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Possui pH balanceado,
componentes hipoalergênicos 
e tensoativos suaves, com
baixo potencial irritativo.

SHAMPOO NEUTRO

Frasco com 200mL ou 1L

Possui efeito desengordurante 
e é indicado para remover 
completamente a oleosidade 
de pelos e regiões oleosas.

SHAMPOO REDUTOR

DE OLEOSIDADE

Frasco com 200mL ou 1L
Remove toda a sujidade e garante 
uma limpeza completa, preparando 
a pelagem para receber o tratamento 
com os outros shampoos.

SHAMPOO PRE-LAVAGEM

Frasco com 200mL ou 1L

Possui ativos branqueadores que 
auxiliam a retirada de manchas 
amareladas em pelagens claras.

TONALIZANTE PELOS

BRANCOS

Frasco com 200mL 
Possui alta concentração de queratina,
que auxilia na concentração do fio, 
dá brilho e hidrata, tornando-os  mais
resistentes e evitando a quebra.

CONDICIONADOR

Frasco com 200mL ou 1L

Possui alta concentração de fator
óptico que realça e destaca as 
cores da pelagem.

SHAMPOO EXTRA

VOLUME

Frasco com 200mL ou 1L



Indicado para escovação e 
limpeza dos gatos, sem
utilização de água.

SHAMPOO PRE-LAVAGEM

Frasco com 50mL

Possui 3 fragrâncias exclusivas com
pH adequado para não agredir a pele
e o pelo do gato.  

COLÔNIA BABY, 

FEMININA E MASCULINA

Frasco com 50mL

Erva que atrai e estimula os 
felinos, alegrando-os e 
divertindo-os.

CATNIP

Display com 10 sachês de 1mg

Indica para remoção de odores e
limpeza de ambientes habitados 
pelos gatos.

REMOVEDOR DE MANCHAS

E ODORES

Frasco com 500mL

indicado para auxiliar na 
higiene bucal de gatos. 
Diluir na água de beber
do animal diariamente.

BOM HÁLITO

Frasco com 70mL 
Suplemento alimentar à base de 
malte, que favorece a eliminação
das bolas de pelo (tricobezoares)
naturalmente pelas fezes.

MALT PASTE

Frasco com 70mL

É um suplemento alimentar de 
uso oral indicado para gatos,
contendo ácidos graxos essenciais,
vitaminas e minerais.

MEGADER GATOS

PASTA

Frasco com 70mL
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CARPROFLEX

1 blíster com 7 comprimidos / 1 blíster 
com 14 comprimidos / 1 display contendo 
10 blister com 7 comprimidos cada

Carproflex (Carprofeno) é um fármaco 
anti-inflamatório não esteróide (AINE) 
que age nas reações inflamatórias agudas 
e crônicas. O carprofeno exibe atividade 
analgésica e anti-inflamatória e é indicado 
para o tratamento da inflamação e dor 
aguda e crônica nos cães.

                                Administrar 2,2 mg/Kg de 
peso vivo a cada 12 horas, por 7 dias. Para 
administração a cada 12 horas: Administrar 
1 comprimido para cada 20 Kg de peso / 1/2 
comprimido para cada 10 Kg de peso / 1/4 
comprimido para cada 5 Kg de peso. Para 
administração a cada 24 horas: administrar 
2 comprimidos para cada 20 Kg de peso / 1 
comprimido para cada 10 Kg de peso / 1/2 
comprimido para cada 5 Kg de peso / 1/4 
comprimido para cada 2,5 Kg de peso.

Indicado para condicionar e hidratar a pele e os pelos de cães após o uso de 
shampoos, principalmente à base de peróxido de benzoila, como o Sanadog 
Shampoo. Possui a ação de substâncias naturais como o Óleo de Borragem, 

Aloe vera e Extrato de Alcaçuz, que favorecem uma ação anti-ressecamento.

Uso Tópico. Após o uso do shampoo, 
aplique Sanadog Condicionador sobre a pelagem do animal, massageando 

bem os pelos. Deixe o produto agir de 3 a 5 minutos e posteriormente 
enxágue com água. Seque com toalha ou ar e escove a pelagem para 

finalizar. Durante o procedimento, proteja olhos, nariz e ouvidos dos cães.





Megader: 1 cápsula a cada 10 Kg de peso corporal
Big Megader: 1 cápsula a cada 20 Kg de peso corporal



CORACTIVE

Frasco contendo 30 comprimidos

Suplemento alimentar aminoácido, vitamínico
e mineral. Indicado para cães e gatos de todas 
as idades. Complementa e dá suporte nutricional 
para a saúde do coração. Contém Magnésio, 
Taurina e L-carnitina.

                                Administrar 1 comprimido
para cada 7 Kg ou 1/2 comprimido para cada 
3,5 Kg de peso.

EQUIMOL

Frasco contendo 30 comprimidos

Suplemento alimentar aminoácido, indicado para 
cães de todas as idades. Complementa e dá suporte 
nutricional. Sua fórmula é enriquecida com 12 
aminoácidos, sendo 7 destes essenciais, ou seja, 
Nutrisana Equimol fornece os aminoácidos que o 
organismo é incapaz de sintetizar, podendo ser 
utilizado em diversas condições clínicas, 
contribuindo para ganho de massa magra.

                                Administrar, por via oral, 1 
comprimido para cada 5 Kg de peso, em jejum. 
Ou 1/2 comprimido para cada 2,5 Kg de peso, 
em jejum.
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