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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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ECTOPARASITICIDAS

Indicação: a partir de 7 semanas de idade ou 1,5kg.

Indicação: a partir de 4 semanas de idade.

De 1 a 10 kg de peso: Uma bisnaga de 0,67mL/cão
De 11 a 20 kg de peso: Uma bisnaga de 1,34mL/cão
De 21 a 40 kg de peso: Uma bisnaga de 2,68mL/cão
Mais de 40 kg de peso: Uma bisnaga de 4,02mL/cão 
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Multi-Dog
Vacina contra Cinomose, Hepatite Infecciosa, Parainfluenza, Parvovirose, Coronavirose e
Leptospirose dos cães.

Cães sadios a partir da 7ª semana de idade. Em filhotes: 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 última dose. Cães acima 
de 6 meses de idade devem receber duas doses, com intervalo de 21 dias entre as aplicações.

Revacinação deverá ser feita anualmente com uma dose.

Hertaliq
Vacina Inativada Contra Raiva, para prevenção em cães e gatos.

Vacina Inativada Contra Raiva, para prevenção em cães e gatos.
Dose 1mL em cães e gatos a partir de 4 meses de idade. Revacinar 

anualmente. Via intramuscular ou subcutânea, Apenas animais 
sadios devem ser vacinados.
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LINHA BRIS

Shampoo Equilíbrio Pele Seca

Componentes selecionados para limpar suavemente a pele
e os pelos, hidratar profundamente, manter e proporcionar a

integridade da barreira cutânea. 
Indicado para todos os tipos de pele, especialmente para pele

seca. Fragrância suave e livre de alérgenos.



LINHA BRIS

Sérum Equilíbrio Pele Seca

Componentes selecionados para a epiderme da pele seca,
que hidratam profundamente, proporcionam e mantém a

integridade da barreira cutânea.



LINHA BRIS

Spray Equilíbrio Pele Seca

Formulação leve e não oleosa que complementa e reforça
os efeitos do banho com Bris Shampoo Equilíbrio Pele Seca.

Seu uso nutre e hidrata profundamente a pele seca.



LINHA BRIS

Shampoo Equilíbrio Pele Oleosa

A tecnologia mineral se associa a um ativo cegetal para neutralizar
odores e equilibrar a oleosidade da pele. Tem componentes que
promovem uma hidratação adequada e prolongada da pele e a

manutenção da integridade da barreira cutânea.



LINHA BRIS

Spray Equilíbrio Pele Oleosa

Preserva e renova os benefícios do uso de Bris Shampoo Equilíbrio
Pele Oleosa nos intervalos entre os banhos, desodorizando e

equilibrando a oleosidade da pele sem ressecar ou alterar
a integridade da barreira cutânea.
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MACACÕES PÓS-CIRURGICOS



ATACADO
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