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TAMBÉM EM

EMBALAGENS

COMBO

DISPONÍVEL TAMBÉM EM 
EMBALAGENS COMBO

VECTRA 3D

Oferece proteção tópica super premium contra 
pulgas (adultas e imaturas), carrapatos, fl ebótomos 
(transmissores da Leishmaniose) e mosquitos 
(transmissores da Dirofi lariose - verme do coração), de 
fácil aplicação e rápida ação.

Possui a exclusiva pipeta smart, com a ponta alongada 
para fácil aplicação diretamente na pele do cão, sem a 
necessidade de levantar a pelagem. A pipeta é projetada 
para aplicação “Line-on” (em linha) - da base da cauda 
até a região do pescoço. Ação contra pulgas (adultas e 
formas imaturas) a par� r de 5 minutos,carrapatos a par� r 
de 8 horas e fl ebótomos e mosquitos a par� r de 1 hora. 
Age por contato: melhor proteção contra transmissão de 
doenças e pode ser aplicado logo após o banho.Produto 
tópico a base de permetrina, dinotefuran e piriproxifen 
para combate e controle de pulgas (adultas e imaturas), 
carrapatos, fl ebótomos e mosquitos.

Apresentação: Pipetas de 0,8 mL - 1,6 mL - 3,6mL - 4,7mL 
e 8 mL. 

INDICAÇÃO: 

Proteção tópica super premium de fácil 
aplicação e rápida ação. 

VECTRA GATOS

Produto tópico a base dinotefuran e piriproxifen para 
combate e controle de pulgas (adultas e imaturas) por 7 
semanas. Possui efeito knock-down letal a par� r de 15 
minutos.

Apresentação: Pipetas de 1 mL - Gatos até 10 kg.

INDICAÇÃO: 

Proteção tópica contra pulgas
(adultas e imaturas). 

LINHA DE ECTOPARASITICIDAS
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TAMBÉM EM

EMBALAGENS

COMBO

LINHA DE ECTOPARASITICIDAS

FIPROLEX DROP SPOT

Ectoparasi� cida de uso tópico para cães à base de fi pronil. 
Indicado para o combate e controle de pulgas e carrapatos 
de forma segura e efi caz.

Posologia:

• De 1 a 10 kg de peso: Uma pipeta de 0,67mL/cão

• De 11 a 20 kg de peso: Uma pipeta de 1,34mL/cão

• De 21 a 40 kg de peso: Uma pipeta de 2,68mL/cão

• Mais de 40 kg de peso: Uma pipeta de 4,02mL/cão

Apresentação: Pipetas de 0,67mL - 1,34 mL - 2,68mL e 
4,02 mL. 

INDICAÇÃO: 

Ectoparasi� cida para o combate e controle de 
carrapatos e pulgas em cães.

DISPONÍVEL TAMBÉM EM 
EMBALAGENS COMBO

FIPROLEX GATOS

Ectoparasi� cida de uso tópico para gatos à base de 
fi pronil. Indicado para o combate e controle de pulgas de 
forma segura e efi caz.

Possui um rápido efeito letal nas formas adultas das 
pulgas e por meio de efeito residual, é capaz de manter 
os gatos livres de pulgas por até 28 dias após a aplicação.

Apresentação: Pipetas de 0,5 mL

INDICAÇÃO: 

Ectoparasi� cida para o combate e controle de 
pulgas em gatos.
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ANESTÉSICOS

ANASEDAN PET INJETÁVEL
Seda� vo a base de Xilazina para cães e gatos.

Seda� vo, analgésico e relaxante muscular à base de xilazina 2%. Indicado 
para procedimentos onde haja a necessidade de sedação do animal, como 
pequenas saturas, exames radiológicos, coletas de sangue e sondagem 
uretral. Pode ser aplicado pela via intramuscular, subcutânea ou intravenosa.

Apresentação: Frasco com 30 mL.

INDICAÇÃO: 

DOPALEN INJETÁVEL
Anestésico injetável a base de Ketamina.

Anestésico geral para cães e gatos à base de Ketamina 10%. Indicado 
para intervenções cirúrgicas em geral. Pode ser aplicado pela via 
intramuscular ou intravenosa.

Apresentação: Frasco com 50 mL.

INDICAÇÃO: 

CARDIOLÓGICOS

CARDALIS

Comprimido sulcado, mas� gável e palatável com administração, 
que contém em sua formulação os ingredientes a� vos 
espironolactona (diuré� co) e cloridrato de benazepril (inibidor 
ECA), que juntos promovem o bloqueio completo do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), ambos indicados 
para o tratamento da insufi ciência cardíaca conges� va (ICC), 
provocada pela doença degenera� va crônica valvular.

Apresentação: Frasco com 30 comprimidos, de 2,5 mg/20mg 
- 5mg/40mg e 10mg/80mg.

INDICAÇÃO: 

Comprimidos palatáveis de cloridrato de 
benazepril e espironolactona.
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ANTI-INFLAMATÓRIOS

CARPRODYL COMPRIMIDO

Carprodyl é um an� -infl amatório não esteroidal, com ação 
analgésica, an� -infl amatória e an� piré� ca, indicado para 
o alívio da dor e infl amação, exclusivamente em cães.

É clinicamente efi caz para diminuir os sinais associados à 
osteoartrite e para o controle da dor em casos de cirurgias 
ortopédicas.

Posologia:

• 25mg: 1 Comprimido para 5kg

• 75mg: 1 Comprimido para 15kg

• 100mg: 1 Comprimido para 20kg

Apresentação: Caixas de 25 mg, 75 mg e 100 mg.

INDICAÇÃO: 

An� -infl amatório para cães
a base de Carprofeno.

KETOFEN COMPRIMIDO/
INJETÁVEL

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

Posologia:

• 5mg: 1 Comprimido para 5kg

• 20mg: 1 Comprimido para 20kg

• Injetável 1%: 0,2mL/kg

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

INDICAÇÃO: 

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

MARBOPET COMPRIMIDOS
An� bió� co à base de marbofl oxacina

An� bió� co palatável para cães. Indicado para o 
tratamento de infecções causadas por bactérias Gram-
posi� vas e Gram-nega� vas, tais como infecções do sistema 
tegumentar, urinário, gastrintes� nal e respiratório.

Posologia:

• 27,5 mg: 1 comprimido para 10 kg

• 85,5 mg: 1 Comprimido para 30kg

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

INDICAÇÃO: 

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

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

Posologia:

• 50 mg: 1 comprimido para 10 kg

• 150 mg: 1 Comprimido para 30kg

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

INDICAÇÃO: 
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ENDOPARASITICIDAS

CANEX COMPOSTO
Vermífugo oral para cães.

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

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

Posologia: 1 compromido para cada 10 kg.

Apresentação: Blister com 4 comprimidos.

INDICAÇÃO: 

CANEX PLUS 3
Vermífugo palatável para combate
das principais verminoses nos cães.

Vermífugo de amplo espectro composto pela associação de 
pirantel, febantel e praziquantel indicado na prevenção e 
controle das infestações dos principais nematódeos (inclusive 
Trichuris vulpis) e cestódeos que acometem os cães.

Cada comprimido contém: Pamoato de Pirantel 144,0 mg,
Praziquantel 50,0mg e Febantel 150,0mg.

Posologia: 1 compromido para cada 10 kg.

Apresentação: Blister com 4 comprimidos.

INDICAÇÃO: 

CANEX ORIGINAL
Vermífugo oral para cães e gatos.

Indicado no tratamento das infestações causadas pelos 
nematódeos.

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

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

Apresentação: Blister com 4 comprimidos.

INDICAÇÃO: 
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ENDOPARASITICIDAS

CANEX PREMIUM
Vermífugo oral para cães.

Vermífugo de amplo espectro composto de ivermec� na, 
pirantel, febantel e praziquantel indicado na prevenção 
e controle das infestações pelos estágios larvares de 
Dirofi laria immi� s e no combate dos principais nematódeos 
(inclusive Trichuris vulpis), cestódeos e giardíase.

Cada comprimido de 3.6g contém: Ivermec� na 0,24 mg, 
Pamoato de pirantel 576,0 mg, Praziquantel 200,0 mg e 
Febantel 600,0 mg.

Cada comprimido de 450mg contém: Ivermec� na 0,03 
mg, Pamoato de pirantel 72,0 mg, Praziquantel 25,0 mg e 
Febantel 75,0 mg.

Cada comprimido de 900mg contém: Ivermec� na 0,06 
mg, Pamoato de pirantel 144,0 mg, Praziquantel 50,0 mg 
e Febantel 150,0 mg.

Posologia: 450mg: 1 comprimido para cada 5kg, 900mg: 
1 comprimido para cada 10kg e 3,6g: 1 comprimido para 
cada 40kg

Apresentação: Blister com 4 comprimidos de 450 mg e 
900 mg e Blister com 2 comprimidos de 3,6g.

INDICAÇÃO: 

PETZI SUSPENSÃO
Vermífugo oral, ideal para fi lhotes.

Vermífugo a base de Pamoato de Oxantel, Pamoato de 
Pirantel e Praziquantel para o combate das verminoses 
intes� nais (cestódeos e nematódeos) inclusive o Trichuris 
vulpis, através do oxantel.

Cada 100 mL contém: Pamoato de Pirantel 1,45mg, 
Pamoato de Oxantel 0,50g, Praziquantel 3,80g.

Posologia: 1mL por kg.
Apresentação: Frasco de 20 mL com seringa dosadora.

INDICAÇÃO: 
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ENDOPARASITICIDAS

PETZI PLUS
Vermífugo oral para cães.

Vermífugo de amplo espectro para combate dos principais 
nematódeos (inclusive Trichuris vulpis) e cestódeos que 
infestam os cães.

Cada comprimido de 2.8 g contém: Pamoato de Pirantel 
0,58 g, Pamoato de Oxantel 1,52 g, Praziquantel 0,20 g e 
Excipiente q.s.p. 2,80 g.

Cada comprimido de 350mg contém: Pamoato de Pirantel 
- 72,5 mg, Pamoato de Oxantel - 190,0 mg, Praziquantel - 
25,0 mg e Excipiente q.s.p - 350,0 mg.

Cada comprimido de 700mg contém: Pamoato de Pirantel 
145,0 mg, Pamoato de Oxantel 380,0 mg, Praziquantel 
50,0 mg e Excipiente q.s.p. 700,0 mg.

Posologia:

• 350mg: 1 comprimido para cada 5kg

• 700mg: 1 comprimido para cada 10kg

• 2,8g: 1 comprimido para cada 40kg

Apresentação: Blister com 4 comprimidos de 350 mg e 
700 mg e Blister com 2 comprimidos de 2,8 g.

INDICAÇÃO: 

PETZI GATOS
Vermífugo oral para gatos.

O Petzi Plus Gatos é um vermífugo oral de amplo espectro, 
para programas integrados de combate a vermes chatos 
e redondos inclusive Trichuris vulpis, com rodízios de 
princípios a� vos diferenciados.

Cada comprimido contém: Pamoato de Pirantel 232,0 mg 
(Equivalente a 80 mg de pirantel base), Praziquantel 20,0 
mg e Excipiente q.s.p. 600,0 mg

Posologia: 1 compromido para cada 4 kg.

Apresentação: Blister com 4 comprimidos.

INDICAÇÃO: 
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CONTROLE AMBIENTAL E DE ECTOPARASITOS

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

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

Modo de Usar: Aplicar em ambientes externos.

Apresentação: Frasco com 20 mL.

INDICAÇÃO: 

SAÚDE BUCAL

PROZYM STICKS
Promove a limpeza e mantem
a higiene bucal de cães.

Efi ciência e remoção mecânica de bactérias e sujidades 
dos dentes, evitando a formação da placa dentária. Além 
disso, Prozym S� cks contém RF2,  uma molécula   exclusiva 
e patenteada que ajuda a prevenir o acúmulo de bactérias 
na boca, melhorando o hálito dos cães  e evitando a 
formação de biofi lme bacteriano. 

Posologia: Para cães até 10kg e de 10 a 25kg - Observação: 
para cães de 10 a 25 kg, comprar a apresentação de 34g 
com 12 s� cks

Apresentação: Pacote com 12 unidades.

INDICAÇÃO: 
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OTOLÓGICOS

OTODEM PLUS
Solução otológica completa para cães e gatos.

É uma solução otológica e dermatológica que combina 
diferentes princípios a� vos, conferindo ação terapêu� ca 
de amplo espectro e efi caz no tratamento das afecções de 
pele e orelha de cães e gatos.

Produto a base de Tiabendazol, Sulfato de Neomicina, 
Dexametasona e Cloridrato de Lidocaína para o tratamento 
das infecções cutâneas e auriculares, supuradas ou 
pruriginosas de origem bacteriana, micó� ca e parasitária.

Apresentação: Frasco com 20 mL.

INDICAÇÃO: 

OTODEM
AURICLEAN
Solução para limpeza da 
orelha de cães e gatos.

Otodem Auriclean tem como 
fi nalidade a higiene do pavilhão 
auricular e conduto audi� vo externo 
de cães e gatos. Possui em sua 
formulação componentes com ação 
adstringente e emoliente que limpam 
o excesso de sujidades do ouvido 
externo e extratos de calêndula e 
aloe vera, que tem ação hidratante 
e suavizante para a pele da região 
auricular.

Apresentação: Frasco com 100 mL.

INDICAÇÃO: 

OTODEM
KIT
Kit solução otológica 
completa para cães
e gatos.

Kit contendo solução para 
limpeza da orelha + Solução 
para tratamento de o� tes em 
cães e gatos.

Apresentação: Frasco com 20 
mL + Frasco com 100 mL.

INDICAÇÃO: 
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COMPORTAMENTAIS

FELIWAY FRIENDS
Análogo sinté� co com a mesma
ação do odor materno felino.

Com a função de acalmar, transmi� r segurança e aumentar 
a relação afe� va entre mães e fi lhotes. FELIWAY FRIENDS 
foi comprovado clinicamente que reduz as desavenças 
e outros confl itos entre gatos dentro da mesma casa 
(residências mul� -cats).

Modo de Usar: Aplicar em ambientes internos

Apresentação: Kit aparelho difusor com refi l de 48 mL/ 
Refi l 48 mL.

INDICAÇÃO: 

FELIWAY CLASSIC
Análogo sinté� co com a mesma
ação do odor facial felino.

Líder no mercado de comportamento felino com mais de 
10 anos de sucesso na Europa e nos Estados Unidos. É 
um análogo sinté� co com a mesma ação do odor facial 
felino cien� fi camente comprovado e indicado para dar 
segurança e tranquilidade aos gatos, principalmente sob 
situações adversas do dia a dia do animal. O produto é 
espécie-específi co, ou seja, apenas os felinos conseguem 
detectar e não há nenhum efeito em humanos. Uso no 
ambiente.

Modo de Usar: Aplicar em ambientes internos

Apresentação: Kit aparelho difusor com refi l de 48 mL/ 
Refi l 48 mL e Spray com 60 mL.

INDICAÇÃO: 
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COMPORTAMENTAIS

ADAPTIL
Análogo sinté� co do odor materno canino.

Adap� l é a primeira linha de produtos não medicamentosos 
para uso no ambiente, des� nado a auxiliar na adaptação 
dos cães em situações adversas do dia a dia. Entretanto, 
em alguns casos, mudanças de manejo e modifi cações 
no ambiente poderão ser necessários para se obterem 
melhores resultados.

Modo de Usar: Aplicar em ambientes internos.

Apresentação: Kit aparelho difusor com refi l de 48 mL/ 
Refi l 48 mL e Spray com 60 mL.

INDICAÇÃO: 

PET AWAY AEROSSOL
Educador para cães e gatos

Educador a base de Me� l-Nonil-Cetona e Glicerina 
Bides� lada que mantém cães e gatos afastados de 
locais onde sua permanência é indesejada. Para uso em 
ambiente.

Modo de Usar: Aplicar em ambientes internos.

Apresentação: Frasco Aerossol com 400 mL.

INDICAÇÃO: 



14

BIOLÓGICOS

BRONCHIMUNE
Vacina Ina� vada contra bordetella
bronchisep� ca (tosse dos canis).

Vacina Ina� vada para cães  contra a bactéria Bordetella 
bronchisep� ca (tosse dos canis). Importada, produzida 
pela ATCC (American Type Collec� on), localizada no 
estado da Virgínia, EUA.

Posologia: Administrar 2 doses, por via subcutânea, com 
intervalo de 15 a 21 dias entre elas. Aplicar em cães a par� r 
de 6 semanas de idade. Revacinação anual em dose única.

Apresentação: Caixa com 10 doses individuais de 1 mL.

INDICAÇÃO: 

HERTALIQ
Vacina Ina� vada Liofi lizada contra Raiva.

Vacina Ina� vada Contra Raiva, para prevenção em cães e 
gatos.

Posologia: Dose 1mL em cães e gatos a par� r de 4 meses 
de idade. Revacinar anualmente, via intramuscular ou 
subcutânea. Apenas animais sadios devem ser vacinados.

Apresentação: Caixa com 10 doses individuais de 1 mL.

INDICAÇÃO: 

RABMUNE
Vacina Ina� vada Liofi lizada contra Raiva.

Vacina Ina� vada Liofi lizada Contra Raiva, para prevenção 
em cães e gatos. Via intramuscular ou subcutânea, em 
cães e gatos a par� r de 4 meses de idade.

Posologia: Via intramuscular ou subcutânea, a revacinação 
deverá ser feita anualmente (uma dose).

Apresentação: Caixa com 20 doses individuais de 1 mL.

INDICAÇÃO: 
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BIOLÓGICOS

INOMUNE
Vacina para cães sadios a par� r
da 7ª semana de idade.

Vacina contra Cinomose, Hepa� te Infecciosa, 
Parainfl uenza, Parvovirose, Coronavirose e Leptospirose 
(Leptospira canicola, Leptospira icterohaemorrhagiae,  
Leptospira pomona, Leptospira grippotyphosa)  dos cães.

Posologia: Em fi lhotes, a vacinação deve ser feita com 
três doses, respeitando um intervalo de 21 dias entre 
as aplicações (7ª, 10ª e 13ª semana) . A imunidade é 
estabelecida cerca de 21 dias após a administração da 
úl� ma dose. Cães acima de 6 meses de idade devem 
receber duas doses, com intervalo de 21 dias entre as 
aplicações. A revacinação deverá ser feita anualmente 
com uma dose.

Apresentação: Caixa com 10 doses individuais - 1 frasco 
com a parte liofi lizada e 1 frasco com diluente.

INDICAÇÃO: 

LEISH-TEC
Vacina Recombinante para prevenção
de Leishmaniose Visceral Canina.

LeishTec é uma Vacina Recombinante para prevenção 
de Leishmaniose Visceral Canina, há mais de 10 anos no 
mercado. Única aprovada pelo MAPA e pelo Ministério 
da Saúde.

Em estudo, a Leish-Tech obteve como resultado 96,41% de 
proteção contra a Leishmaniose Visceral Canina no grupo 
vacinado, o que corresponde a 71,3% de efi cácia vacinal.
Apenas animais soronega� vos podem ser vacinados!

Posologia: É obrigatório o exame sorológico nega� vo 
e exame clínico antes da vacinação, cer� fi cando que o 
animal não apresenta nenhum sintoma clínico da doença. 
Aplicar 3 doses de 1mL por via subcutânea, com intervalo 
de 21 dias. Aplicar em cães a par� r de 4 (quatro) meses 
de idade. Revacinar anualmente em dose única, usando 
como base a data da primeira dose.

Apresentação: Caixa com 10 doses individuais de 1 mL.

INDICAÇÃO: 

96%
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BIOLÓGICOS

INFERVAC
Es� mula a imunidade do cão, 
atuando como auxiliar na resposta 
imune e coadjuvante no tratamento 
de enfermidades que diminuem as 
defesas do organismo do animal.

Infervac é um imunoes� mulante composto por células ina� vadas de Propionibacterium acnes e lipopolissacarídeo 
procedente de células de E. coli. O produto é indicado como adjuvante em tratamento de doenças, como 
parvovirose, demodicidose, papilomatose, piodermite e leishmaniose, além de auxiliar na resposta imunológica 
durante o protocolo de vacinação, em pacientes com câncer, que passam por estresse quando subme� dos a viagens 
ou procedimentos cirúrgicos, dentre outras indicações clínicas.

Posologia: A posologia indicada é de 1 ml de Infervac em cães com peso corporal igual ou inferior a 10 kg, 
e de 2 ml em cães com peso superior a 10 kg, ou a critério do médico veterinário.

Apresentação: Caixa com 10 doses individuais de 10 mL.

INDICAÇÃO: 

MULTI-DOG
Vacina para cães sadios a par� r
da 7ª semana de idade.

Vacina contra Cinomose, Hepa� te Infecciosa, 
Parainfl uenza, Parvovirose, Coronavirose e Leptospirose 
dos cães.

Posologia: Em fi lhotes: A vacinação deve ser feita com 
três doses, respeitando um intervalo de 21 dias entre 
as aplicações (7ª, 10ª e 13ª semana) – A imunidade é 
estabelecida cerca de 21 dias após a administração da 
úl� ma dose.

Cães acima de 6 meses de idade devem receber duas 
doses, com intervalo de 21 dias entre as aplicações. A 
revacinação deverá ser feita anualmente com uma dose

Apresentação: Caixa com 10 doses individuais de 1 mL.

INDICAÇÃO: 
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DOUXO CALM SPRAY
É uma combinação de ingredientes que 
proporcionam hidratação da pele sensível de 
cães e gatos.

Possui em sua formulação óleo de semente de framboesa, 
extrato vegetal hinoki� ol e a molécula fi tosfi ngosina, um 
componente precursor da ceramida, que suaviza e hidrata 
a pele. A formulação do Douxo Calm Spray Microemulsão 
facilita a fi xação dos a� vos na pele e pelos dos animais. As 
micropar� culas do spray permitem a distribuição de seus 
componentes na pele, sem deixar os pelos dos animais 
molhados ou oleosos.

Posologia:

• Cães e gatos até 10kg: 3 pulverizações

• Cães e gatos entre 10-25kg: 5 pulverizações

• Cães com peso superior a 25kg: 1 pulve. a cada 3-5kg

Apresentação: Frasco com 200 mL.

DERMATOLÓGICOS INDICAÇÃO: 

DOUXO CALM 
SHAMPOO
Limpeza profunda e 
hidratação da pele sensível 
de cães e gatos.

Possui em sua formulação óleo de 
argan, extrato de aveia, manteiga 
de karité, ceramidas e a molécula 
fi tosfi ngosina, um componente 
precursor da ceramida, que auxilia 
na hidratação da pele sensível.

Apresentação: Frasco com 200 mL.

DOUXO
MANUTENÇÃO 
SHAMPOO
Limpeza e hidratação da 
pele de cães e gatos.

É uma combinação de ingredientes 
que contém algas marinhas, 
promove eliminação de sujidades 
e hidratação. O uso frequente 
confere brilho, maciez e 
fi tosfi ngosina, um componente 
precursor da ceramida, que hidrata 
a pele.

Apresentação: Frasco com 200 mL.
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DERMATOLÓGICOS

DOUXO SEB SPRAY
A evolução na terapia dermatológica
para cães e gatos.

Combinação única de ingredientes que proporcionam 
controle de oleosidade e hidratação da pele de cães e gatos. 
Possui em sua formulação a Boswellia Serrata, que auxilia 
no controle da oleosidade, descamação/ disquera� nização 
e diminuição do mau odor da pele de cães e gatos. Possui 
a fi stosfi ngosina, um componente precursor da ceramida, 
que hidrata a pele. As micropar� culas do spray permitem 
a ó� ma distribuição dos seus componentes na pele, sem 
deixar os pelos dos animais molhados ou oleosos.

Posologia:

• Cães e gatos até 10kg: 3 pulverizações

• Cães e gatos entre 10-25kg: 5 pulverizações

• Cães com peso superior a 25kg: 1 pulverização a cada 
3-5kg

Apresentação: Frasco com 200 mL.

INDICAÇÃO: 

DOUXO SEB SHAMPOO
Terapia dermatológica para cães e gatos.

É uma combinação de ingredientes que proporcionam 
higiene profunda, controle da oleosidade e hidratação 
da pele de cães e gatos. Possui em sua formulação o 
Fomblin (polímero emoliente), que auxilia na redução 
da oleosidade e diminuição do mau odor da pele de cães 
e gatos e a molécula fi tosfi ngosina, um componente 
precursor da ceramida, que hidrata a pele. Auxilia o 
controle da oleosidade, diminuição do mau odor e 
hidratação da pele de cães e gatos.

Apresentação: Frasco com 200 mL.
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