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Credeli™ é um comprimido mastigável, pequeno e saboroso, indicado para o tratamento e prevenção 

das infestações por pulgas e para o tratamento das infestações por carrapatos em cães. Único com 

indicação em bula para o carrapato Amblyomma cajennense.

Começa a matar carrapatos em 4 horas com 100% de eliminação em 8 horas, e pulgas em 2 horas com 

100% de eliminação total após 6 horas. 

É uma isoxazolina extrapurificada, poupando o fígado. Não foram observadas reações adversas no 

estudo de segurança, em cães tratados com até 5x a dose máxima recomendada.

Dose única, via oral. Deve ser oferecido mensalmente juntamente com o alimento ou logo após a 

refeição. 

Cães a partir de 8 semanas de vida e 1,3kg.

Apresentação: 

Modo de usar: 

Espécie: 

56,25 mg - Para cães de 1,3 kg a 2,5 kg. Caixa com 3 comprimidos.

112,50 mg - Para cães de 2,5 kg a 5,5 kg. Caixa com 3 comprimidos.  

225 mg - Para cães de 5,5 kg a 11 kg. Caixa com 3 comprimidos. 

450 mg - Para cães de 11 kg a 22 kg. Caixa com 3 comprimidos. 

900 mg - Para cães de 22 kg a 45 kg. Caixa com 3 comprimidos. 



COMFORTIS  (Spinosad)
Comfortis™ é indicado para a prevenção e tratamento das infestações 

de pulgas por 30 dias, oferecendo alívio imediato com início de ação 

em 30 minutos.

Apresentação:

140 mg – Para cães de 2,3 kg a 4,5 kg e gatos de 1,4 kg a 2,8 kg. 
Caixa com 1 Comprimido ou Combo com 3 Caixas de 1 Comprimido. 

270 mg – Para cães de 4,5 kg a 9 kg e gatos de 2,8 kg a 5,4 kg. 
Caixa com 1 Comprimido ou Combo com 3 Caixas de 1 Comprimido.

560 mg – Para cães de 9 kg a 18 kg e gatos de 5,4 kg a 11 kg. 
Caixa com 1 Comprimido ou Combo com 3 Caixas de 1 Comprimido.

810 mg – Para cães de 18 kg a 27 kg. 
Caixa com 1 Comprimido ou Combo com 3 Caixas de 1 Comprimido.

1620 mg – Para cães de 27 kg a 54 kg. 
Caixa com 1 Comprimido ou Combo com 3 Caixas de 1 Comprimido.

Modo de usar: 
Comprimidos mastigáveis sabor carne administrados mensalmente 

por via oral. Administrar Comfortis™ juntamente com alimento ou logo 

após a refeição.

Espécie: 
Cães e gatos a partir de 14 semanas de idade.

CAPSTAR  (Nitempiram)
Rápida e segura eliminação das pulgas adultas em cães e gatos e 

tratamento de miíases (bicheiras) causadas por larvas de Cochliomya 

hominovorax em cães.

Apresentação: 
11,4 mg para Cães e Gatos até 11 kg e 57 mg para Cães até 57 kg, caixas 
com 1 ou 6 comprimidos.

Modo de usar: 
Dose única, via oral, sempre que se observar infestação por pulgas em 

cães e gatos e para o tratamento de miíases em cães. Se necessário, o 

tratamento pode ser repetido após 24 horas, de acordo com a 

recomendação do Médico veterinário. Após administrado começa a 

eliminar pulgas a partir de 15 minutos. Pode ser administrado com ou 

sem alimento.

Espécie: 
Cães e gatos a partir de 4 semanas de vida e 1kg de peso.



MILBEMAX CÃES  (Milbemicina e Praziquantel)
Milbemax™ C é indicado para a prevenção da dirofilariose, tratamento e controle de infecções 

intestinais por vermes redondos (estágios adultos) e vermes chatos (estágios imaturos e adultos).

Apresentação: 
Caixa com 2 ou 50 comprimidos para Cães até 5 kg e Caixa com 2 ou 
50 Comprimidos para cães de 5 kg a 25 kg.

Modo de usar: 

Milbemax™ C pode ser administrado a partir de duas semanas de idade, mensalmente, até o animal 

completar 6 meses de vida. Cadelas amamentando devem ser tratadas ao mesmo tempo que os 

seus filhotes. Os cães adultos devem ser tratados pelo menos 4 vezes ao ano, em se tratando de 

verminose gastrointestinal e mensalmente para prevenção da infecção pelo verme do coração.

Espécie: 
Cães.

MILBEMAX GATOS  (Milbemicina e Praziquantel)
Tratamento e controle de infecções intestinais por vermes redondos (estágios adultos) e vermes chatos 

(estágios imaturos e adultos) e prevenção da dirofilariose.

Apresentação: 
Caixa com 2 comprimidos para gatos até 2 kg e caixa com 2 comprimidos 
para gatos de 2 a 8 kg.

Modo de usar: 

Administrar dose única mensal a partir de 6 semanas de idade até completar 6 meses de vida. Gatas 

amamentando devem ser tratadas ao mesmo tempo que os filhotes. Adultos devem receber dose 

única mensal pelo menos 4 vezes ao ano para o tratamento e controle de vermes intestinais e 

mensalmente para a prevenção da infecção pelo verme do coração.

Espécie: 
Gatos. 



GALLIPRANT (Grapiprant)

Espécie

Único inibidor da classe piprant que atua especificamente no receptor EP4, combatendo a dor e a 

inflamação causadas pela Osteoartrite Canina. Tabletes palatáveis de fácil administração. 

Galliprant™ apresenta perfil de segurança exclusivo na manutenção das funções gastrointestinais, 

renal e hepática.

Apresentação

Modo de usar

Caixas com 7 ou 30 Comprimidos de 20, 60 ou 100 mg. O comprimido de 100mg não deve ser 

partido.

Administrar 2 mg/kg de peso corporal, uma vez ao dia, com ou sem o alimento. Não há período 

máximo de duração do tratamento.

Cães



ONSIOR INJETÁVEL (Robenacoxibe)
É um anti-inflamatório não esteroidal seletivo de Cox-2, sendo o único com preferência 

pelo tecido inflamado, poupando assim órgãos de alta perfusão. É indicado para o 

controle e tratamento da dor e inflamação associadas às cirurgias ortopédicas e de 

tecidos moles em cães e gatos.

Apresentação: Frasco com 20 ml. Conservar o produto sob refrigeração, a uma 

temperatura entre 2°C e 8°C.

Modo de usar: Onsior™ Injetável deve ser administrado por via subcutânea em cães ou 

gatos aproximadamente 30 minutos antes do início da cirurgia (por exemplo, no 

momento da indução da anestesia geral), na dose de 1 mL para cada 10 kg de peso vivo 

(equivalente a 2 mg/kg). Após a cirurgia em gatos, o tratamento com uma dose diária 

pode ser continuada na mesma dosagem e horário de administração por até 2 dias. 

Administrar em gatos com idade superior a 4 meses e 2,5kg de peso, e em cães com 

idade superior a 2 meses de idade e peso superior a 2,5kg.

Espécie: Cães e Gatos.

ONSIOR COMPRIMIDOS CÃES (Robenacoxibe)

Apresentação: Caixas com 7 Comprimidos de 10, 20 ou 40 mg.

Pós-operatório: 1-2 mg/kg por até 14 dias.Modo de usar: 

Peri-operatório: 2-4 mg/kg por 3 dias (Administrar a primeira dose aproximadamente 45 

minutos antes da cirurgia) * Não administrar com alimentos (pelo menos 30 minutos 

antes ou após a refeição). Não administrar em cães pesando menos que 2,5kg ou abaixo 

de 3 meses de idade. 

Cães   Espécie:    

É um anti-inflamatório não esteroidal seletivo de Cox-2, sendo o único com preferência 

pelo tecido inflamado, poupando assim órgãos de alta perfusão. É indicado para o 

controle e tratamento da dor e inflamação associadas às cirurgias ortopédicas e de 

tecidos moles, e associadas às doenças músculo esqueléticas crônicas, como a 

osteoartrite. Tabletes palatáveis de fácil administração.

ONSIOR COMPRIMIDOS GATOS (Robenacoxibe)

Modo de usar: Cirurgias ortopédicas e de tecidos moles: 1 mg/kg, uma vez ao dia, por até 

3 dias. Administrar a primeira dose aproximadamente 30 minutos antes da cirurgia. 

Osteoartite: 1mg/kg, uma vez ao dia. A duração do tratamento deve ser avaliada 

individualmente a critério do médico veterinário. Não administrar com alimentos (pelo 

menos 30 minutos antes ou após a refeição.)Não administrar em gatos pesando menos 

que 2,5kg ou abaixo de 4 meses de idade. 

Espécie: Gatos

É um anti-inflamatório não esteroidal seletivo de Cox-2, sendo o único com preferência 

pelo tecido inflamado, poupando assim órgãos de alta perfusão. É indicado para o 

controle e tratamento da dor e inflamação associadas às cirurgias ortopédicas e de 

tecidos moles, e associadas às doenças músculo esqueléticas crônicas, como a 

osteoartrite. Tabletes palatáveis de fácil administração. 

Apresentação: Caixa com 6 Comprimidos de 6 mg 



SUROSOLVE 

Solução indicada para a higiene e limpeza dos condutos auditivos de cães e gatos. 

Promove a remoção do excesso de cerúmen e oleosidade que se acumulam na 

orelha, reduz mau cheiro sem causar irritação, suaviza e hidrata a pele. 

Apresentação: Tubo com 125 ml.

Modo de usar: Aplicar em quantidade suficiente para umedecer o canal auditivo 

externo do animal, massagear suavemente a base da orelha durante alguns 

segundos para permitir que a solução atinja a parte inferior do canal auditivo. 

Utilizar algodão seco para retirar as sujidades e secar o canal auditivo 

externamente. Repetir o procedimento se necessário. Recomenda-se a limpeza 

das orelhas com frequência de uma vez por semana, podendo ser alterado a 

critério do médico veterinário.

Espécie: Cães e gatos

(Ácido salicílico, cloroxilenol, docusato de sódio, EDTA dissódico e
trometamina (Tris-EDTA), propilenoglicol, fragrância, solubilizante e água)

PANOLOG  (Nistatina, Sulfato de Neomicina, Tiostreptona e Acetonida de Triancinolona)  
Indicado para otites externas agudas e crônicas, cistos interdigitais, infecções da 

glândula anal, dermatopatias secas, exsudativas, seborreicas, eczematosas e 

também adjuvante nas causadas por parasitas externos.

Apresentação: Tubo de 15 ml.

Modo de usar: A frequência de administração depende da gravidade, nas infecções 

agudas o Panalog deve ser aplicado uma ou duas vezes ao dia durante 5 dias. Em 

casos crônicos, o tratamento deverá se estender por período mínimo de 21 dias.

Espécie: Cães e gatos. 

FORTEKOR FLAVOUR

Modo de usar:  Insuficiência Cardíaca Congestiva em cães: A dose recomendada 

é de 0,25 mg a 0,50 mg de cloridrato de benazepril para cada quilo de peso 

corporal, por via oral, uma vez ao dia. A dose pode ser dobrada a critério do médico 

veterinário, mantendo a frequência uma vez ao dia.

Doença Renal Crônica em gatos: A dose recomendada é de 0,5 mg de cloridrato de 

benazepril, para cada quilo de peso corporal, por via oral, uma vez ao dia.

FORTEKOR DUO 
 

(Cloridrato de Benazepril e Pimobendan)
É indicado para o tratamento da Insuficiência Cardíaca Congestiva em cães.

Apresentação: Fortekor™ DUO 1,25 mg/ 2,5 mg em caixa com 30 comprimidos 
palatáveis. 

Modo de usar: O intervalo de dose recomendado é de 0,25 – 0,5mg/kg de 

Pimobendan e 0,5 – 1 mg/kg de Cloridrato de benazepril dividido em duas doses 

diárias, com intervalo de 12 horas, aproximadamente 1 hora antes da alimentação. 

Manter o produto sob refrigeração (2º a 8ºC). 

Espécie: Cães

(Cloridrato de benazepril) 
É indicado para tratamento da Insuficiência Cardíaca Congestiva em cães e 

Doença Renal Crônica em gatos.

Espécie: Cães e gatos

Apresentação:



ARTRIN
Para o tratamento de artrose, artrite, osteocondroartrose, espondilose, espondiloartrose, 

processos degenerativos articulares e tendinosos. Utilizado como tratamento inicial na

calcificação dos discos intervertebrais e como ajuda terapêutica na reparação de fraturas.

Apresentação:

Caixa contendo 5 blisters com 6 comprimidos palatáveis bissulcados.

Modo de usar:  

Animais até 5Kg: ¼ comp. Diário - 1 caixa trata por 4 meses

Animais de 5 até 15Kg: ½ comp. Diário - 1 caixa trata por 2 meses

Animais de 15 até 60Kg: 1 comp. Diário - 1 caixa trata por 1 mês

Espécie: Cães e Gatos  

(Condroitina, Glucosamina e Manganês) 

TIPER C
Antipulgas, carrapaticida e repelente de moscas de ponta de orelha e mosquitos. 

É um inseticida de contato, apresenta efeito ‘‘hot foot’’, ou seja, esquenta e irrita as 

patas dos parasitas externos e insetos, promove destruição do SNC apenas pelo 

contato, dessa forma se evita a DAPP (Dermatite alérgica a picada de pulga). 

Controla a mosca da ponta da orelha (Stomoxys calcitrans) e moscas domésticas.

Repele mosquitos, inclusive o do gênero Phlebotomus, que transmite a 

Leishmaniose, onde a arma contra essa doença, que é uma zoonose, é a prevenção. 

É pulguicida. Funciona como preventivo 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.

Apresentação: Pipeta contendo 1,2 e 4ml 

Modo de usar: 

Cães até 15kg: 1 pipeta com 1,2mL

Cães de 15 até 45 kg: 1 pipeta com 4 ml

*Não utilizar em cães menores de 8 semanas.

Espécie: Cães  

(Permetrina) 

TALCO ANTIPULGAS E CARRAPATICIDA CG
Inseticida fito e zoosanitário do grupo dos carbamatos. Deixa o animal 

suavemente perfumado e elimina a oleosidade excessiva da pele, 

garantindo o bem-estar que o animal merece. 

Apresentação: 

Frasco plástico contendo 100ml

Modo de usar: 

Polvilhar sobre o animal. A partir de 1 mês de idade. Massagear a contrapelo

para que penetre até a pele. Os animais após a aplicação não devem entrar

em contato com a água. Se necessário repetir o tratamento 1 vez por 

semana. É conveniente tratar todos os lugares onde dormem os animais 

e se possível o resto do habitat.

Espécie: Cães e gatos  

(Carbaryl) 



ENROXINA 150
Tem a indicação de 5 mg por Kg, uma vez ao dia. O tempo médio 

recomendado de administração é de 5 dias, mas o tratamento pode se 

estender por até 10 dias, nos casos de infecções crônicas e recorrentes 

e em afecções dermatológicas pode chegar a 20 dias ou mais.

Apresentação: 

Caixa contendo blister com 10 comprimidos trissulcados.

Modo de usar:  

 1 comp. para cada 30 Kg.

¾ do comp. para 22,5kg.

½ do comp. para 15 kg

 ¼ comp. para 7,5 Kg. 

Espécie: Cães e Gatos   

(Enrofloxacina)

VITAPEL
Tem uma ação positiva no funcionamento geral do organismo, mas principalmente 

na pele e pelo, melhorando o estado geral e aspecto. Estimula os hormônios da 

reprodução, melhora a absorção de nutrientes, fornece energia, aumenta a imunidade, 

regenera a pele e a queda de pelo, funciona como um anti-inflamatório natural.

Indicação: Dermatopatias, Subnutrição, Pós-Doença, Filhotes em crescimento, 

Reprodução, Gestação e Lactação. Por ter alta concentração de Zn por comprimido, 

é indicado para dermatopatias responsivas a Zn, muito comum em raças como 

Huskies siberiano, Doberman, Doberman, Pinscher e Bull Terrier.

Apresentação:  

Frasco contendo 30 comprimidos palatáveis bissulcados

Modo de usar:  

Dose de ataque:

Cães até 15 Kg: 1 comprimido por dia. 

Cães de 16 a 30 Kg: 2 comprimidos por dia.

Animais acima de 31 Kg: 3 comprimidos por dia.

Gatos:  ½ comprimido por dia. 

Dose de manutenção: A metade da dose, sendo iniciada a partir do segundo

mês, podendo ser usado permanentemente durante toda a vida do animal. 

Espécie: Cães e gatos   

(Zinco, Vitamina A, Biotina, Ácido Pantotênico, Vitamina B2 & Metionina)

NEUROALIVIO
Neuroalivio é um modificador dos transtornos do comportamento animal, provocados 

pelos estados de ansiedade leve ou moderado, tais como: ansiedade de separação, 

transtornos compulsivos, agressão dominante ou por medo, transtornos de adaptação.

Apresentação: Embalagem contendo 30 comprimidos palatáveis bissulcados de 40mg.

Indicação:  

1 a 2 mg por 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.

1 comprimido: animal de 40 kg (dose de 1mg/kg), animal de 20 kg (dose de 2mg/kg)

¾ comprimido: animal de 30kg (dose de 1mg/kg), animal de 15 kg (dose de 2mg/kg)

½ comprimido: animal de 20 kg (dose de 1mg/kg), animal de 10 kg (dose de 2mg/kg)

¼ do comprimido: animal de 10 kg (dose de 1mg/kg), animal de 5 kg (dose de 2mg/kg)

(Buspirona)

Espécie: Cães   



CEFALEXINA
A cefalexina é uma cefalosporina de primeira geração. É um 

antibiótico betalactâmico, cujo mecanismo de ação é a destruição

da parede bacteriana. Tem importante ação em Streptococcus beta

hemolitico, Staphylococcus aureus incluindo cepas produtoras de

penicilinase, Staphylococcus intermedius, Escherichia coli, Proteus 

mirabilis, Klebsiella spp., Haemophylus influenzae e Moraxella 

catarrhalis. A cefalexina pode ser administrada por via oral 

juntamente com as refeições.

Apresentação: 
Caixa contendo blister com 10 comprimidos bissulcados.

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: 25 a 15 Kg

½ de comprimido: para 10 Kg

 ¼ de comprimido: para 5 Kg.

Espécie:  
Cães e gatos 

(Cefalexina)



ACOPROFAGIA
Suplementa as enzimas digestivas ajudando na digestão, dessa forma há uma 

melhor absorção intestinal. Trata as duas causas da coprofagia: a causa 

relacionada a deficiência metabólica (pois contém 3 enzimas digestivas – 

Pancreatina, Tripsina e Quimotripsina) e a causa relacionada ao problema 

comportamental (Glutamato Sódico), conferindo à matéria fecal um sabor muito 

desagradável, evitando assim a ingestão das fezes pelo animal. Além disso, pode 

ser utilizado para tratamento de síndrome de má absorção, diarréia crônica, 

Insuficiência pancreática, etc, pois é o único produto do mercado veterinário 

com Pancreatina. 

Apresentação: 
Pote contendo 60g

Modo de usar:  
Polvilhar levemente sobre os alimentos diariamente, 0,5g por vez, 
em todas as refeições.

Espécie:  
Cães e gatos 

PREDNISOLONA
É um potente anti-inflamatório esteróide. É indicado para várias

patologias: endócrinas (insuf. da glândula adrenal), musculo-es-

queléticas (osteoartrites, miosites), alérgicas (urticária, dermatite

alérgica), otológicas (otite externa), respiratórias (asma) neoplásica

(como terapia adjuvante), neurológicas (edema), auto-imunes (lúpus,

pênfigo), oftálmicas (uveítes), gastrointestinais (colite), renais 

(síndrome nefrótica), hematológicas (anemia hemolítica, 

trombocitopenia).

Apresentação: 

Embalagem individual: 10 comprimidos bissulcados de 20mg. 

Embalagem hospitalar: 100 comprimidos bissulcados (10 cartelas com 10 

comprimidos bissulcados de 20mg).

Modo de usar:  

Indicado de 0,5 a 1mg/kg.

1 comprimido: animal de 40kg (dose de 0,5mg/kg), 

animal de 20 kg (dose de 1mg/kg)

½ comprimido: animal de 20 kg (dose de 0,5mg/kg), 

animal de 10 kg (dose de 1mg/kg)

¼ do comprimido: animal de 10 kg (dose de 0,5mg/kg), 

animal de 5 kg (dose de 1mg/kg)

Espécie: Para cães e gatos. É a única Prednisolona aprovada para gatos em bula.

(Pancreatina, Tripsina, Quimotripsina e Glutamato) 

 (Prednisolona)



FIELPET - TAPETES HIGIÊNICOS

80x58 com 7/30/50 unidades

60x58 com 7/30/50 unidades

58x50 com 7/50 unidades



Medicamentos

HAPPZEN

Produto a base de valeriana que auxilia na redução do estresse e ansiedade em cães e 
gatos, reduzindo comportamento indesejáveis como automutilação, destruição de 
objetos, vocalização e/ou salivação excessiva. A Valeriana funciona como um mecanismo 
natural para acalmar cães e gatos, uma vez que uma de suas atuações é mimetizar a 
ação do GABA (ácido gama-aminobutírico), principal neurotransmissor inibidor do 
sistema nervoso central dos mamíferos. A diminuição da concentração de GABA pode 
causar insônia, agitação, ansiedade e nervosismo. Por este motivo, cães e gatos que 
encontram-se nestas situações serão beneficiados pela ação da Valeriana.

Apresentação: Difusor com Refil de 30 ml, Refil de 30 ml e Spray de 100 ml
Modo de usar: Difusor: Até 4 semanas de bem-estar com cobertura de até 50m2.Spray: 
Até 6h de bem-estar, deve ser borrifado 10 minutos antes de deixar o animal no local. 
Não borrifar diretamente no animal.

Espécie: Cães e Gatos

   (Valeriana)

CARTROPHEN

Modo de usar: 
3 mg/kg (0,3 ml/10 kg) Ciclo: 4 Administrações por via SC com intervalo de 5 a 7 dias 

entre elas. Repetir o Ciclo conforme análise do quadro clínico.

Sinais leves: 1 ciclo a cada 12 meses / Sinais moderados: 1 ciclo a cada 6 meses / Sinais 
crônicos ou graves: 1 ciclo a cada 3 meses (4 ciclos a cada 12 meses)

         Espécie: Cães  

É classificado como um DMOAD (droga modificadora de doença articular). É um tratamento 
para as doenças articulares degenerativas e transtornos musculo-esqueléticos associados em 
cães, proporcionando alívio por agir na causa da dor e da claudicação.  

Apresentação: 
Frasco com 10 ml

Recomenda-se o armazenamento em um isopor sem gelo (até 25°C).

Após aberto, o conteúdo deve ser utilizado em até 3 meses.

   (Pentosano Polissulfato Sódico)
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164008

164011

160729

160730

160733



273093

165030

165031

165033

275011



273090

273480

273481

273482

273483

273484

273485

273486

273487



273520

273521

273522

273523

273524

273525

273526

273528

273529

273531

273532

273533



273384

279808

279804

279805

279806

279807

273376



279800

279801

279802

279803

279462

279463

279464

272351

272352

272353

272354

272355

272356



279395

279397

279399

279401

279402

275667

275666



ATUM
Composição básica: 
Atum (51%), arroz (1,5%), gelatina vegetal (carragena, goma alfarroba,
goma guar), vitaminas (vitamina A, vitamina D3, vitamina E), água.
             

 (Cães Adultos)

Enriquecimento por kg de produto: 
Vitamina A (mín.) 1650UI, vitamina D3 (mín.) 180UI, vitamina E (mín.)
10UI.
             
Níveis de garantia: 
Umidade (máx.) 850g/kg; Proteína bruta (mín.) 110g/kg; Extrato etéreo
(mín.) 2000mg/kg; Matéria fibrosa (máx.) 5000mg/kg; Matéria mineral
(máx.) 20g/kg; Cálcio (mín.) 1000mg/kg; Cálcio (máx.) 2000mg/kg;
Fósforo (mín.) 1000mg/kg.
             

FILÉ DE FRANGO COM CARNE
Composição básica: 
Filés de frango (58%), carne (4%), arroz (1,5%), gelatina vegetal 
(carragena, goma alfarroba, goma guar), vitaminas (vitamina A, 
vitamina D3, vitamina E), água.
             

 (Cães Adultos)

Enriquecimento por kg de produto: 
Vitamina A (mín.) 1650UI, vitamina D3 (mín.) 180UI, vitamina E (mín.)
10UI.
             
Níveis de garantia: 
Umidade (máx.) 860g/kg; Proteína bruta (mín.) 110g/kg; Extrato etéreo
(mín.) 5000mg/kg; Matéria fibrosa (máx.) 5000mg/kg; Matéria mineral
(máx.) 20g/kg; Cálcio (mín.) 800mg/kg; Cálcio (máx.) 2000mg/kg;
Fósforo (mín.) 800mg/kg.
             

Cães

FRANGO COM MAMÃO
Composição básica: 
Frango (40%), mamão (4%), arroz (2%), gelatina vegetal (carragena, 
goma alfarroba, goma guar), água.
             

 (Cães Adultos)

Níveis de garantia: 
Umidade (máx.) 850g/kg; Proteína bruta (mín.) 100g/kg; Extrato etéreo
(mín.) 3000mg/kg; Matéria fibrosa (máx.) 5000mg/kg; Matéria mineral
(máx.) 20g/kg; Cálcio (mín.) 200mg/kg; Cálcio (máx.) 2000mg/kg;
Fósforo (mín.) 200mg/kg.
             



FRANGO COM MAÇA
Composição básica: 
Frango (40%), maça (4%), arroz (2%), gelatina vegetal (carragena, 
goma alfarroba, goma guar), água.
             

 (Cães Adultos)

Níveis de garantia: 
Umidade (máx.) 850g/kg; Proteína bruta (mín.) 100g/kg; Extrato etéreo
(mín.) 3000mg/kg; Matéria fibrosa (máx.) 5000mg/kg; Matéria mineral
(máx.) 20g/kg; Cálcio (mín.) 200mg/kg; Cálcio (máx.) 2000mg/kg;
Fósforo (mín.) 200mg/kg.
             

ATUM COM CAMARÃO
Composição básica: 
Atum (51%), camarão (6%), gelatina vegetal (carragena, goma alfarroba, 
goma guar), vitaminas (vitamina A, vitamina D3, vitamina E, Taurina, 
água.
             

 (Gatos Adultos)

Níveis de garantia: 
Umidade (máx.) 850g/kg; Proteína bruta (mín.) 110g/kg; Extrato etéreo
(mín.) 2000mg/kg; Matéria fibrosa (máx.) 5000mg/kg; Matéria mineral
(máx.) 20g/kg; Cálcio (mín.) 1000mg/kg; Cálcio (máx.) 2000mg/kg;
Fósforo (mín.) 1000mg/kg; Taurina (mín.) 160mg/kg.
             

Cães

Gatos

Enriquecimento por kg de produto: 
Vitamina A (mín.) 1325UI, vitamina D3 (mín.) 110UI, vitamina E (mín.)
15UI.
             

FILÉ DE FRANGO COM ALOE
Composição básica: 
Filés de frango (49%), aloe vera (5%), arroz (2%), óleo de girassol (1,4%)
gelatina vegetal (carragena, goma alfarroba, goma guar), minerais
(sulfato de zinco heptahidratado, sulfato ferroso monohidratado,
sulfato manganoso monohidratado, iodeto de potássio, sulfato cúprico
pentahidratado), vitaminas (vitamina A, vitamina D3, vitamina E), água.
             

 (Cães Filhotes)

Enriquecimento por kg de produto: 
Vitamina A (mín.) 2000UI; vitamina D3 (mín.) 200UI; vitamina E (mín.)
10UI, sulfato de zinco heptahidratado (mín.) 143mg; sulfato ferroso
monohidratado (mín.) 28mg; iodeto de potássio (mín.) 14mg; sulfato
manganoso monohidratado (mín.) 7mg; sulfato cúprico pentahidratado
(mín) 4mg.
             

Níveis de garantia: 
Umidade (máx.) 860g/kg, Proteína bruta (mín.) 90g/kg, Extrato etéreo
(mín.) 10g/kg, Matéria fibrosa (máx.) 5000mg/kg, Matéria mineral
(máx.) 20g/kg, Cálcio (mín.) 800mg/kg, Cálcio (máx.) 2000mg/kg,
Fósforo (mín.) 800mg/kg.
             



ATUM AO NATURAL
Composição básica: 
Atum (54%), arroz (1,2%), Vitaminas (vitamina A, vitamina D3, vitamina E),
Taurina, água.

             

 (Gatos Adultos)

Níveis de garantia: 
Umidade (máx.) 850g/kg; Proteína bruta (mín.) 130g/kg; Extrato etéreo
(mín.) 3000mg/kg; Matéria fibrosa (máx.) 5000mg/kg; Matéria mineral
(máx.) 20g/kg; Cálcio (mín.) 1000mg/kg; Cálcio (máx.) 2000mg/kg;
Fósforo (mín.) 1000mg/kg; Taurina (mín.) 160mg/kg.
             

Gatos

Enriquecimento por kg de produto: 
Vitamina A (mín.) 1325UI; vitamina D3 (mín.) 110UI; vitamina E (mín.)
15UI.
             

SALMÃO AO NATURAL
Composição básica: 
Salmão (70%), arroz (1,2%), Vitaminas (vitamina A, vitamina D3, vitamina E),
Taurina, água.

             

 (Gatos Adultos)

Níveis de garantia: 
Umidade (máx.) 850g/kg; Proteína bruta (mín.) 130g/kg; Extrato etéreo
(mín.) 10g/kg; Matéria fibrosa (máx.) 5000mg/kg; Matéria mineral
(máx.) 20g/kg; Cálcio (mín.) 800mg/kg; Cálcio (máx.) 2000mg/kg;
Fósforo (mín.) 1000mg/kg; Taurina (mín.) 160mg/kg.
             

Enriquecimento por kg de produto: 
Vitamina A (mín.) 1325UI; vitamina D3 (mín.) 110UI; vitamina E (mín.)
15UI.
             

Níveis de garantia: 
Umidade (máx.) 850g/kg; Proteína bruta (mín.) 100g/kg; Extrato etéreo
(mín.) 3000mg/kg; Matéria fibrosa (máx.) 5000mg/kg; Matéria mineral
(máx.) 20g/kg; Cálcio (mín.) 1000mg/kg; Cálcio (máx.) 2000mg/kg;
Fósforo (mín.) 1000mg/kg; Taurina (mín.) 160mg/kg.
             

ATUM E FILÉ DE FRANGO COM ARROZ AO NATURAL

Composição básica: 
Filés de frango (34,5%), atum (26%), arroz (4%), vitaminas (vitamina A, 
vitamina D3, vitamina E), água.
             

 (Gatos Adultos)

Enriquecimento por kg de produto: 
Vitamina A (mín.) 1325UI; vitamina D3 (mín.) 110UI; vitamina E (mín.)
15UI. 
             



Gatos

Níveis de garantia: 
Umidade (máx.) 850g/kg; Proteína bruta (mín.) 100g/kg; Extrato etéreo
(mín.) 3000mg/kg; Matéria fibrosa (máx.) 5000mg/kg; Matéria mineral
(máx.) 20g/kg; Cálcio (mín.) 800mg/kg; Cálcio (máx.) 2000mg/kg;
Fósforo (mín.) 800mg/kg; Taurina (mín.) 160mg/kg.
             

FILÉ DE FRANGO COM ARROZ AO NATURAL
Composição básica: 
Filés de frango (55%), arroz (3%), vitaminas (vitamina A, vitamina D3, 
vitamina E), água.
             

 (Gatos Adultos)

Enriquecimento por kg de produto: 
Vitamina A (mín.) 1325UI; vitamina D3 (mín.) 110UI; vitamina E (mín.)
15UI. 
             

Níveis de garantia: 
Umidade (máx.) 860g/kg; Proteína bruta (mín.) 100g/kg; Extrato etéreo
(mín.) 2000mg/kg; Matéria fibrosa (máx.) 5000mg/kg; Matéria mineral
(máx.) 20g/kg; Cálcio (mín.) 200mg/kg; Cálcio (máx.) 2000mg/kg;
Fósforo (mín.) 200mg/kg.
             

ATUM COM MAMÃO
Composição básica: 
Atum (38%), mamão (4%), arroz (2%), gelatina vegetal (carragena, goma
alfarroba, goma guar), água.
             

 (Gatos Adultos)

Níveis de garantia: 
Umidade (máx.) 850g/kg; Proteína bruta (mín.) 100g/kg; Extrato etéreo
(mín.) 3000mg/kg; Matéria fibrosa (máx.) 5000mg/kg; Matéria mineral
(máx.) 20g/kg; Cálcio (mín.) 200mg/kg; Cálcio (máx.) 2000mg/kg;
Fósforo (mín.) 2000mg/kg.

FRANGO COM MAÇA
Composição básica: 
Frango (40%), maça (4%), arroz (4%), água.
             

 (Gatos Adultos)



Gatos

Níveis de garantia: 
Umidade (máx.) 860g/kg; Proteína bruta (mín.) 100g/kg; Extrato etéreo
(mín.) 10g/kg; Matéria fibrosa (máx.) 5000mg/kg; Matéria mineral
(máx.) 20g/kg; Cálcio (mín.) 800mg/kg; Cálcio (máx.) 2000mg/kg;
Fósforo (mín.) 800mg/kg; Taurina (mín.) 160mg/kg.
             

FILÉ DE FRANGO COM ALOE VERA
Composição básica: 
Filés de frango (61%), aloe vera (4,7%), óleo de girassol (1,4%), arroz (1%),
gelatina vegetal (carragena, goma alfarroba, goma guar), minerais (sulfato 
de zinco heptahidratado, sulfato ferroso monohidratado, sulfato manganoso
monohidratado, iodeto de potássio, sulfato cúprico pentahidratado), 
vitaminas (vitamina A, vitamina D3, vitamina E), Taurina, água.
             

 (Gatos Filhotes)

Enriquecimento por kg de produto: 
Vitamina A (mín.) 1700UI; vitamina D3 (mín.) 120UI; vitamina E (mín.)
180UI; sulfato de zinco heptahidratado (mín.) 114mg; sulfato ferroso
monohidratado (mín.) 31mg; sulfato manganoso monohidratado (mín.)
11mg; iodeto de potássio (mín.) 9mg; sulfato cúprico pentahidratado 
(mín.) 3mg.
             



Gatos

Níveis de garantia: 
Umidade (máx.) 850g/kg; Proteína bruta (mín.) 120g/kg; Extrato etéreo
(mín.) 2000mg/kg; Matéria fibrosa (máx.) 5000mg/kg; Matéria mineral
(máx.) 20g/kg; Cálcio (mín.) 1000mg/kg; Cálcio (máx.) 2000mg/kg;
Fósforo (mín.) 1000mg/kg; Taurina (mín.) 160mg/kg.

ATUM  (Gatos Adultos)

Enriquecimento por kg de produto: 
Vitamina A (mín.) 1325UI; vitamina D3 (mín.) 110UI; vitamina E (mín.)
15UI. 
             

Composição básica: 
Atum (55%), gelatina vegetal (carragena, goma alfarroba, goma guar),
vitaminas (vitamina A, vitamina D3, vitamina E), taurina, água.
             

Níveis de garantia: 
Umidade (máx.) 840g/kg; Proteína bruta (mín.) 130g/kg; Extrato etéreo
(mín.) 3000mg/kg; Matéria fibrosa (máx.) 5000mg/kg; Matéria mineral
(máx.) 20g/kg; Cálcio (mín.) 1000mg/kg; Cálcio (máx.) 2000mg/kg;
Fósforo (mín.) 1000mg/kg; Taurina (mín.) 160mg/kg.

ATUM COM FRANGO (Gatos Adultos)

Enriquecimento por kg de produto: 
Vitamina A (mín.) 1325UI; vitamina D3 (mín.) 110UI; vitamina E (mín.)
15UI. 
             

Composição básica: 
Filés de frango (36%), Atum (27%), arroz (1,5%), gelatina vegetal (carragena, 
goma alfarroba, goma guar), vitaminas (vitamina A, vitamina D3, vitamina E), 
taurina, água.
             

Níveis de garantia: 
Umidade (máx.) 860g/kg; Proteína bruta (mín.) 110g/kg; Extrato etéreo
(mín.) 3000mg/kg; Matéria fibrosa (máx.) 5000mg/kg; Matéria mineral
(máx.) 20g/kg; Cálcio (mín.) 800mg/kg; Cálcio (máx.) 2000mg/kg;
Fósforo (mín.) 800mg/kg; Taurina (mín.) 160mg/kg.

FILÉ DE FRANGO (Gatos Adultos)

Enriquecimento por kg de produto: 
Vitamina A (mín.) 1325UI; vitamina D3 (mín.) 110UI; vitamina E (mín.)
15UI. 
             

Composição básica: 
Filés de frango (62%), arroz (1,5), gelatina vegetal (carragena, goma alfarroba, 
goma guar), vitaminas (vitamina A, vitamina D3, vitamina E), taurina, água.
             



Gatos

Níveis de garantia: 
Umidade (máx.) 850g/kg; Proteína bruta (mín.) 110g/kg; Extrato etéreo
(mín.) 10g/kg; Matéria fibrosa (máx.) 5000mg/kg; Matéria mineral
(máx.) 20g/kg; Cálcio (mín.) 800mg/kg; Cálcio (máx.) 2000mg/kg;
Fósforo (mín.) 800mg/kg; Taurina (mín.) 160mg/kg.

FILÉ DE FRANGO  (Gatos Filhotes)

Enriquecimento por kg de produto: 
Vitamina A (mín.) 1700UI; vitamina D3 (mín.) 180UI; sulfato de zinco
heptahidratado (mín.) 125mg; sulfato ferroso monohidratado (mín.)
37mg; sulfato manganoso monohidratado (mín.) 12mg; iodeto de
potássio (mín.) 12mg; sulfato cúprico pentahidratado (mín.) 3mg.

Composição básica: 
Filés de frango (62%), óleo de girassol (1,5%), arroz (1,5), gelatina vegetal 
(carragena, goma alfarroba, goma guar), minerais (sulfato de zinco,
heptahidratado, sulfato ferroso monohidratado, sulfato manganoso 
monohidratado, iodeto de potássio, sulfato cúprico pentahidratado),
vitaminas (vitamina A, vitamina D3, vitamina E), taurina, água.
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