇÃO
COM

ECONOMIA

acesse o
Vectrapet



Adaptil
Análogo sintético do odor materno
Produto exclusivo à base de uma formulação sintética do odor materno canino 
que promove sensação de bem-estar e conforto aos cães. Seu uso contínuo auxilia 
no conforto e bem-estar dos cães em situações adversas do dia a dia como por 
exemplo: adoção/ ambientação do filhote em casa, sociabilização de filhotes, medo 
de fogos de artifício, viagens e transporte, estadia em hotéis e mudança de ambiente.

INDICAÇÃO

Cães

APRESENTAÇÃO

Aparelho difusor c/ refil de 48 mL
Refil com 48 mL

Spray com 60 mL

OTOLÓGICOS

Otodem Auriclean
Ceruminolítico para cães e gatos
Solução otológica, com aroma de pêssego, composta por aloe vera e calêndula, indicado
para a limpeza e hidratação do pavilhão auricular e orelha externa de cães e gatos.

Otodem Plus
Solução otológica completa para cães e gatos
Produto para uso otológico e dermatológico para cães e gatos à base de tiabendazol, sulfato 
de neomicina, dexametasona e cloridrato de lidocaína. Possui ação antibacteriana, antimicótica, 
anti-inflamatória e antiparasitária, além de promover analgesia local.

acesse o Pet Journal

INDICAÇÃO

Cães e gatos

APRESENTAÇÃO

Frasco com 100 mL,
antivazamento e haste flexível

APRESENTAÇÃO

Frasco com 20 mL com
conta-gotas graduado

INDICAÇÃO

Cães e gatos

COMPORTAMENTAIS

www.adaptil.com/br



Pet Away Aerossol
Educador para cães e gatos
Potente educador para cães e gatos devido ao seu poder repelente. 
Indicado para o condicionamento e educação dos animais, afastando-
-os de locais onde sua permanência seja indesejada.

APRESENTAÇÃO

Frasco aerossol
com 400 mL

INDICAÇÃO

Ambiente interno
ou externo

Feliway Friends
Análogo sintético do odor materno felino
Produto exclusivo à base de uma formulação sintética do odor materno felino que quando 
presente no ambiente, auxilia na convivência harmônica, por diminuir a frequência e intensidade 
dos conflitos entre os gatos que vivem juntos. Indicado para ambientes com 2 ou mais gatos que 
brigam ou que apresentam sinais de conflito.

INDICAÇÃO

Gatos

APRESENTAÇÃO

Aparelho difusor c/ refil de 48 mL
Refil com 48 mL

COMPORTAMENTAIS

Cardalis
Combinação para auxiliar no tratamento da 
insuficiência cardíaca congestiva em cães
Cardalis® é a associação de dois princípios ativos, espironolactona e benazepril, 
indicado para o tratamento de cães com insuficiência cardíaca congestiva.
Pode ser prescrito já no início da ocorrência de sinais clínicos da doença.
A administração é uma vez ao dia com a refeição. Comprimido sulcado, palatável 
e mastigável.

INDICAÇÃO

Cães

APRESENTAÇÃO

Frascos com 30 comprimidos
nas apresentações:

2,5 mg/20 mg ou 5 mg/ 40 mg 
benazepril/ espironolactona

CARDIOLÓGICOS

Feliway Classic
Análogo sintético do odor facial felino (F3)
Produto exclusivo à base de uma formulação sintética do odor facial felino, promove sensação 
de segurança e tranquilidade aos gatos. Seu uso contínuo auxilia no conforto e bem-estar dos 
gatos em situações adversas do dia a dia como: mudança de ambiente, introdução de um novo 
morador, transporte e distúrbios comportamentais, como marcações urinárias e arranhaduras. 

INDICAÇÃO

Gatos

APRESENTAÇÃO

Aparelho difusor c/ refil de 48 mL
Refil com 48 mL

Spray com 60 mL

www.feliway.com/br

acesse o Pet Journal



Canex Premium
Endoparasiticida completo para cães
Vermífugo palatável de amplo espectro para cães à base de 
pamoato de pirantel, praziquantel, febantel e ivermectina. 
Indicado no tratamento das infestações causadas por 
cestódeos e nematódeos, na prevenção da dirofilariose,
quando utilizado mensalmente, e no combate da giardíase.

APRESENTAÇÃO

Blister com 4 compr. 450 e 900 mg
Blister com 2 compr. 3,6 g

POSOLOGIA

450 mg: 1 compr. para 5 kg
900 mg: 1 compr. para 10 kg

3,6 g: 1 compr. para 40 kg

INDICAÇÃO

Cães

ENDOPARASITICIDAS

POSOLOGIA

1 compr. para 10 kg

INDICAÇÃO

Cães

APRESENTAÇÃO

Blister com 4 comprimidos

Canex Composto
Endoparasiticida 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.

Canex Original
Endoparasiticida para cães e gatos
Vermífugo oral para cães e gatos à base de pamoato de pirantel.
Indicado no tratamento das infestações causadas pelos nematódeos.

APRESENTAÇÃO

Blisters com 4 comprimidos

POSOLOGIA

Cães - 1 compr. para 10 kg
Gatos - 1 compr. para 2,5 kg

INDICAÇÃO

Cães e gatos

acesse
o Pet Journal:

acesse o
Pet Journal:

GIARDICIDA

                             GIAR DICIDA

Canex Plus 3
Endoparasiticida contra as principais verminoses 
caninas 
Vermífugo palatável de amplo espectro para cães à base de pamoato de
pirantel, praziquantel e febantel. Indicado no tratamento das infestações
causadas por cestódeos e nematódeos.

APRESENTAÇÃO

Blister com 4 comprimidos

POSOLOGIA

1 compr. para cada 10 kg

INDICAÇÃO

Cães



ENDOPARASITICIDAS

Petzi Plus
Endoparasiticida contra as 
principais verminoses caninas
Vermífugo oral de amplo espectro para cães à base de 
pamoato de pirantel, praziquantel e oxantel. Indicado no 
tratamento das principais infestações causadas por cestódeos 
e nematódeos, inclusive Trichuris vulpis. Ideal para programas 
integrados com rodízio de princípios ativos.

APRESENTAÇÃO

Blister com 4 compr. 350 e 700 mg
Blister com 2 compr. 2,8 g

POSOLOGIA

350 mg: 1 compr. para 5 kg
700 mg: 1 compr. para 10 kg

2,8 g: 1 compr. para 40 kg

INDICAÇÃO

Cães

Petzi Gatos Comprimidos
Endoparasiticida completo para gatos
Vermífugo palatável e sulcado de amplo espectro para gatos à base de pamoato 
de pirantel e praziquantel. Indicado no tratamento das infestações causadas 
pelos principais cestódeos e nematódeos que acometem os felinos, inclusive 
Dipylidium caninum.

INDICAÇÃO

Gatos

APRESENTAÇÃO

Blister com 4 comprimidos

POSOLOGIA

1 compr. 
para 4 kg

Petzi Filhotes
Solução endoparasiticida para cães filhotes e 
adultos de pequeno porte
Vermífugo oral de amplo espectro com dosador para cães à base de pamoato de 
pirantel, praziquantel e oxantel. Ideal para filhotes. Indicado no tratamento das principais 
infestações causadas por cestódeos e nematódeos, inclusive Trichuris vulpis.

APRESENTAÇÃO

Frasco com 20 mL 
e seringa dosadora

INDICAÇÃO

Cães 

POSOLOGIA

1 mL/kg

BAUNILHA
SABOR



Leish-Tec 
Vacina anti-leishmaniose visceral canina
Vacina com tecnologia de DNA recombinante contra Leishmaniose Visceral Canina, 
sendo a única vacina contra a enfermidade aprovada pelo MAPA e pelo Ministério da 
Saúde (IN-31). A proteína recombinante é a A2, classificada como um dos melhores 
antígenos capazes de induzir resposta imune celular, isto porque ela é específica e 
protetora contra a Leishmania. A resposta imune com a tecnologia da proteína A2 
não apresenta reatividade em testes sorológicos convencionais, ou seja, não torna o 
animal reagente após a vacinação. Além disso, a vacina não promove manifestações 
clínicas da doença. Deve ser usado método repelente continuamente nos animais 
vacinados.

INDICAÇÃO

Cães

APRESENTAÇÃO

Caixa com 10 doses de 1 mL cada

POSOLOGIA

Aplicar 3 doses de 1 mL por via subcutânea, com intervalos de 21 dias, 
em cães a partir de 4 (quatro) meses de idade. Revacinar anualmente 

em dose única usando como base a data da primeira dose.
A vacina deverá ser usada somente em cães assintomáticos com

resultados sorológicos negativos para leishmaniose visceral

BIOLÓGICOS

POSOLOGIA

Primovacinação: administrar 3 doses, por via subcutânea, com intervalos de 21 dias entre elas, a partir da 
7ª semana de idade. O esquema de vacinação pode ser ampliado em número de doses de acordo com a 

necessidade em locais com surtos endêmicos de alguma das doenças ou a critério do Médico-Veterinário. 
Animais com mais de 6 meses de idade, administrar pelo menos 2 doses, por via subcutânea, com intervalo de 

21 dias entre elas. Revacinação anual em dose única 

Inomune 
Vacina múltipla (V10) para cães
Vacina polivalente que contém 9 antígenos e protege contra 10 doenças em cães.
Fração liofilizada (pó) com vírus vivos-modificados da cinomose, adenovírus tipo 2 
(proteção contra hepatite infecciosa canina e doenças respiratórias causadas por esses 
vírus), parainfluenza e parvovirose, cultivados em linhagem celular; Fração líquida contendo 
o vírus inativado da coronavirose canina e 4 cepas de bactérias do gênero Leptospira 
inativadas (L. canicola, L. icterohaemorragiae, L. grippotyphosa e L. pomona), conservantes e 
indicador de pH (Indicador safety, que muda de coloração caso aconteça contaminação).
Cepas importadas produzidas pela ATCC (American Type Culture Collection), localizada no 
estado da Virgínia, EUA.

INDICAÇÃO

Cães

APRESENTAÇÃO

Caixa com 10 doses individuais, composta 
por 1 frasco com a parte liofilizada e 

1 frasco com o diluente

acesse o
website
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POSOLOGIA

BIOLÓGICOS

Rabmune 
Vacina antirrábica sem adjuvante para cães e gatos 
Vacina inativada e liofilizada, sem adjuvante, para proteção de cães e gatos contra o vírus 
da raiva. Cepa importada produzida pelo INPPAZ  (Instituto Panamericano de Proteción de 
Alimentos y Zoonosis),  localizado na Argentina.

APRESENTAÇÃO

Caixa com 20 doses individuais e 
respectivos diluentes 

INDICAÇÃO

Cães e gatos

POSOLOGIA

Administrar 1 dose, por via subcutânea, em animais a partir de 4 meses de idade. 
A revacinação é anual em dose única

Prozym Sticks 
Cuidado para a saúde bucal do cão
Sua textura e formato estimulam a mastigação, permitindo a eficiente limpeza pela 
remoção mecânica de bactérias e sujidades dos dentes, evitando a formação da placa 
dentária. Além disso, Prozym Sticks contém RF2, uma molécula exclusiva e patenteada, 
proveniente de um extrato vegetal a base de ruibarbo (Rheum palmatum); que ajuda 
a prevenir o acúmulo de bactérias na boca, melhorando o hálito dos cães e evitando a 
formação de biofilme bacteriano e do cálculo dentário. 

APRESENTAÇÃO 

Sachês com 12 sticks
(Prozym S e Prozym M)

APRESENTAÇÃO

Caixa contendo 10 frascos com 10 mL

INDICAÇÃO

Cães - 1 stick/dia

INDICAÇÃO

Cães

SAÚDE BUCAL

IMUNOESTIMULANTES 

PATENTEADA
TECNOLOGIA

Infervac 
Especialidade imunológica para cães
Imunoestimulante composto por células inativadas de Propionibacterium acnes, 
lipopolissacarídeo (LPS) procedente de células de E. coli, timerosal (conservante) e 
veículo (dispersão dos ativos).  Indicado para estimular a imunidade em cães, como 
adjuvante no tratamento de todos os processos que causem diminuição das defesas 
imunológicas do animal.

Administrar 1 mL em cães com peso corporal igual ou inferior a 10 kg e 2 mL em cães com peso superior a 10 kg, via intramuscular ou 
intravenosa lenta. Repetir 48 horas depois ou a critério do Médico-Veterinário. Indicado como adjuvante no tratamento de parvovirose ou 

demodicose em cães

acesse o Pet Journal

acesse
o
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TABELAS INFORMATIVAS

VERMÍFUGOS
Produto

Função

Dosagem

Administração

Para prevenção do verme do coração: 
Uma dose/mês. Contra giardíase: 
administrar por 3 dias consecutivos, 
pausar por 15 dias e repetir por mais 
3 dias consecutivos.

1 comprimido - 10 kg

Filhotes: realizar três vermifugações, na 3ª, 6ª e 9ª semana de vida (21, 42 
e 63 dias). Cadelas: vermifugar na cobertura, uma semana antes do parto 
e três semanas após o parto, juntamente com a primeira vermifugação dos 
filhotes. Cães adultos: Administrar 1 dose e repetir após 15 dias.

O princípio ativo Pamoato de Pirantel 
é eficiente no controle de ascaridíase e 
ancilostomíase de cães. O praziquantel 
possui alto poder tenicida.

O princípio ativo Pamoato de 
Pirantel é eficiente no controle de 
nematódeos em cães e gatos.

450 mg: 1 comprimido - 5 kg
900 mg: 1 comprimido - 10 kg
3,6 g: 1 comprimido - 40 kg

Filhotes: realizar três vermifugações, 
na 3ª, 6ª e 9ª semana de vida (21, 
42 e 63 dias). Cadelas: vermifugar 
na cobertura, uma semana antes 
do parto e três semanas após o 
parto, juntamente com a primeira 
vermifugação dos filhotes. Cães 
adultos: Verminoses: Administrar 1 
dose e repetir após 15 dias. Giardíase: 
Administrar por 3 dias consecutivos e 
repetir por mais 3 dias seguidos após 
15 dias. Prevenção da dirofilariose: 
uma dose por mês.

1 comprimido - 10 kg Cães: 1 comprimido - 10 kg
Gatos: 1 comprimido - 2,5 kg

Filhotes: realizar três vermifugações, 
na 3ª, 6ª e 9ª semana de vida (21, 
42 e 63 dias). Cadelas e gatas 
prenhes: vermifugar na cobertura, 
uma semana antes do parto e três 
semanas após o parto, juntamente 
com a primeira vermifugação dos 
filhotes. Cães e Gatos adultos: 
Administrar 1 dose e repetir após 
15 dias.

Descrição

Canex Premium é um vermífugo 
palatável de amplo espectro para cães, 
com 4 (quatro) princípios ativos. Indicado 
no combate de verminoses, larvas de 
Dirofilaria immitis (verme do coração) e 
giardíase. Combate:

Canex Composto é um vermífugo de 
amplo espectro para o combate dos 
principais nematódeos e cestódeos que 
infestam os cães. Dentre os agentes 
etiológicos sensíveis, destacam-se:

Canex Original é indicado para o combate 
dos principais vermes que acometem os 
cães e gatos. Dentre os agentes etiológicos 
sensíveis, destacam-se:

Canex Plus 3 é um vermífugo palatável 
de amplo espectro para cães, com 3 (três) 
princípios ativos. Indicado no combate de 
verminoses. 
Combate: 

Princípio
Ativo

Pamoato de Pirantel
Praziquantel
Febantel
Ivermectina

Pamoato de Pirantel
Praziquantel

Pamoato de PirantelPamoato de Pirantel
Praziquantel
Febantel

Canex Premium Canex Composto Canex OriginalCanex Plus 3

Cestódeos

Giardia sp

Nematódeos

Dirofilaria immitis

(Verme do coração -

Estágios larvais)



Produto

Função

Dosagem

Administração

O princípio ativo Pamoato de Oxantel 
apresenta excelente eficácia contra 
tricurídeos. Esta molécula pertence ao 
grupo tetraidropirimidinas.

O princípio ativo Pamoato de Oxantel 
apresenta excelente eficácia contra 
tricurídeos. Esta molécula pertence ao 
grupo tetraidropirimidinas.

Filhotes: realizar três vermifugações, 
na 3ª, 6ª e 9ª semana de vida (21, 
42 e 63 dias). Cadelas: vermifugar 
na cobertura, uma semana antes 
do parto e três semanas após o 
parto, juntamente com a primeira 
vermifugação dos filhotes. Cães 
adultos de pequeno porte ou que não 
aceitam comprimidos: Administrar 1 
dose e repetir após 15 dias.

Filhotes: realizar três vermifugações, na 3ª, 6ª e 9ª semana de vida (21, 42 
e 63 dias). Gatas prenhes: vermifugar na cobertura, uma semana antes do 
parto e três semanas após o parto, juntamente com a primeira vermifugação 
dos filhotes. Gatos adultos: Administrar 1 dose e repetir após 15 dias.

1 mL/ kg

O princípio ativo Pamoato de Pirantel é eficiente no controle de cestódeos e 
nematódeos em gatos. O praziquantel possui alto poder tenicida.

350 mg: 1 comprimido - 5 kg
700 mg: 1 comprimido - 10 kg
2,8 g: 1 comprimido - 40 kg

Cadelas: vermifugar na cobertura, 
uma semana antes do parto e três 
semanas após o parto, juntamente 
com a primeira vermifugação dos 
filhotes. Cães adultos: Administrar 1 
dose e repetir após 15 dias.

1 comprimido - 4 kg

Descrição

Petzi Plus é um vermífugo de amplo 
espectro para combate dos principais 
nematódeos (inclusive Trichuris vulpis) e 
cestódeos que infestam os cães. Possui 
eficácia comprovada contra os seguintes 
agentes etiológicos:

Petzi Gatos Comprimidos é especialmente indicado no tratamento e controle das 
principais verminoses que acometem os gatos. Possui comprovada eficácia contra os 
seguintes agentes etiológicos:

Petzi Filhotes é um vermífugo de amplo 
espectro para combate dos principais 
nematódeos (inclusive Trichuris vulpis) e 
cestódeos que infestam os cães. Possui 
eficácia comprovada contra os seguintes 
agentes etiológicos:

Princípio
Ativo

Pamoato de Pirantel
Praziquantel
Pamoato de Oxantel

Pamoato de Pirantel
Praziquantel
Pamoato de Oxantel

Pamoato de Pirantel 
Praziqunatel

Petzi Plus Petzi Gatos ComprimidosPetzi Filhotes

Cestódeos

Giardia sp

Nematódeos

Dirofilária immitis

(Verme do coração -

Estágios larvais)



TABELAS INFORMATIVAS

Nome
Enropet 50 mg
Enrofloxacina

Cães e gatos 1 comprimido para cada 10 kg

1 comprimido para cada 30 kg

1 comprimido para cada 10 kg

1 comprimido para cada 30 kg

Enropet 150 mg
Enrofloxacina

Cães

Marbopet 27,5 mg
Marbofloxacina

Marbopet 82,5 mg
Marbofloxacina

Cães

Cães

Indicação Administração

ANTIBIÓTICOS

Nome
Carprodyl 25 mg
Carprofeno

Cães 1 comprimido para cada 5 kg

1 comprimido para cada 15 kg

1 comprimido para cada 20 kg

1 comprimido para cada 5 kg

1 comprimido para cada 20 kg

Carprodyl 75 mg
Carprofeno

Cães

Carprodyl 100 mg
Carprofeno

Ketofen 5 mg
Cetoprofeno

Ketofen 20 mg
Cetoprofeno

Cães

Cães e gatos

Cães e gatos

Indicação Administração

ANTI-INFLAMATÓRIOS

Nome
Anasedan
Xilazina 2%

Cães e gatos 1,5 mL/10 kg - SC, IM ou IV

Dopalen
Ketamina 10%

Cães e gatos

Indicação Administração

ANESTÉSICOS

Gatos - 0,06mL/kg a 0,1mL/kg - IM ou IV
Cães - 0,06mL/kg - IM ou IV

Nome

Fiprolex Drop Spot
Fipronil 10%

Cães e gatos Pulicida e carrapaticida. Aplicar todo o conteúdo da pipeta no dorso do animal de acordo com seu peso. Proteção 
por até 28 dias contra pulgas e 21 dias contra carrapatos.

Proteção contra pulgas (adultas e formas imaturas) por 7 semanas. Aplicar o conteúdo em 2 - 3 pontos da região 
da nuca. Para gatos a partir de 5 meses de idade.Vectra Gatos Gatos

Indicação Administração

ECTOPARASITICIDAS

Proteção contra pulgas, carrapatos, mosquitos e flebótomos. Aplicar todo o conteúdo da pipeta smart em linha - 
da base da cauda até o pescoço, diretamente na pele e de acordo com o peso do cão. Proteção contra pulgas por 2 
meses e contra carrapatos, mosquitos e flebótomos por 1 mês. Para cães a partir de 7 semanas ou 1,5 kg.

Vectra 3D Cães

*Qualquer alteração de dose, modo de usar e frequência fica à critério do Médico-Veterinário

Cardalis 2,5mg/20mg
Espironolactona, Benazepril

Cães 1 comprimido para cada 10kg 

1 comprimido para cada 20kgCardalis 5mg/40mg
Espironolactona, Benazepril

Cães

Nome Indicação Administração

CARDIOLÓGICOS



TABELAS INFORMATIVAS

Qualquer alteração de dose, modo de usar e frequência fica à critério do Médico-Veterinário

Nome

Otodem Plus

Otodem Auriclean

Cães e gatos

Cães e gatos

Administrar de 5 a 15 gotas, 2 a 3 vezes ao dia na orelha e/ou na pele. A duração e dosagem dependerão 
da gravidade do quadro clínico e ficarão a critério do Médico-Veterinário

Administrar de 3 a 5 gotas na orelha externa e massagear a base dela. Para limpeza do pavilhão auricular, utilize 
algodão embebido com o produto. Pode ser aplicado 1 a 2x/semana e também após o banho

Indicação Administração

OTOLÓGICOS

Nome

Leish-Tec Cães a partir de 4 meses Inicial: 3 doses com intervalo de 21 dias | reforço anual a partir da primeira dose

Inicial: 3 doses com intervalo de 21 dias | reforço anual

Inicial: dose única | reforço anual

Inomune Cães a partir de 7 semanas

Rabmune Cães e gatos a partir de 4 meses

Indicação Administração

BIOLÓGICOS

Nome

Infervac Cães
Administrar 1 mL em cães com peso corporal igual ou inferior a 10 kg e 2 mL em cães com peso superior a 10 kg, 
via intramuscular ou intravenosa lenta. Repetir 48 horas depois ou a critério do Médico-Veterinário. Indicado como 
adjuvante no tratamento de parvovirose ou demodicidose em cães

Indicação Administração

IMUNOESTIMULANTES

Nome
Prozym S Cães 1 stick para cães até 10 kg

1 stick para cães de 10 a 25 kg
Acima de 25 kg - 2 sticksProzym M Cães 

Indicação Administração

SAÚDE BUCAL

Qualquer alteração de dose, modo de usar e frequência fica à critério do Médico-Veterinário

Nome

Feliway Classic Difusor
Análogo sintético do odor facial felino (F3)

Feliway Friends Difusor
Análogo sintético do odor materno felino

Gatos

Gatos

Manter o difusor ligado 24h/dia no cômodo que o animal mais frequenta por, no mínimo, 30 dias

Manter o difusor ligado 24h/dia no cômodo onde os gatos mais frequentam por, no mínimo, 30 dias

Borrifar o produto nos locais onde há arranhaduras ou marcação urinária 1 a 2x/dia por, no mínimo, 30 dias. 
Na caixa de transporte, borrifar o produto 15 minutos antes de transportes e viagens, e repetir a aplicação a cada 
4 horas

Feliway Classic Spray
Análogo sintético do odor facial felino (F3)

Gatos

Indicação Administração

COMPORTAMENTAIS

Manter o difusor ligado 24h/dia no cômodo que o animal mais frequenta por, no mínimo, 30 dias

Borrifar na caixa de transporte 15 minutos antes de transportes e viagens, e repetir a aplicação a cada 4 horas

Adaptil Difusor
Análogo sintético do odor materno canino

Adaptil Spray
Análogo sintético do odor materno canino

Cães

Cães

Borrifar o produto nos locais onde a permanência do animal seja indesejada 1 a 2x/dia por, no mínimo, 30 diasPet Away
Metil-nonil-cetona, Glicerina bicestilada

Ambientes internos e externos
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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 
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LINHA VET FAST

Conheça a linha Vet Fast, para detecção de doenças infecciosas animais. 
Produtos de qualidade, confi ança e garan� a de uma empresa que fornece 
soluções em diagnós� co in vitro há mais de 40 anos. 

Alta sensibilidade e especifi cidade Armazenamento à temperatura ambiente.

Tecnologia: lmunocromatografi a, resultados em até 15 minutos.

Apresentação: Caixa com 5 e 10 testes.

NOME DESCRIÇÃO ESPÉCIE AMOSTRA APRESENTAÇÃO

CINOMOSE 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.

GIÁRDIA Ag
VET FAST - VET002

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

e 10 Testes.

ERLIQUIOSE 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.

LEISHMANIOSE 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.

PARVOVIROSE Ag
VET FAST - VET007

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

e 10 Testes.

FIV Ac / FeLV Ag
COMBO VET FAST 

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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INDICAÇÃO

MODO DE USAR

OGRAX-3® 500
OGRAX-3® 1000 
OGRAX-3® 1500

COMPOSIÇÃO

OGRAX-3® 1500OGRAX-3® 500 OGRAX-3® 1000

LINHA ÔMEGA-3

SENIOX® T
SENIOX® 500
SENIOX® 1000

Ô
M

E
G

A-3

INDICAÇÃO
SENIOX® T 

e 

SENIOX® 500 | SENIOX® 1000

COMPOSIÇÃO

MODO DE USAR
SENIOX® T SENIOX® 1000SENIOX® 500

SENIOX® T 

SENIOX® 500 | SENIOX® 1000

OXCELL® 500
OXCELL® 1000

INDICAÇÃO

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

OXCELL® 500

OXCELL® 1000



OGRAX® ARTRO

INDICAÇÃO

MODO DE USAR

OGRAX® ARTRO

OGRAX® ARTRO 10

COMPOSIÇÃO

OGRAX® ARTRO OGRAX® ARTRO 10
1 

LINHA ARTICULARA
R

T
IC

U
LA

R

ARTROTABS® VET

INDICAÇÃO

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

INDICAÇÃO MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

CONDROPLEX 500 
COMPRIMIDOS

CONDROPLEX 500 
CÁPSULAS

CONDROPLEX 
STICK’S

CONDROPLEX LB 
COMPRIMIDOS

CONDROPLEX LB 
STICK’S

CONDROPLEX 1000 
COMPRIMIDOS

CONDROPLEX 1000 
CÁPSULAS

CONDROPLEX 500, CONDROPLEX 1000 E CONDROPLEX LB:

CONDROPLEX STICK’S E CONDROPLEX LB STICK’S:

yucca

5 kg 10 kg 25 kg

 Stick´s

 Stick´s



G
A

S
TR

OIN
TESTINAL

BENEFLORA® VET 

INDICAÇÃO

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

VITECOL®

INDICAÇÃO

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

Cães:
Gatos:

HEPGUARD®

INDICAÇÃO

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

LINHA GASTROINTESTINAL

CANINU’S 
PROTEIN BAR

INDICAÇÃO

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

(whey protein)

LINHA ESPECIALIDADESE
S

P
E
C
IA

LIDADES



MACROGARD PET
MACROGARD PET 

SMALL SIZE 

INDICAÇÃO

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

MACROGARD PET MACROGARD PET SMALL SIZE 

CISTIMICIN® VET  

INDICAÇÃO

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO
cranberry

Cães: 
Gatos: 

DOSS® VET  

INDICAÇÃO

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

Gatos: 
Cães até 30 kg:
Cães acima de 30 kg:

CONTRAINDICAÇÃO
®

CANINU’S 
PROTEIN

INDICAÇÃO

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

LINHA OTC

O
TC



INDICAÇÃO

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

GLICOPET CANINU’SGLICOPET CANINU’S

GLICOPET FELINU’S

AMINOCANI’S® PET 
COMPRIMIDOS

AMINOCANI’S® PET

INDICAÇÃO

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

AMINOCANI’S® PET COMPRIMIDOS AMINOCANI’S® PET 

PROBIÓTICO 
PET

INDICAÇÃO

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO
Lactobacillus acidophilus e Enterococcus faecium

Filhotes, gatos e cães de porte pequeno:
Cães adultos de porte médio e grande:

HEMOLIPET®

HEMOLIPET® COMPRIMIDOS

HEMOLIPET® STICK’S

INDICAÇÃO MODO DE USAR
HEMOLIPET®  | HEMOLIPET® COMPRIMIDOS

HEMOLIPET® STICK’S

COMPOSIÇÃO

9

HEMOLIPET® 

HEMOLIPET® COMPRIMIDOS

HEMOLIPET® STICK’S



NOXXI® ATP

NOXXI® CONTROL NOXXI® WALL

INDICAÇÃO

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

NOXXI® ATP

NOXXI® CONTROL

NOXXI® WALL

LINHA SHAMPOO (NOXXI® ATP | NOXXI® CONTROL)
pump pumps

LINHA SPRAY (NOXXI® WALL)

NOXXI® ATP: 

NOXXI® CONTROL: 

NOXXI® WALL: 

LINHA DERMATOLÓGICA – DERMOCOSMÉTICOD
E

R
M

A
TOLÓGICA

OGRAX DERME 10
OGRAX DERME 20

LINHA DERMATOLÓGICA – SUPLEMENTOS

INDICAÇÃO

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

OGRAX DERME 10

OGRAX DERME 20

D
E

R
M

A

TOLÓGICA



DEMEVERT 
CANINU’S

INDICAÇÃO

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

Para cães com até 5 kg de peso corporal: 
Entre 5 kg e 10 kg de peso corporal: 
Para cães acima de 10 kg de peso corporal: 

QUERANON® – SMALL SIZE 
COMPRIMIDOS

QUERANON® – SMALL SIZE 
CÁPSULAS

QUERANON®

CÁPSULAS

QUERANON®

COMPRIMIDOS

QUERANON® LB

QUERANON®

PASTA PARA GATOS

INDICAÇÃO

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

QUERANON® SMALL SIZE CÁPSULAS | QUERANON® SMALL SIZE COMPRIMIDOS

QUERANON® CÁPSULAS | QUERANON® COMPRIMIDOS

QUERANON® LB

QUERANON® PASTA PARA GATOS

1

REFOS®

INDICAÇÃO

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO
Spirulina platensis



VONAU® VET

INDICAÇÃO

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

TORZEMIN®

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

Apresentações:
2 mg: 
4 mg:
8 mg:

MELLIS® VET

INDICAÇÃO

MODO DE USAR

COMPOSIÇÃO

MELLIS® VET

INDICAÇÃO

LINHA TERAPÊUTICAT
E

R
A

PÊ
UTICA

0,2 mg (gato)

1º dia

0,5 mg 2 mg 3 mg 4 mg
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LINHA DE ANESTÉSICOS

ANESTT
É um anestésico local injetável à base de Cloridrato de Lidocaína 2% e Bitartarato de 
Epinefrina. A associação com a Epinefrina permite o aumento do tempo anestésico por 
causar vasoconstrição local.

Apresentação: Frasco-ampola com 50 mL. INDICAÇÃO 

APROMAZIN
É um neurolép� co e tranquilizante oral em gotas à base de Maleato de Acepromazina 
1%. Por oferecer um efeito seda� vo e relaxante muscular, é indicado para a manipulação 
e contenção dos animais durante a realização de exames e procedimentos clínicos, 
permi� ndo que o animal fi que menos rea� vo aos es� mulos do ambiente. Apromazin 
também é indicado para o transporte terrestre de cães e gatos, oferecendo tranquilização, 
sonolência e a� vidade an� -emé� ca.

Apresentação: Frasco com 10mL e 30mL. INDICAÇÃO 

CETAMIN
É um anestésico geral dissociativo, à base de Cloridrato de Cetamina. Possui 
rápido início de ação, induzindo amnésia e catalepsia. Quando associado a um 
agonista alfa-2 adrenérgico, é indicado para procedimentos clínicos e cirurgias de 
curta duração da cavidade abdominal.

Apresentação: Frasco-ampola com 10mL e 50mL. INDICAÇÃO 

XILAZIN®

é um seda� vo e analgésico à base de Cloridrato de Xilazina 2%. Por ser considerado um 
agonista alfa-2 adrenérgico, possui ação é rápida oferecendo acentuado miorelaxamento 
a nível central, o que leva o animal a um estado de sonolência. Indicado em grande escala 
para contenção e manipulação de cães e gatos e, quando associado a outros agentes, 
pode ser u� lizado para procedimentos cirúrgicos.

Apresentação: Frasco-ampola com 10mL e 50mL.. INDICAÇÃO 

APROMAZIN INJETÁVEL
(0,2% cães e 1% - indicado apenas para equinos)
É um pré-anestésico à base de Maleato de Acepromazina. Promove tranquilização e 
sedação dos animais facilitando a manipulação e contenção, diminui o risco de excitação 
e promove potencialização de agentes barbitúricos.

Apresentação: Frasco-ampola com 20 mL.

INDICAÇÃO INDICAÇÃO 0,2% 1%
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LINHA DE ANTI-INFLAMATÓRIOS

KENOVET®

É um an� -infl amatório oral não esteroide (AINE) à base de 
Cetoprofeno, e possui também propriedade an� piré� ca com 
alto poder analgésico. Por exercer a� vidade an� -bradicinina e 
ser inibidor da enzima cicloxigenase, Kenovet é indicado para o 
tratamento das infl amações, febre, dor e edema. Sua apresentação 
em solução com seringa dosadora de 3mL facilita a administração 
em cães e gatos.

Apresentação: Frasco com 20mL
acompanhado de seringa dosadora. INDICAÇÃO 

MAXITEC®

Maxitec é um an� -infl amatório não esteroide (AINE) à base 
de Meloxicam. Considerado um agente inibidor da COX-
2, também possui propriedades an� piré� ca e analgésica. 
Indicado para o tratamento da dor pós-operatória e de afecções 
musculoesquelé� cas agudas e crônicas. Sua apresentação em 
suspensão com seringa dosadora de 3mL facilita a administração 
em cães e gatos.

Apresentação: Frasco com 20mL
acompanhado de seringa dosadora. INDICAÇÃO 

PRESOLONA® 10mg
Presolona é um potente an� -infl amatório esteroide (AIE) oral 
à base de Prednisolona. É indicado para o tratamento da dor e 
das infl amações provenientes de afecções musculoesquelé� cas, 
alérgicas, dermatológicas, respiratórias, dentre outras, além de 
atuar também como imunossupressor. Com comprimidos de 
5mm de diâmetro e uma apresentação única, Presolona oferece a 
facilidade de tratar cães dos mais diversos portes e raças.

Apresentação: 10 comprimidos
com 10mg de Prednisolona. INDICAÇÃO 

FARMADEX INJETÁVEL
Farmadex Injetável é um an� -infl amatório esteroide (AIE), indicado 
para o alívio da dor e combate a diversos � pos de infl amações ou 
afecções que se benefi ciam com a ação do a� vo dexametasona.

Apresentação: Frasco-ampola com 10mL. INDICAÇÃO 
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LINHA DE ANTIBIÓTICOS

AVEROL®

Averol é um an� bió� co à base de Sulfadimetoxina e enriquecido com Cloreto de Colina e 
Azul de Me� leno. O Corante Azul de Me� leno confere coloração à água de beber, sendo 
possível iden� fi car o bebedouro do pássaro que está em tratamento. Indicado para o 
tratamento das diarreias, cólera, coriza e coccidiose das aves.

Apresentação: Frasco com 50g. INDICAÇÃO 

DIAZIPRIM® ORAL
Diaziprim Oral é um an� bió� co de amplo espectro de ação, potencializado pela ação sinérgica 
entre os a� vos Sufadiazina e Trimetoprima. É indicado para o tratamento de infecções respiratórias, 
gastrintes� nais, geniturinárias, pós-cirúrgicas (inclusive como tratamento profi lá� co para cirurgias), 
mas� tes, sep� cemias e abcessos. Sua apresentação em suspensão com seringa dosadora de 3mL 
favorece a administração em fi lhotes, animais de pequeno porte ou com difi culdade de deglu� ção.

Apresentação: Frasco com 20mL, acompanhado de seringa dosadora. INDICAÇÃO 

FLOBIOTIC® COMPRIMIDOS
Flobio� c Comprimidos é um an� bió� co palatável oral, de amplo 
espectro de ação, pertencente à família das fl uoquinolonas. À base 
de Enrofl oxacina, possui ampla distribuição tecidual e por isso é 
considerado o an� bió� co de escolha para o tratamento de diversas 
enfermidades, como as dos tratos respiratório, gastrintes� nal, 
geniturinário, tegumentar, entre outros.

Apresentação: 10 comprimidos de 50mg, 150mg ou 250mg.

INDICAÇÃO 

FLOBIOTIC® INJETÁVEL 5%
É um an� bió� co de amplo 
espectro de ação à base 
de Enrofl oxacino 5%. Da 
família das fl uoquinolonas, 
possui excelente a� vidade 
an� microbiana com ampla 
distribuição tecidual. Indicado 
para o tratamento de infecções 
respiratórias, gastrintes� nais, 
geniturinárias, tegumentares e 
de tecidos moles.

Apresentação: Frasco-ampola
com 10mL.

INDICAÇÃO 

DOXITEC® 

Doxitec é um an� bió� co palatável oral, de amplo espectro de ação, 
pertencente ao grupo das tetraciclinas, agindo sobre bactérias 
Gram-posi� vas, Gram-nega� vas e organismos intracelulares. À 
base de Hiclato de Doxiciclina, é indicado para o tratamento das 
infecções dos tratos respiratório, gastrintes� nal, geniturinário, 
pele e anexos. Combate também a Erlichiose Canina entre outras 
enfermidades.

Apresentação: 16 comprimidos de 50mg,
100mg ou 200mg. INDICAÇÃO 

CIKADOL
Cikadol é uma pomada formulada à base de Benzilpenicilina 
Benza� na, Benzilpenicilina Procaína, Diidroestreptomicina, Óleo 
de Citronela e Ureia. A associação dos seus a� vos amplia o espectro 
bacteriano, suprimindo o crescimento de microrganismos Gram-
posi� vos e Gram-nega� vos, além de oferecer efeitos repelente 
e cicatrizante, o que es� mula a repitelização, devolvendo a 
integridade da pele.

Apresentação:
Bisnaga com 50g.

INDICAÇÃO 
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LINHA DE OTOLÓGICOS

AURITEC
Auritec é uma solução otológica 
indicada para a higienização 
e dissolução do excesso de 
cerúmen do pavilhão auricular e 
do conduto audi� vo dos cães e 
dos gatos.

Apresentação: 100mL e 500mL.

INDICAÇÃO 

CIPRO-OTIC
Cipro-o� c é uma pomada otológica 
à base de Ciprofl oxacina, Clotrimazol 
e Betametasona, indicada para o 
tratamento das o� tes externa aguda e 
crônica, causadas por bactérias, fungos 
e leveduras.

Sua tripla ação oferece um potente efeito 
an� -infl amatório e fungistá� co, além 
de combater também a Pseudomonas 
aeruginosa, uma das bactérias de maior 
resistência, responsável pelos quadros 
de o� tes recidivantes.

Apresentação: Bisnaga com 50g. INDICAÇÃO 

LINHA DE DERMATOLÓGICOS

PEROÍLA®

Peroíla é um shampoo terapêu� co 
à base de Peróxido de Benzoíla 
2,6%, indicado para a prevenção 
e tratamento das piodermites 
superfi ciais e profundas e da 
síndrome seborreica dos cães e 
dos gatos.

Apresentação: Frascos de 125mL 
e 500mL.

MICODINE®

Micodine é um shampoo 
terapêu� co que associa a ação 
fungicida de Cetoconazol 2% 
com as ações an� microbianas e 
an� ssép� cas do Clorexidine 0,5%. 
É indicado para a prevenção e 
tratamento de diversas afecções 
de pele causadas por fungos e 
bactérias nos cães e nos gatos.

Apresentação: Frascos de 225mL, 
500mL, 1L e 5L. INDICAÇÃO INDICAÇÃO 

LINHA OFTALMOLÓGICA

TOBRASYN® COLÍRIO
Tobrasyn é um colírio veterinário à base de Sulfato de Tobramicina. 
Indicado para o tratamento de infecções oculares de cães e gatos, 
causadas por micro-organismos sensíveis à Tobramicina.

Apresentação: Frasco com 5mL.

INDICAÇÃO 
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LINHA DE ANTIPARASITÁRIOS

MULTITEC®

Mul� tec é um vermífugo de amplo espectro de ação à base de 
Praziquantel, Pirantel e Oxantel, indicado para cães de todas as 
faixas etárias. Combate as formas adultas e larvares dos principais 
cestóides e nematóides (ancilostomídeos e ascarídeos).

Apresentação: 4 comprimidos de 400mg,
800mg ou 1200mg. INDICAÇÃO 

BANHO PET®

Banho Pet é um shampoo à base de 
Diazinon, indicado para o tratamento 
das ectoparasitoses dos cães causadas 
por pulgas e carrapatos.

Apresentação:
Frascos com 500mL e 5L.

INDICAÇÃO 

K-SPOT®

K-Spot é uma associação de dois princípios a� vos, a Permetrina e 
o Metopreno, altamente efi cazes no combate das ectoparasitoses 
de cães, causadas por pulgas, 
carrapatos e piolhos. A ação 
sinérgica dos princípios a� vos 
confere ao K-Spot efi cácia 
adul� cida, larvicida e ovicida. 
Também é indicado no auxílio 
ao tratamento e controle da 
Derma� te Alérgica a Picada de 
Pulgas (DAPP).

Apresentação: Bisnagas
com 2mL, 4mL, 6mL e 8mL.

de cães, causadas por pulgas, 
carrapatos e piolhos. A ação 
sinérgica dos princípios a� vos 
confere ao K-Spot efi cácia 
adul� cida, larvicida e ovicida. 
Também é indicado no auxílio 
ao tratamento e controle da 
Derma� te Alérgica a Picada de 

INDICAÇÃO 

LINHA HIGIÊNICA

GLIOCIDE®

Gliocide é um desinfetante à base 
de Cloreto de Benzalcônio (Amônia 
Quaternária) em associação com o 
Glioxal. Sua fórmula é ideal para a 
limpeza e desinfecção de ambientes 
hospitalares e instrumentais 
cirúrgicos, garan� ndo a eliminação 
de vírus, bactérias, bactérias 
esporuladas, esporos e fungos. Sua 
suave fragrância herbal é capaz 
de eliminar e neutralizar odores 
indesejáveis do ambiente.

Apresentação: Frasco com 1L.

INDICAÇÃO UTILIZAR EM  AMBIENTES

GELTEC®

Geltec é um an� ssép� co oral, 
à base de Mentol, Eucaliptol 
e Timol. Indicado para a 
higienização bucal dos cães 
e gatos e para a prevenção 
do aparecimento da placa 
bacteriana.

Apresentação: Frasco com 30mL.

INDICAÇÃO 

TECSPOT®

É um ectoparasi� cida seguro e efi caz, à base de Fipronil, indicado 
para o controle, tratamento e prevenção de infestações causadas 
por ectoparasitas como pulgas e carrapatos em cães e gatos a 
par� r de 8 semanas de idade.

Apresentação: Cães: Cartucho com 1 pipeta plás� ca de dose 
única, contendo 0,67 mL; 1,34 mL; 2,68 mL ou 4,02 mL de acordo 
com o peso do animal.

Gatos: Cartucho com 1 pipeta plás� ca
de dose única, contendo 0,5 mL. INDICAÇÃO 
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LINHA HIGIÊNICA

SMART LITTER®

Smart Li� er é uma areia atóxica de alta performance, indicada 
para a higiene de todos os gatos, principalmente aos mais sensíveis 
às sílicas e às areias convencionais. Composta por 100% de 
Bentonita de Sódio importada do Canadá, Smart Li� er possui alta 
propriedade absor� va, rendendo muito mais que os granulados 
comuns. Possui um refrescante aroma de talco bebê e neutraliza 
os odores indesejáveis.

Apresentação: Sacos com 4kg e 7kg. INDICAÇÃO 

LINHA DE SUPLEMENTOS

CONDROTEC® PET
Condrotec Pet é um suplemento alimentar 
palatável à base de Condroi� na A, Glucosamina, 
Vitamina C e Zinco. Indicado para cães e gatos de 
todas as raças e fases da vida que necessitam do 
aporte dos nutrientes compostos na formulação.

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

INDICAÇÃO 

SUPRE GATOS®

Supregatos é um suplemento 
nutricional, à base de vitaminas, 
minerais e aminoácidos, indicado 
para gatos de todas as raças e 
fases da vida. Enriquecido com 
Taurina, aminoácido necessário 
para o metabolismo dos gatos.

Apresentação: Bisnaga
com 90g.

INDICAÇÃO 

NUTREPACK®

Nutrepack é um suplemento 
alimentar palatável com vitaminas, 
aminoácidos e minerais em sua 
fórmula. Indicado para cães e 
gatos de todas as raças e portes, 
auxilia na melhora da qualidade 
nutricional e supre as necessidades 
nas fases de crescimento, gestação, 
lactação e recuperação.

Apresentação: Frasco com
120 comprimidos palatáveis.

INDICAÇÃO 
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SC: 1,0 a 3,0 mL. 

IM e IV: 0,05 a 0,2 mg/kg  
 

VO: 1 a 3 mg/kg ou 2 a 6 gotas/kg.

Cães – Associado com Xilazin
IM: 11,0 mg/kg de Cetamin + 2,2 mg/kg de Xilazin
IV: 10,0 mg/kg de Cetamin + 1,0 mg/kg de Xilazin
Gatos – Sem associações
IM: 10,0 a 25 mg/kg
IV: 5,0 a 10,0 mg/kg

Cães  – IM e IV: 1,0-4,0 mg/kg
Gatos – IM: 1,0-4,0 mg/kg
             IV: 1,0-3,0 mg/kg         

Anestt

Apromazin 
Injetável

Apromazin 

Cetamin

Xilazin

Anestésicos

VO: 1,0 mg/kg ou 1mL/10kg, a cada 24 horas, durante 3 a 5 dias.

Cães –  IV ou IM: 0,5 a 2,0 mg/kg a cada 24 horas.
             IA: 0,25 a 5,0 mg/kg
Gatos – IV ou IM: 0,25 a 0,50 mg/kg a cada 24 horas. 
             IA: 0,25 a 5,0 mg/kg 

Agitar antes de usar
Cães – VO: 
           1° dia: 0,2mg/kg, dose única.
           2° dia: 0,1mg/kg, a cada 
                      24 horas por até 14 dias.
Gatos – VO: 
           1° dia: 0,1 mg/kg, dose única.
           2º dia: 0,05 mg/kg, a cada 
           24 horas por até 4 dias.

Processos inflamatórios ou alérgicos – VO: 0,5 a 1,0 mg/kg a cada 
24 horas.

Imunossupressão – VO: 4,0 mg/kg a cada 24 horas.

* A dose diária também pode ser fracionada a cada 12 ou 6 horas e 
deve ser gradativamente reduzida.

Kenovet®

Farmadex 
Injetável

Maxitec®  

Presolona 
10mg

Anti-inflamatórios

Oftalmológico
Destilar 1 gota de Tobrasyn  em cada olho a cada 12 horas, durante 7 
dias.

Tobrasyn 
Colírio

Água de beber – 
Diarréias, Cólera e Coriza: 
1° dia: 5 a 10g/litro. 
2° ao 4° dia: 5g/litro. 
Coccidiose: 5 a 10g/litro. Tratar de 5 a 7 dias e repetir após 5 dias. 
Diretamente no bico – Diluir 1g/5 mL de água. 
Diarréias, Cólera e Coriza: 2 gotas da diluição/20g de peso corpóreo. 
Coccidiose: 1 gota da diluição para cada 20g de peso corpóreo.

Agitar antes de usar.
VO: 25,0 mg de Sulfadiazina e 5,0 mg de Trimetoprima por kg ou 
1mL/8kg, a cada 24 horas, durante 5 dias.

Cães – VO: 5,0 mg/kg, a cada 12 horas, durante 7 dias.
Tratamento da Erliquiose: 10 mg/kg, a cada 12 horas, durante 21 dias.
Gatos – VO: 10 mg/kg, a cada 24h, por 7 dias.

VO: 5mg/kg a cada 24 horas, durante 10 dias.
* Não exceder a dose de 5mg/kg/dia nos gatos.

IM ou SC: 5,0 mg/kg ou 1,0 mL/10kg, a cada 24 horas, durante 
5 dias.

Aplicar quantidade suficiente do produto para cobrir a área lesionada 
a cada 24 ou 12 horas, até completa cicatrização.

Antibióticos
Averol

Diaziprim 
Oral

Doxitec

Flobiotic 
Comprimidos

Flobiotic 
Injetável 5%

Cikadol

Agitar antes de usar. Uso tópico. Com os pelos úmidos, aplicar Micodine 
por todo o corpo do animal. Massagear suavemente até formar espuma. 
Deixar agir de 3 a 5 minutos e enxaguar. A frequência e o tempo do 
tratamento variam de acordo com o critério do médico veterinário.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                 
Com os pelos úmidos, aplicar Peroíla por todo o corpo do animal. 
Massagear suavemente até formar espuma.
Tratamento preventivo: aplicar Peroíla com intervalos entre 15 a 30 
dias.
Tratamento terapêutico: aplicar Peroíla diariamente até melhora do 
quadro clínico. Após, tratar 2 vezes por semana, até a remissão dos 
sintomas. 

Dermatológicos

Micodine

        
Peroíla

Com o auxílio de uma gaze ou de uma escova pequena e macia, aplique 
Geltec na gengiva e nos dentes do animal, massageando suavemente.

Diluir 1mL de Gliocide para cada 400mL de água ou, 10mL de Gliocide 
para cada 4 litros de água.

Despejar Smart Litter na caixa de areia até uma altura de 8cm. Remover 
todos os torrões formados diariamente. A areia remanescente estará 
limpa e fresca sem a necessidade de ser descartada. Completar até a 
altura anterior sempre que necessário.

Higiene

Geltec

Gliocide

Smart Litter

Comprimidos de 500mg:  
Até 5kg: 1 comprimido a cada 24 horas.
5,1 a 10kg: 1 comprimido a cada 12 horas. 
Comprimidos de 1000mg: 
10,1 a 20,0kg: 1 comprimido a cada 12 horas.
20,1 a 50kg: 2 comprimidos a cada 12 horas.
Acima de 50kg: 3 comprimidos a cada 12 horas.

1 comprimido para cada 5kg de peso, a cada 24 horas.

Filhotes: 3g ou meia colher de chá, a cada 24 horas.
Adultos: 6g ou 1 colher de chá, a cada 24 horas.
* O produto pode ser administrado diretamente na boca do animal ou 
colocado na parte dorsal da pata para que seja lambido e deglutido.

Suplementos
Condrotec 

Pet

Nutrepack

Supregatos

Aplicar Auritec dentro do conduto auditivo. Massagear suavemente a 
base da orelha e  remover o excesso do produto com algodão.
Para pré-tratamento de otites: utilizar diariamente conforme 
orientação do médico veterinário.
Para manutenção e higienização: utilizar semanalmente.

Até 15kg: 5 gotas a cada 12 horas, durante 7 a 10 dias.
Acima de 15kg: 10 gotas a cada 12 horas, durante 7 a 10 dias.

Otológicos
Auritec

               
Cipro-Otic

Tabela de Doses

Uso tópico. Afastar os pelos das regiões da nuca e do pescoço do animal, 
deixando a pele visível. Esprema a pipeta firmemente para aplicar todo o
conteúdo ao longo do dorso (entre as escápulas) e ao longo do dorso 
lombar. Caso haja necessidade, a aplicação pode ser repetida a cada 2 ou 
3 semanas. 

Para cada 5 kg: 1 comprimido de 400mg 
Para cada 10 kg: 1 comprimido de 800mg 
Para cada 15 kg: 1 comprimido de 1200mg

Antiparasitários
K-Spot

                     
Multitec

Banho Pet Com os pelos úmidos, aplicar Banho Pet por todo o corpo do animal. 
Massagear suavemente até formar espuma. Deixar agir de 3 a 5 minutos 
e enxaguar.

@syntecdobrasil @syntecdobrasil
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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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(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. 
 



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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CARRAPATOS E PULGAS1
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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.
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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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redondos
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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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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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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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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. 
 



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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PARASITICIDAS PARASITICIDAS



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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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.
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• Infecções do trato
respiratório superior.

• Infecções de feridas
e abscessos (piodermites).
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geniturinárias e pós-operatórios.
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Tablets and Verafl ox® Oral Suspension,
presented at the First International Veraflox®
Symposium (Berlin, 16–19 March 2006).
**Study No. 144248.
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