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Alcon PEIXES

10gr - 20gr - 50gr - 150gr - 1Kg

Modo de usar

Níveis de garantia

Fornecer quantidade a ser totalmente consumida em 
até cinco minutos, de três a cinco vezes por dia.

ALCON BASIC

Umidade (máx.) .....................10 %
Proteína bruta (mín.) ............45 %
Extrato etéreo (mín.) ............... 5 %
Matéria fibrosa (máx.) ............ 5 %
Matéria mineral (máx.) ........15 %
Cálcio (máx.) ............................. 5 %
Cálcio (mín.) .............................. 2 %

Fósforo (mín.).........................0,7 %
Mananoligossacarídeo(mín.) ........ 0,02%
Protease (mín.) ................350 u/kg
Amilase (mín.) ................... 15 u/kg
Celulase (mín.) ................... 20 u/kg

30gr

Modo de usar

Níveis de garantia

Introduzir o comprimido na água do aquário e pressio-
nar contra o vidro, para que fique aderido. Os peixes 
são atraídos e consomem o comprimido aos poucos.

ALCON BASIC TABS

Umidade (máx.) ................................................................................ 100 g/kg
Proteína bruta (mín.) ....................................................................... 390 g/kg 
Extrato etéreo (mín.) .......................................................................... 38 g/kg 
Matéria fibrosa (máx.) ....................................................................... 30 g/kg 
Matéria mineral (máx.) ................................................................... 130 g/kg 
Cálcio (máx.) ........................................................................................ 27 g/kg 
Cálcio (mín.) ......................................................................................... 15 g/kg 
Fósforo (mín.)..............................................................................8.000 mg/kg 

10gr

Modo de usar

Níveis de garantia

Fornecer quantidade a ser totalmente consu-
mida em até cinco minutos, de duas a quatro 
vezes por dia.

ALCON BETTAMIX

Umidade (máx.) ..............100 g/kg
Proteína bruta (mín.) .....440 g/kg
Extrato etéreo (mín.) ........ 54 g/kg 
Matéria fibrosa (máx.) ..... 35 g/kg 
Matéria mineral (máx.) .140 g/kg 
Cálcio (máx.) ...................... 25 g/kg 

Cálcio (mín.) ....................... 18 g/kg 
Fósforo (mín.)............9.000 mg/kg 
Mananoligossacarídeo (mín.) .. 200 mg/kg 
Protease (mín.) ................350 u/kg
Amilase (mín.) ................... 15 u/kg
Celulase (mín.) ................... 20 u/kg

10gr

Mode de usar

Nivéis de Garantia

Fornecer quantidade a ser totalmente consumida em 
até cinco minutos, de três a cinco vezes por dia.

ALCON ALEVINOS

Umidade(máx.) ......................10 %
Proteína bruta(mín.) .............44 %
Extrato etéreo(mín.) ................ 5 %
Matéria fibrosa(máx.) ............. 5 %
Matéria mineral(máx.) .........15 %
Cálcio(máx.) .............................. 5 %

Cálcio(mín.) ............................... 2 %
Fósforo(mín.) .........................0,7 %
Mananoligossacarídeo(mín.) ..................0,02%
Protease(mín.) .................350 u/kg
Amilase(mín.) .................... 15 u/kg
Celulase(mín.) .................... 20 u/kg

1Kg

Modo de usar

Composição

Fornecer quantidade a ser totalmente consumida em 
até 5 minutos, de duas a quatro vezes por dia. 

ALCON CARPAMIX

Farelo de soja, farinha de peixe, creme de milho, farinha de lula, es-
pirulina desidratada, adsorvente de micotoxinas, leveduras, óleo de 
soja refinado, proteína isolada de soja, premix vitamínico mineral, 
corantes naturais, fécula de mandioca, cloreto de sódio, farinha de 
minhoca, beterraba desidratada, premix mineral, antioxidantes, adi-
tivo prebiótico, aditivo enzimático.

30gr - 50gr - 150gr

Indicado para

Níveis de Garantia

Coridora, Labeo Bicolor.

ALCON BOTTON FISH

Umidade (máx.) .....................10 %
Proteína bruta (mín.) ............36 %
Extrato etéreo (mín.) ............3,5 %
Matéria fibrosa (máx.) .........7,5 %

Matéria mineral (máx.) ........10 %
Cálcio (máx.) ..........................2,5 %
Cálcio (mín.) ...........................1,5 %
Fósforo (mín.).........................0,8 %

90gr - 300gr

Indicado para  

Níveis de Garantia

Oscar.

ALCON CARNÍVOROS

Umidade (máx.) .....................10 %
Proteína bruta (mín.) ............44 %
Extrato etéreo (mín.) ............5,8 %
Matéria fibrosa (máx.) .........3,5 %
Matéria mineral (máx.) ........12 %
Cálcio (máx.) ............................. 3 %
Cálcio (mín.) ...........................1,6 %
Fósforo (mín.).........................0,8 %

Mananoligossacarídeo (mín.) ............................0,02%
Astaxantina (mín.)..............0,08 %
Protease (mín.) ................350 u/kg
Amilase (mín.) ................... 15 u/kg
Celulase (mín.) ................... 20 u/kg        

30gr

Modo de usar

Níveis de Garantia

Fornecer quantidade a ser totalmente consumida em 
até cinco minutos, de duas a quatro vezes por dia.

ALCON CICLIDEOS GRANULOS

Umidade (máx.) .....................10 %
Proteína bruta (mín.) ............43 %
Extrato etéreo (mín.) ............5,6 %
Matéria fibrosa (máx.) .........3,5 %
Matéria mineral (máx.) ........12 %
Cálcio (máx.) ............................. 3 %
Cálcio (mín.) ...........................1,6 %

Fósforo (mín.).........................0,8 %
Mananoligossacarídeo(mín.) ............................0,02%
Astaxantina (mín.)..............0,08 %
Protease (mín.) ................350 u/kg
Amilase (mín.) ................... 15 u/kg
Celulase (mín.) ................... 20 u/kg

10gr - 20gr -50gr

Modo de usar

Níveis de garantia

Fornecer quantidade a ser totalmente consumida em 
até cinco minutos, de duas a quatro vezes por dia.

ALCON COLOURS

Umidade (máx.) .....................10 %
Proteína bruta (mín.) ............42 %
Extrato etéreo (mín.) ............... 5 %
Matéria fibrosa (máx.) ............ 6 %
Matéria mineral (máx.) ........15 %
Cálcio (máx.) ............................. 5 %

Cálcio (mín.) .............................. 2 %
Fósforo (mín.).........................0,7 %
Mananoligossacarídeo (mín.) ........................ 0,02 %
Protease (mín.) ................350 u/kg
Amilase (mín.) ................... 15 u/kg
Celulase (mín.) ................... 20 u/kg
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Alcon PEIXES

25gr

Dosagem

Composição

Fornecer a quantidade a ser totalmente consu-
mida em até 5 minutos, de duas a quatro vezes 
por dia.

ALCON DUFISH GRANULADO

Creme de Milho, Farinha de Peixe, Proteína Tex-
turizada de Soja, Óleo de Soja Refinado, Antioxi-
dantes, Corante Vermelho Bordeaux.

200gr

Modo de usar

Níveis de garantia

Oferecer duas a quatro vezes ao dia, em quantidade suficiente 
para ser consumida em até dez minutos. Em regiões com ocor-
rência de baixas temperaturas, o consumo de alimento diminui 
significativamente no inverno. Neste caso, alimentar apenas uma 
vez ao dia e cuidar para que não haja sobras.

ALCON GARDEN KOI 
COLOURS

Umidade (máx.)  ............... 100 g/kg (10 %)
Proteína bruta (mín.)  ...... 280 g/kg (28 %)
Extrato etéreo (mín.) ......... 35 g/kg (3,5 %)
Matéria fibrosa (máx.)  ......... 50 g/kg (5 %)

Matéria mineral (máx.) .......  70 g/kg (7 %)
Cálcio (máx.) ..........................  30 g/kg (3 %)
Cálcio (mín.)  ........................... 10 g/kg (1 %)
Fósforo (mín.)  ............ 6.000 mg/kg (0,6 %)

200gr

Modo de usar

Níveis de garantia

Oferecer duas a quatro vezes ao dia, em quantidade suficiente para ser 
consumida em até dez minutos. Em regiões com ocorrência de baixas 
temperaturas, o consumo de alimento diminui significativamente no 
inverno. Neste caso, alimentar apenas uma vez ao dia e cuidar para que 
não haja sobras.

ALCON GARDEN KOI 
CRESCIMENTO

Umidade (máx.) ................ 100 g/kg (10 %)
Proteína bruta (mín.) ....... 400 g/kg (40 %)
Extrato etéreo (mín.) ............. 50 g/kg (5 %)
Matéria fibrosa (máx.) .......... 30 g/kg (3 %)

Matéria mineral (máx.) ........ 80 g/kg (8 %)
Cálcio (máx.) ........................... 20 g/kg (2 %)
Cálcio (mín.) ............................ 10 g/kg (1 %)
Fósforo (mín.)............. 7.000 mg/kg (0,7 %)

10gr - 30gr -  110gr - 220gr

Modo de de usar

Níveis de garantia

Oferecer três a quatro vezes ao dia, em quan-
tidade suficiente para ser consumida em até 5 
minutos.

ALCON GOLDFISH COLOUR BITS

Umidade (máx.) .....................10 %
Proteína bruta (mín.) ............32 %
Extrato etéreo (mín.) ............... 3 %
Matéria fibrosa (máx.) .........3,5 %
Matéria mineral (máx.) .......... 8 %

Cálcio (máx.) ............................. 2 %
Cálcio (mín.) ...........................1,4 %
Fósforo (mín.).........................0,7 %

40gr - 100gr

Modo de usar

Níveis de garantia

Oferecer três a quatro vezes ao dia, em quan-
tidade suficiente para ser consumida em até 5 
minutos.

ALCON GOLDFISH COLOURS

Umidade (máx.) .....................10 %
Proteína bruta (mín.) ............28 %
Extrato etéreo (mín.) ............... 3 %
Matéria fibrosa (máx.) ............ 3 %
Matéria mineral (máx.) .......... 7 %

Cálcio (máx.) ............................. 2 %
Cálcio (mín.) .............................. 1 %
Fósforo (mín.).........................0,6 %

25gr - 40gr

Modo de usar

Níveis de garantia

Oferecer três a quatro vezes ao dia, em quan-
tidade suficiente para ser consumida em até 5 
minutos.

ALCON GOLDFISH CRESCIMENTO

Umidade (máx.) ....................................................................................... 10 %
Proteína bruta (mín.) .............................................................................. 38 %
Extrato etéreo (mín.) ..................................................................................5 %
Matéria fibrosa (máx.) ........................................................................... 2,5 %
Matéria mineral (máx.) ......................................................................... 5,5 %
Cálcio (máx.) ............................................................................................ 1,8 %
Cálcio (mín.) ............................................................................................. 0,9 %
Fósforo (mín.)........................................................................................... 0,6 %

10gr - 20gr

Modo de usar

Níveis de garantia

Fornecer quantidade a ser totalmente consumida em 
até cinco minutos, de duas a quatro vezes por dia.

ALCON GUARD ALLIUM

Umidade (máx.) ........................................ 100 g/kg
Proteína bruta (mín.) ............................... 420 g/kg
Extrato etéreo (mín.) ...................................50 g/kg 
Matéria fibrosa (máx.) ................................40 g/kg 
Matér. mineral (máx.) .............................. 140 g/kg 
Cálcio (máx.) .................................................30 g/kg 
Cálcio (mín.) ..................................................15 g/kg

Fósforo (mín.)......................................8.000 mg/kg 
Mananoligossacarídeo(mín.) ............ 200 mg/kg
Astaxantina (mín.)................................ 900 mg/kg
Protease (mín.) .......................................... 350 u/kg
Amilase (mín.)...............................................15 u/kg
Celulase (mín.) ..............................................20 u/kg

10gr - 20gr

Modo de usar

Níveis de garantia

Fornecer quantidade a ser totalmente consumida em 
até cinco minutos, de duas a quatro vezes por dia.

ALCON GUPPY

Umidade (máx.) .....................10 %
Proteína bruta (mín.) ............44 %
Extrato etéreo (mín.) ............... 5 %
Matéria fibrosa (máx.) ............ 5 %
Matéria mineral (máx.) ........15 %
Cálcio (máx.) ............................. 5 %

Cálcio (mín.) .............................. 2 %
Fósforo (mín.).........................0,7 %
Mananoligossacarídeo (mín.) ........................ 0,02 %
Protease (mín.) ................350 u/kg
Amilase (mín.) ................... 15 u/kg
Celulase (mín.) ................... 20 u/kg

20gr (15 dias)

Modo de usar

Níveis de garantia

Retire o bloco alimentador da embalagem e o 
deixe afundar na água do aquário. 

ALCON HOLIDAY

Umidade (máx.) .....................10 %
Proteína bruta (mín.) ............30 %
Extrato etéreo (mín.) ............... 3 %
Matéria fibrosa (máx.) ............ 4 %

Matéria mineral (máx.) ........10 %
Cálcio (máx.) ............................. 3 %
Cálcio (mín.) ...........................1,5 %
Fósforo (mín.).........................0,8 %
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10gr - 20gr - 45gr

Dosagem

Níveis de garantia

Fornecer quantidade a ser totalmente consu-
mida em até cinco minutos, de duas a quatro 
vezes por dia.

ALCON KOI

Umidade (máx.) .....................10 %
Proteína bruta (mín.) ............35 %
Extrato etéreo (mín.) ............... 5 %
Matéria fibrosa (máx.) ............ 3 %
Matéria mineral (máx.) ........15 %
Cálcio (máx.) ............................. 3 %

Cálcio (mín.) .............................. 2 %
Fósforo (mín.).........................0,7 %
Mananoligossacarídeo (mín.) ........................... 0,02 %
Protease (mín.) ................350 u/kg
Amilase (mín.) ................... 15 u/kg
Celulase (mín.) ................... 20 u/kg

Cálcio (máx.) ...................... 27 g/kg
Cálcio (mín.) ....................... 15 g/kg 
Fósforo (mín.)............8.000 mg/kg 

4gr - 10gr - 25gr

Dosagem

Níveis de Garantia

Oferecer duas a três vezes ao dia, em quanti-
dade suficiente para ser consumida em até 5 
minutos.

ALCON MINI BETTA

Umidade (máx.) ..............100 g/kg
Proteína bruta (mín.) .....400 g/kg 
Extrato etéreo (mín.) ........ 40 g/kg 
Matéria fibrosa (máx.) ..... 34 g/kg 
Matéria mineral(máx.) ...130g/kg 

Alcon PEIXES

15ml

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

1. Calcule o volume de água do aquário; 
2. Adicione uma gota para 3Lt de água;
3. Após 30 minutos meça o pH para certificar-se 
da correção. 

LABCON ACID

Ácido clorídrico.

Cálcio (mín.) ...........................1,5 %
Fósforo (mín.).........................0,7 %
Mananoligossacarídeo (mín.) ..................................0,02 %
Protease (mín.) ................350 u/kg
Amilase (mín.) ................... 15 u/kg
Celulase (mín.) ................... 20 u/kg

10gr - 20gr - 50gr

Modo de usar

Níveis de Garantia

Fornecer quantidade a ser totalmente consu-
mida em até cinco minutos, de duas a quatro 
vezes por dia.

ALCON SHRIMP

Umidade (máx.) .....................10 %
Proteína bruta (mín.) ............43 %
Extrato etéreo (mín.) ............... 5 %
Matéria fibrosa (máx.) ............ 5 %
Matéria mineral (máx.) ........13 %
Cálcio (máx.) ............................. 3 %

Cálcio (mín.) ...........................1,6 %
Fósforo (mín.).........................0,8 %
Mananoligossacarídeo (mín.) .............................0,02 %
Protease (mín.) ................350 u/kg
Amilase (mín.) ................... 15 u/kg
Celulase (mín.) ................... 20 u/kg

10gr - 20gr 

Modo de usar

Níveis de Garantia

Fornecer quantidade a ser totalmente consu-
mida em até cinco minutos, de duas a quatro 
vezes por dia.

ALCON SPIRULINA

Umidade (máx.) .....................10 %
Proteína bruta (mín.) ............42 %
Extrato etéreo (mín.) ............... 5 %
Matéria fibrosa (máx.) ............ 4 %
Matéria mineral (máx.) ........15 %
Cálcio (máx.) ............................. 3 %

16gr (2x3 dias)

Modo de usar

Níveis de Garantia

Retire o bloco alimentador da embalagem e o 
deixe afundar na água do aquário.

ALCON WEEKEND

Umidade (máx.) ....................................................................................... 10 %
Proteína bruta (mín.) .............................................................................. 30 %
Extrato etéreo (mín.) ..................................................................................3 %
Matéria fibrosa (máx.) ...............................................................................4 %
Matéria mineral (máx.) ........................................................................... 10%
Cálcio (máx.) ................................................................................................3 %
Cálcio (mín.) ............................................................................................. 1,5 %
Fósforo (mín.)........................................................................................... 0,8 %

15ml

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

1. Calcule o volume de água do aquário; 
2. Adicione uma gota para 3Lt de água;
3. Após 30 minutos meça o pH para certificar-
-se da correção. 

LABCON ALCALI 

Carbonato de sódio.

15ml

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

1. Calcule o volume de água do aquário. 
2. Adicione uma gota para 4Lt de água, a cada 48 horas, até 
a retomada da transparência da água.
Aplicar o produto com o sistema de filtragem desligado

LABCON ANTIALGAS

Peróxido de Hidrogênio, Álcool Etílico.

15ml - 100ml 

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

1. Nas trocas parciais de água, em recipiente 
separado, aplique uma gota para 1Lt de água. 
2. Teste a água após 10 minutos com Labcon, 
para confirmar a eliminação do Cloro.

LABCON ANTICLOR

Tiossulfato de Sódio, Carbonato de Sódio.
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Alcon PEIXES

15ml

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

1 - Suspenda temporariamente a filtragem sem 
desligar o oxigenador. 
2 - Aplique na água, uma gota para 2Lt de água, 
a cada 48 horas, até regressão dos sintomas.

LABCON AQUALIFE

Acriflavina (Cloridrato).

15ml

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

1. Calcule o volume de água do aquário; 
2. Adicione uma gota para 1Lt de água; 
3. Se for possível, diminua o fluxo de filtragem 
durante as 4 primeiras horas após a aplicação.

LABCON CRISTAL

Sulfato de alumínio.

10cp

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

Dissolva o conteúdo da cápsula em um copo 
com água, aplicando a seguir a solução no 
aquário a ser tratado. Usar uma cápsula para 
12,5Lt, a cada 24horas durante 5 dias.

LABCON BACTER

Sulfato de neomicina.

15ml

Modo de usar

Níveis de Garantia

Para desinfeção de peixes ou plantas, adicionar 1 gota 
de Labcon Clean para cada 200 ml de água (5 gotas por 
litro). Aguardar de 20 a 30 minutos.

LABCON CLEAN

Sulfato de cobre  ...............................................................   0,7 g 
Azul de metileno  ..............................................................0,14 g 
Verde de malaquita ..........................................................0,28 g 
Formalina  ..........................................................................17,2 g 
Veículo q.s.p.  .................................................................... 100 ml

15ml

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

1. Com a proveta, colete a água a ser testada, até a 
marca; 
2. Adicione 3 gotas de Labcon CloroTest, tampe a pro-
veta e agite brevemente; 
3. Uma coloração amarelada indica presença de cloro.

LABCON CLOROTEST

O-Toluidina, Ácido Clorídrico.

15ml - 100ml

Dosagem

Composição

Aplique o produto diretamente na água, na 
proporção de 1 gota para cada 2 L de água.

LABCON ICTIO

Verde malaquita  .....................................................................................0,6gr 
Azul de metileno  .....................................................................................0,3gr 
Sulfato de magnésio  ..............................................................................0,3gr 
Cloreto de potássio .................................................................................0,2gr 
Sulfato de cobre  ......................................................................................... 1gr 
Veículo q.s.p ...........................................................................................100 ml

30ml - 100ml - 500ml

Modo de usar

Composição

Adicione duas gostas para 1Lt de água.

LABCON PROTECT PLUS

Extrato de Aloe vera, hidroximetano sulfinato de sódio, 
polivinilpirrolidona, tetraborato de sódio, sorbato de po-
tássio e água destilada.

15ml

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

1. Com a proveta, colete a água do aquário a ser analisada, até a marca; 
2. Pingue 2 gotas da solução reagente 1, tampe o tubo e agite. Para água salgada 
use 1 gota; 
3. Pingue 2 gotas da solução reagente 2, tampe o tubo e agite. Para água salgada 
use 1 gota; 
4. Após 10 minutos compare a cor desenvolvida com a escala de cores, preferencial-
mente sob luz natural.

LABCONTEST NITRITO

Solução Reagente 1: Ácido sulfanílico, ácido acético, água destilada. 
Solução Reagente 2: Alfa-naftilamina, álcool etílico.

15ml

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

1. Preencha a proveta até a marca com a água do aquário 
a ser analisada; 
2. Pingue 8 gotas da solução reagente 1, tampe a proveta 
e agite; 
3. Pingue 4 gotas da solução reagente 2, tampe a proveta 
e agite; 
4. Após 3 minutos, compare a cor desenvolvida no teste com 
a escala de cores apresentada, buscando aquela que mais 
se aproxima.

LABCONTEST AMONIA ÁGUA  
SALGADA

Solução Reagente 1: Fenol, nitroprussiato de sódio, álcool iso-
propílico, água destilada. 
Solução Reagente 2: Hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio, 
água destilada.
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Alcon PEIXES

15ml

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

1. Encha a proveta até a marca com a água do aquário 
a ser analisada. 
2. Pingue três gotas da solução reagente, tampe o tubo 
e agite. 
3. Após 2 minutos,compare a cor desenvolvida com a 
escala de cores apresentada no verso.

LABCONTEST PH TROPICAL

Azul de bromotimol, hidróxido de sódio, água 
destilada.

15ml

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

1.Preencha a proveta até a marca com a água do aquá-
rio a ser analisada; 
2. Pingue 2 gotas da solução reagente, tampe a proveta 
e agite; 
3. Após 2 minutos, compare a cor desenvolvida no teste 
com a escala de cores.

LABCONTEST PH CICLIDEOS E 
MARINHOS

Azul de timol, vermelho de cresol, hidróxido de 
sódio, água destilada.

15ml

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

Adicione uma gota para 1Lt de água, caso o 
aquário já apresente mau cheiro.

LABCON SANI

Azul de Metileno, Formol.

15ml

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

1. Preencha a proveta até a marca com a água do aquário a ser 
analisada; 
2. Pingue 8 gotas da solução reagente 1, tampe a proveta e agite; 
3. Pingue 4 gotas da solução reagente 2, tampe a proveta e agite; 
4. Após 3 minutos, compare a cor desenvolvida no teste com a es-
cala de cores apresentada, buscando aquela que mais se aproxima

LABCONTEST AMONIA ÁGUA  
DOCE

Solução Reagente 1: Fenol, nitroprussiato de sódio, álcool isopropí-
lico, água destilada.
Solução Reagente 2: Hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio, água 
destilada.

Alcon PÁSSAROS

150gr - 600gr

Dosagem

Níveis de Garantia

Diluir 2 colheres de sopa bem cheias em um 
copo de água filtrada (250 mL). 

ALCON CLUB BEIJA FLOR

Umidade (máx.) .................................................................................. 60 g/kg
Sacarose (mín.) .................................................................................. 560 g/kg
Dextrose (mín.) .................................................................................. 370 g/kg
Matéria mineral (máx.) ..................................................................... 10 g/kg

150gr - 325gr

Dosagem

Níveis de Garantia

Servir em Comedouros limpos e secos. Deixar água lim-
pa sempre à disposição.

ALCON CLUB COLEIRO

Umidade (máx.) ..............100 g/kg
Proteína bruta (mín.) .....158 g/kg
Extrato etéreo (mín.) ........ 50 g/kg
Matéria fibrosa (máx.) ..... 30 g/kg
Matéria mineral (máx.) ... 50 g/kg

Cálcio (máx.) .............8.000 mg/kg
Cálcio (mín.) ..............6.000 mg/kg
Fósforo (mín.)............3.000 mg/kg
Mananoligossacarídeo(mín.) 240 
mg/kg

325gr - 5Kg

Modo de usar

Níveis de Garantia

Servir em Comedouros limpos e secos. Deixar água lim-
pa sempre à disposição.

ALCON CLUB CANÁRIO
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Alcon PÁSSAROS

150gr - 325gr - 5Kg

Dosagem

Níveis de Garantia 

Servir em Comedouros limpos e secos. Deixar 
água limpa sempre à disposição.

ALCON CLUB CURIO

Umidade (máx.) ..............100 g/kg
Proteína bruta (mín.) .....160 g/kg 
Extrato etéreo (mín.) ........ 45 g/kg 
Matéria fibrosa (máx.) ..... 30 g/kg 
Matéria mineral (máx.) ... 50 g/kg

Cálcio (máx.) .............8.000 mg/kg 
Cálcio (mín.) ..............6.000 mg/kg 
Fósforo (mín.)............3.000 mg/kg
Mananoligossacarídeo (mín.) 240 
mg/kg

325gr

Modo de usar

Níveis de garantia

Servir em Comedouros limpos e secos. Deixar 
água limpa sempre à disposição.

ALCON CLUB EXÓTICOS

Umidade (máx.) ..............100 g/kg
Proteína bruta (mín.) .....155 g/kg
Extrato etéreo (mín.) ........ 48 g/kg
Matéria fibrosa (máx.) ..... 30 g/kg
Matéria mineral (máx.) ... 50 g/kg

Cálcio (máx.) .............8.000 mg/kg 
Cálcio (mín.) ..............6.000 mg/kg
Fósforo (mín.)............3.000 mg/kg
Mananoligossacarídeo (mín.) 240 
mg/kg

700gr

Modo de usar

Níveis de garantia

Servir em Comedouros limpos e secos. Como dieta única ou com-
plementado com frutas, mas não mais de 20 % da dieta. Deixar 
água limpa sempre à disposição.

ALCON CLUB PSITA BITS

Umidade (máx.) ...........................................................100 g/kg
Proteína bruta (mín.) ..................................................160 g/kg
Extrato etéreo (mín.) ..................................................... 50 g/kg 
Matéria fibrosa (máx.) .................................................. 50 g/kg 
Matéria mineral (máx.) ................................................ 60 g/kg 
Cálcio (máx.) ................................................................... 12 g/kg
Cálcio (mín.) ...........................................................7.000 mg/kg
Fósforo (mín.).........................................................4.000 mg/kg
Mananoligossacarídeo (mín.) ..............................240 mg/kg

150gr - 310gr - 5 kg 

Dosagem

Níveis de garantia

Servir em Comedouros limpos e secos. Deixar água limpa sempre 
à disposição.

ALCON CLUB PERIQUITO

Umidade (máx.) ................................................................................ 100 g/kg
Proteína bruta (mín.) ....................................................................... 160 g/kg
Extrato etéreo (mín.) .......................................................................... 52 g/kg
Matéria fibrosa (máx.) ....................................................................... 30 g/kg
Matéria mineral (máx.) ..................................................................... 50 g/kg
Cálcio (máx.) ...............................................................................7.000 mg/kg 
Cálcio (mín.) ................................................................................6.000 mg/kg 
Fósforo (mín.)  .............................................................................3.000 mg/kg 
Mananoligossacarídeo (mín.) ................................................... 240 mg/kg
Energia metabolizável ............................................................3.650 kcal/kg

650gr

Modo de usar

Níveis de garantia

Servir em comedouros limpos e secos. Como dieta 
única ou complementado com frutas, mas não mais de 
20 % da dieta. Deixar água limpa sempre à disposição.

ALCON CLUB PSITA STICK

Umidade (máx.) ..............100 g/kg
Proteína bruta (mín.) .....200 g/kg
Extrato etéreo (mín.) ......) 60 g/kg 
Matéria fibrosa (máx.) ..... 30 g/kg 
Matéria mineral (máx.) ... 40 g/kg
Cálcio (máx.) ...................... 11 g/kg 

Cálcio (mín.) ..............7.000 mg/kg 
Fósforo (mín.)............3.000 mg/kg 
Mananoligossacarídeo (mín.) ...240 mg/kg
Ferro (máx.) ......................120 ppm
Ferro (mín.) .........................70 ppm
Energia metabolizável ....3.700kcal/kg

500gr

Modo de usa

Níveis de garantia

Servir em comedouros limpos e secos. Como dieta 
única ou complementado com frutas, mas não mais de 
20 % da dieta. Deixar água limpa sempre à disposição.

ALCON CLUB SÁBIA

 Umidade (máx.) .............100 g/kg 
Proteína bruta (mín.) .....200 g/kg 
Extrato etéreo (mín.) ....... .40 g/kg 
Matéria fibrosa (máx.) ..... 30 g/kg
Matéria mineral (máx.) ... 40 g/kg
Cálcio (máx.) ...................... 11 g/kg

Cálcio (mín.) ..............7.000 mg/kg
Fósforo (mín.)............3.000 mg/kg
Mananoligossacarídeo (mín.) ..240 mg/kg
Ferro (máx.) ......................120 ppm
Ferro (mín.) .........................70 ppm
Energia metabolizável 3.700 kcal / kg

10kg

Modo de usar

Níveis de garantia

Servir em Comedouros limpos e secos, nos 
períodos de maior exigência nutricional, perfa-
zendo 1/4 da dieta.

ALCON CLUB SUPER TOP 
LIFE

Umidade (máx.) ..............100 g/kg
Proteína bruta (mín.) .....240 g/kg
Extrato etéreo (mín.) ........ 60 g/kg 
Matéria fibrosa (máx.) ..... 40 g/kg 
Matéria mineral (máx.) ... 80 g/kg

Cálcio (máx.) ...................... 25 g/kg 
Cálcio (mín.) ....................... 10 g/kg 
Fósforo (mín.)............5.000 mg/kg 
Mananoligossacarídeo (mín.) 240 
mg/kg

150gr - 325gr - 10Kg

Modo de usar

Níveis de garantia

Servir em Comedouros limpos e secos, nos períodos de 
reprodução e muda, ou a partir do momento em que 
se observar sintomas de doença ou sinais de estresse.

ALCON CLUB TOP LIFE

Umidade (máx.) ..............100 g/kg
Proteína bruta (mín.) .....183 g/kg
Extrato etéreo (mín.) ........ 73 g/kg
Matéria fibrosa (máx.) ..... 45 g/kg
Matéria mineral (máx.) ... 80 g/kg

Cálcio (máx.) ...................... 25 g/kg
Cálcio (mín.) ....................... 10 g/kg 
Fósforo (mín.)............5.000 mg/kg 
Mananoligossacarídeo (mín.) 240 
mg/kg

22gr - 47gr

Modo de usar

Níveis de garantia

Fixar o produto dentro da gaiola, próximo a um 
poleiro. Manter à disposição das aves durante 
todo o ano. Disponibilizar uma nova unidade 
sempre que necessário.

ALCON CLUB SEPIA

Cálcio (máx.  ......................................................................... 240 g/kg (24 %)
Cálcio (mín.)  ......................................................................... 210 g/kg (21 %)
Fósforo (mín.)............................................................................2 g/kg (0,2 %)
Magnésio (mín.)  ............................................................0,16 g/kg (0,016 %) 
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Alcon PÁSSAROS

80gr

Modo de usar

Níveis de garantia

No período da muda de penas, fornecer diariamente a cada 
pássaro uma colher de chá rasa (cerca de 2,0 g) ligeiramente 
umedecido, em Comedouro separado do alimento habitual.

ALCON CLUB TOP RED

Umidade (máx.) ..............100 g/kg
Proteína bruta (mín.) .....180 g/kg
Extrato etéreo (mín.) ........ 68 g/kg
Matéria fibrosa (máx.) ..... 45 g/kg
Matéria mineral (máx.) ... 80 g/kg

Cálcio (máx.) ...................... 25 g/kg
Cálcio (mín.) ....................... 10 g/kg
Fósforo (mín.)............5.000 mg/kg
Mananoligossacarídeo (mín.) 240 
mg/kg

500gr - 5kg

Dosagem

Níveis de garantia

Esta ração deve ser oferecida como única fonte 
de alimento.Servir em Comedouros limpos e 
secos. Deixar água limpa sempre à disposição.

ALCON CLUB TRINCA FERRO

Umidade (máx.) ..............100 g/kg
Proteína bruta (mín.) .....200 g/kg
Extrato etéreo (mín.) ........ 40 g/kg 
Matéria fibrosa (máx.) ..... 50 g/kg 
Matéria mineral (máx.) ... 40 g/kg

Cálcio (máx.) ...................... 12 g/kg
Cálcio (mín.) ..............7.000 mg/kg
Fósforo (mín.)............4.000 mg/kg
Ferro (máx.) ......................120 ppm
Ferro (mín.) .........................70 ppm

700gr

Modo de usar

Níveis de garantia

Servir em Comedouros limpos e secos. Deixar água 
limpa sempre à disposição. Podem ser oferecidas fru-
tas, como petiscos, não excedendo ¼ da alimentação 
diária.

ALCON CLUB TUCANOS

Umidade (máx.) ..............100 g/kg
Proteína bruta (mín.) .....200 g/kg
Extrato etéreo (mín.) ........ 60 g/kg
Matéria fibrosa (máx.) ..... 50 g/kg 
Matéria mineral (máx.) ... 60 g/kg 
Cálcio (máx.) ...................... 12 g/kg 

Cálcio (mín.) ..............8.000 mg/kg 
Fósforo (mín.)............4.000 mg/kg 
Mananoligossacarídeo (mín.) ...240 mg/kg
Ferro (máx.) ......................120 ppm
Ferro (mín.) .........................70 ppm

310gr

Modo de usar

Níveis de garantia

Servir em Comedouros limpos e secos. Deixar 
água limpa sempre à disposição.

ALCON ECO CLUB CALOPSITA

Umidade (máx.) ..............100 g/kg  
Proteína bruta (mín.) .....150 g/kg
Extrato etéreo (mín.) ........ 50 g/kg 
Matéria fibrosa (máx.) ..... 40 g/kg 
Matéria mineral (máx.) ... 45 g/kg
Cálcio (máx.) ...................... 10 g/kg

Cálcio (mín.) ..............6.000 mg/kg
Fósforo (mín.)........... 3.000 mg/kg
Nucleotídeos(mín.) .. 1.140mg/kg
Mananoligossacarídeo (mín.)...240 mg/kg
Energia metabolizável  3.600 kcal / kg

325gr

Modo de usar

Níveis de garantia

Servir em Comedouros limpos e secos. Deixar água limpa sempre 
à disposição. Adaptação fazer mistura da ração com as sementes 
de costume: 1º ao 3º dia ¼ de ração + ¾ de sementes -  4º ao 6º dia 
½ de ração + ½ de sementes.

ALCON ECO C.CANÁRIO

Umidade (máx.) ................ 100 g/kg (10 %)
Proteína bruta (mín.)  ...... 150 g/kg (15 %)
Extrato etéreo (mín.) ............. 50 g/kg (5 %)
Matéria fibrosa (máx.)  ......... 30 g/kg (3 %)
Matéria mineral (máx.) ........ 50 g/kg (5 %)

Cálcio (máx.)  ............. 8.000 mg/kg (0,8 %)
Cálcio (mín.) ............... 6.000 mg/kg (0,6 %)
Fósforo (mín.)  ..........................3.000 mg/kg 
Mananoligossacarídeo(mín.) . 240 mg/kg
Energia metabolizável .......3.650 kcal / kg

325gr

Modo de usar

Níveis de garantia

Servir em Comedouros limpos e secos. Deixar 
água limpa sempre à disposição.

ALCON ECO CLUB CÚRIO

Umidade (máx.) ..............100 g/kg
Proteína bruta (mín.) .....160 g/kg
Extrato etéreo (mín.) ........ 45 g/kg
Matéria fibrosa (máx.) ..... 30 g/kg
Matéria mineral (máx.) ... 50 g/kg

Cálcio (máx.) .............8.000 mg/kg
Cálcio (mín.) ..............6.000 mg/kg
Fósforo (mín.)............3.000 mg/kg 
Mananoligossacarídeo (mín.) 240 
mg/kg

160gr - 600gr

Dosagem

Níveis de garantia

Administrar com seringa no bico das aves.

ALCON PAPA FILHOTES 

Umidade (máx.) ............................. 100 g/kg 
Proteína bruta (mín.) .................... 220 g/kg 
Extrato etéreo (mín.) ........................80 g/kg 
Matéria fibrosa (máx.) .....................30 g/kg 
Matéria mineral (máx.) ...................60 g/kg
Cálcio (máx.) ......................................14 g/kg 
Cálcio (mín.) .......................................11 g/kg 
Fósforo (mín.)...........................7.000 mg/kg 
Mananoligossacarídeo (mín.) 240 mg/kg 
Pectinase (mín.) ...........................1.600 u/kg
Protease (mín.) ............................... 280 u/kg

Fitase (mín.)..................................... 120 u/kg
Betaglucanase (mín.) ...................... 80 u/kg
Xilase (mín.)....................................... 40 u/kg
Celulase (mín.) .................................. 16 u/kg
Amilase (mín.)................................... 12 u/kg
Saccharomyces cerevisiae(mín.) .. 1,6x108 UFC/kg
Enterococcus faecium (mín.) ... 8x106 UFC/kg
Lactobacillus acidophilus (mín.) 8x106 UFC/kg
Energia metabolizável .........3.500 kcal/kg

160gr - 600gr - 6kg

Modo de usar

Enriquecimento por kg de produto

Administrar com seringa no bico das aves.

ALCON PAPA PSITACÍDEOS

Vitamina A........................................ 8.400 UI
Vitamina D3 .........................................900 UI
Vitamina E .............................................. 15 UI
Vitamina K3.........................................0,9 mg
Vitamina B1 ..................................... 13,9 mg
Vitamina B2 ........................................1,5 mg
Vitamina B6 ........................................0,9 mg
Vitamina B12 ....................................3,6 mcg

Vitamina C ............................................75 mg
Biotina ............................................. 0,045 mg
Ácido fólico ..........................................0,3 mg
Ácido pantotênico ................................ 3 mg
Niacina .............................................. 88,5 mg
Manganês.............................................81 mg
Zinco ......................................................81 mg
Selênio ............................................... 0,81 mg

325gr 

Modo de usar

Níveis de garantia

Servir em comedouros limpos e secos, durante toda a temporada de tor-
neios, inclusive durante as competições, misturado à ração de manuten-
ção, na proporção de 25 %.

ALCON C. PREMIUN 
WINNER TRINCA FERRO

Umidade(máx.)  ..................................................................................................... 100g/kg(10 %)
Proteína bruta(mín.)  ........................................................................................186g/kg (18,6 %)
Extrato etéreo(mín.)  .............................................................................................. 71g/kg(7,1 %)
Matéria fibrosa(máx.)  ........................................................................................... 42g/kg(4,2 %)
Matéria mineral(máx)  .......................................................................................... 79g/kg(7,9 %)
Cálcio(máx)  ............................................................................................................. 25g/kg(2,5 %)
Cálcio(mín.) ..................................................................................................................10g/kg(1 %)
Fósforo(mín.) ..................................................................................................4.000mg/kg(0,4 %)
Mananoligossacarídeo(mín.) .......................................................................100mg/kg(0,01%) 
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Alcon PÁSSAROS

15ml

Modo de usar

Descrição

Pássaros: Diluir 5 gotas para 50ml na água do 
bebedouro. Renove a água diariamente.

LABCON CLUB REVITALIZANTE

Suplemento de aminoácidos e vitaminas para 
aves.

15ml

Dosagem

Níveis de garantia

Pássaros: Diluir 5 gotas para 50ml na água do 
bebedouro ou 8 gotas para 60gr de alimento.

LABCON CLUB POLIVITAMINICO

Vitamina A.................... 250.000 UI
Vitamina D3 ....................28.000 UI
Vitamina E .......................... 600 mg
Vitamina B1 ....................... 200 mg
Vitamina B2 ....................... 160 mg
Vitamina B6 ....................... 160 mg

Vitamina B12 ................... 260 mcg
Vitamina C .......................1.320 mg
Niacina .............................1.320 mg
Colina ...............................4.000 mg
Ácido Pantotênico ............ 660 mg

10cp

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

Dissolver o conteúdo da capsula em 50ml de água morna(+ 
ou - 50º). Servir depois de esfriar, sem mistura, no bebedou-
ro. Renove a água diariamente.

LABCON CLUB VITIL PS

Vitamina A............................ 864 UI
Vitamina D3 ............................96 UI
Vitamina E ..............................1,6 UI
Vitamina B1 ...................... 0,62 mg
Vitamina B2 ...................... 0,16 mg
Vitamina B6 ........................ 0,1 mg

Vitamina B12 .................. 0,38 mcg
Vitamina C ......................... 8,03 mg
Niacina ............................... 4,17 mg
Biotina .............................. 0,01 mcg
Ácido Fólico ....................... 0,03 mg
Ácido Pantotênico ........... 0,32 mg

Alcon RÉPTEIS

15gr

Modo de usar

Níveis de garantia

Deixar o bloco afundar na água do aquater-
rário. Manter a rotina de limpezas e trocas de 
água.

ALCON REPTOCAL

Cálcio (mín.) ...................................................... 21,5 %
Sódio (mín.) ..........................................................1,1 %
Vitamínica B1 (mín.) ....................................... 0,25 %

80gr - 300gr

Modo de usar

Níveis de garantia

Pode ser oferecido seco, mantendo o Come-
douro abastecido à disposição dos animais, ou 
levemente umedecido, a cada refeição.

ALCON CLUB REPTEIS JABUTI

Umidade (máx.) .....................10 %
Proteína (mín.)........................13 %
Extrato etéreo (mín.) ............3,4 %
Matéria fibrosa (máx.) ............ 7 %
Matéria mineral (máx.) .......... 7 %

Cálcio (máx.) ..........................1,5 %
Cálcio (mín.) ...........................1,1 %
Fósforo (mín.).........................0,6 %

7gr - 11gr - 28gr - 110gr

Níveis de garantia

Ingredientes

Umidade (máx.) ..................11,5 %
Proteína (mín.)........................42 %
Extrato etéreo (mín.) ............... 7 %
Matéria fibrosa (máx.) ..........15 %
Matéria mineral (máx.) ........19 %
Cálcio (máx.) ..........................6,8 %

ALCON GAMMARUS

Crustáceo desidratado (Gammarus sp).

Cálcio (mín.) ...........................5,2 %
Fósforo (mín.).........................1,7 %
Impurezas (máx.) ..................... 1 %

30gr - 75gr - 270gr - 1kg

Modo de usar

Níveis de garantia

Servir 3 vezes ao dia, em quantidade a ser con-
sumida em 10 minutos.

ALCON REPTOLIFE

Umidade (máx.) ....................... 9 %
Proteína (mín.)........................34 %
Extrato etéreo (mín.) ............... 3 %
Matéria fibrosa (máx.) ..........10 %
Matéria mineral (máx.) ........15 %

Cálcio (máx.) ..........................3,0 %
Cálcio (mín.) ...........................1,6 %
Fósforo (mín.).........................0,7 %

15gr - 25gr - 60gr - 200gr - 800gr

Modo de usar

Níveis de garantia

Servir de 2 a 4 vezes ao dia, em quantidade que deve 
ser totalmente consumida em até 10 minutos.

ALCON REPTOMIX

Umidade (máx.) .....................10 %
Proteína (mín.)........................35 %
Extrato etéreo (mín.) ............3,5 %
Matéria fibrosa (máx.) ..........11 %

Matéria mineral (máx.) ........12 %
Cálcio (máx.) ..........................3,5 %
Cálcio (mín.) .............................. 2 %
Fósforo (mín.).........................0,9 %

10gr - 25gr

Modo de usar

Níveis de garantia

Servir de 3 a 6 vezes ao dia pequena quantidade que 
deve ser totalmente consumida em até 10 minutos.

ALCON REPTOLIFE BABY

Umidade (máx.) .....................10 %
Proteína (mín.)........................38 %
Extrato etéreo (mín.) ............... 4 %
Matéria fibrosa (máx.) ..........14 %
Matéria mineral (máx.) .....13,5 %

Cálcio (máx.) ..........................2,9 %
Cálcio (mín.) .............................. 2 %
Fósforo (mín.).........................0,8 %
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Alcon RÉPTEIS

30ml - 100ml

Dosagem

Ingredientes

Adicione uma tampa (3 ml) de Labcon Repto 
Protect para cada 3 litros de água.

LABCON REPTO PROTECT

Extrato de Aloe vera, vitamina B1, vitamina D3, 
hidroximetano sulfinato de sódio, sorbato de 
potássio, cloreto de cálcio, polivinilpirrolidona, 
tampão citrato e água destilada.

28gr - 78gr - 280gr

Modo de usar

Níveis de garantia

Ofereça de duas a quatro vezes por dia, quantidade a 
ser totalmente consumida em até 10 minutos.

ALCON REPTOMIX PRO

Umidade (máx.) .....................10 %
Proteína bruta (mín.) .........37,5 %
Extrato etéreo (mín.) ............4,4 %
Matéria fibrosa (máx.) .........2,5 %
Matéria mineral (máx.) ........12 %
Cálcio (máx.) ............................. 4 %
Cálcio (mín.) .............................. 2 %
Fósforo (mín.).........................1,1 %
Nucleotídeos ........................0,03 %

Mananoligossacarídeo .. 0,005 %
Protease (mín.) .................. 87 u/kg
Amilase (mín.) .................. 3,7 u/kg
Celulase (mín.) ..................... 5 u/kg
Fitase (mín.)........................ 37 u/kg
Beta-glucanase (mín.) ..... 25 u/kg
Pectinase (mín.) ...............500 u/kg
Xilase (mín.)........................ 12 u/kg

15ml

Dosagem

Níveis de garantia

Dose diaria uma gota para 50gr de peso.

LABCON REPTOVIT 

Vitamina A.......................33.400 UI
Vitamina D3 ......................3.750 UI
Vitamina E ........................... 62,5 UI
Vitamina K3 ........................ 3,7 mg
Vitamina B1 ...................... 21,0 mg
Vitamina B2 ........................ 6,2 mg
Vitamina B6 ........................ 3,7 mg

Vitamina B12 .................. 15,0 mcg
Vitamina C .......................312,5 mg
Niacina .............................140,0 mg
Colina ...............................106,7 mg
Biotina ............................187,5 mcg
Ácido Fólico ......................... 1,2 mg
Ácido Pantotênico ........... 12,5 mg

Alcon ROEDORES

55gr - 500gr

Modo de usar

Descrição

Oferecer em Comedouro separado, como ali-
mento complementar à dieta de manutenção.

ALCON CLUB ALFAFA STICKS

Suplemento de fibra e vitamina c. auxilia no 
desgaste dos dentes dos pequenos roedores.

80gr - 500gr

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

Deixar o alimento sempre à disposição dos ani-
mais, mantendo o Comedouro abastecido.

ALCON CLUB ROEDORES

Alimento completo para pequenos roedores.

30gr

Modo de usar

Descrição

Deixar o alimento sempre à disposição dos ani-
mais, mantendo o Comedouro abastecido.

ALCON RODENT

Suplemento mineral para hamsters e outros 
pequenos roedores.

15ml

Modo de usar

Descrição

Aplicar na água do bebedouro 10 gotas para 
50ml ou sobre o suplemento 15 gotas para 60 
g de suplemento. Renove a água diariamente.

LABCON ROEVIT 

Alimento específico para pequenos roedores.
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Ceva Pet DERMATOLÓGICOS

200ml

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cão e Gato até 10 kg: 3 pulverizações.

DOUXO SEB SPRAY

Fitosfingosina, Sootex.

200ml

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cão e Gato: aplicar  até 10 kg: 3 pulverizações, 
sob  o pelo seco, escovando no sentido contra-
rio ao pelo.

DOUXO CALM SPRAY

Fitosfingosina, Aveia Coloidal, Hinokitol, Óleo de 
semente de framboesa.

Ceva Pet ANESTÉSICOS

30ml

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cães e gatos: 1,5ml para 10kg de peso, por via 
SC, IM, IV.

ANASEDAN INJ 

Cloridrato de xilazina.

50ml

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cães e gatos: 0,15 a 0,2ml/kg de peso, por via  
IM.

DOPALEN PET

Ketamina.

Ceva Pet ANTI-INFLAMATÓRIO

14cp

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

1cp para 5kg de peso.

CARPRODYL  25MG

Carprofeno.

14cp

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

1cp para 15kg de peso.

CARPRODYL  75MG

Carprofeno.

14cp

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

1cp para 20kg de peso.

CARPRODYL 100MG

Carprofeno.
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Ceva Pet ANTI-INFLAMATÓRIO

Ceva Pet ANTIBIÓTICO

10cp

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cães e gatos: 1cp para 10Kg de peso.

ENROPET 50MG

Enrofloxacino (cloridrato).

10cp

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cães e gatos: 1cp para 30Kg de peso.

ENROPET 150MG

Enrofloxacino (cloridrato).

10cp

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cães: 1cp para 10kg de peso.

MARBOPET 27.5MG 10KG

Marbofloxacina.

10cp

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cães: 1cp para 30kg de peso.

MARBOPET 82.5MG 30KG

Marbofloxacina.

10cp

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cães e gatos : 1cp para 5kg de peso.

KETOFEN 5MG

Ketoprofeno.

10cp

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cães e gatos : 1cp para 20kg de peso.

KETOFEN 20MG

Ketoprofeno.
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Ceva Pet CARDÍACOS

30cp

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

1/2cp para 2,5 a 5kg de peso.
1cp para 5 a 10kg de peso.

CARDALIS 2,5MG/20MG 10KG

Cloridrato de benazepril, Espironolactona.

30cp

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

1cp para 10 a 20kg de peso.

CARDALIS  5MG/40MG 20KG

Cloridrato de benazepril, Espironolactona. 

Ceva Pet ECTOPARASITICIDAS

4.02ml - 3x4,02ml L3P2

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Uso externo, para aplicação direta sobre a pele dos 
animais. Retirar a tampa da bisnaga, afastar os pelos 
do animalna região entre a nuca e a base do pescoço 
aplicar todo o conteúdo diretamente sobre a pele seca.

FIPROLEX +40KG

Fipronil.

0,5ml - 3x0,5ml L3P2

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Uso externo, para aplicação direta sobre a pele dos 
animais. Retirar a tampa da bisnaga, afastar os pelos 
do animalna região entre a nuca e a base do pescoço 
aplicar todo o conteúdo diretamente sobre a pele seca.

FIPROLEX GATOS

Fipronil.

20ml

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cães: (Sarna sarcóptica) Diluir 4ml em 2Lts de 
água morna ou fria. Homogeneizar bem e apli-
car diretamente sobre o animal, com o auxílio 
de uma esponja ou pano, molhando bem as 
áreas afetadas.

AMIPUR CÃES 

Amitraz

0.67ml -  3x0,67ml L3P2

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Uso externo, para aplicação direta sobre a pele 
dos animais. Retirar a tampa da bisnaga, afastar 
os pelos do animalna região entre a nuca e a 
base do pescoço aplicar todo o conteúdo dire-
tamente sobre a pele seca.

FIPROLEX  1-10KG

Fipronil.

1,34ml -  3x1,34ml L3P2

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Uso externo, para aplicação direta sobre a pele 
dos animais. Retirar a tampa da bisnaga, afastar 
os pelos do animalna região entre a nuca e a 
base do pescoço aplicar todo o conteúdo dire-
tamente sobre a pele seca.

FIPROLEX 11-20KG

Fipronil.

2,68ml - 3x2,68ml L3P2

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Uso externo, para aplicação direta sobre a pele dos 
animais. Retirar a tampa da bisnaga, afastar os pelos 
do animalna região entre a nuca e a base do pescoço 
aplicar todo o conteúdo diretamente sobre a pele seca.

FIPROLEX 21-40KG

Fipronil.
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Ceva Pet ECTOPARASITICIDAS

0,8ml - 3x0,8ml L3P2

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

Apos o ropimento do lacre, afaste o pelo, apli-
que lentamente sobre a pele do animal, come-
çando pela base da cauda, ao longo da linha 
média da costa até a base do pescoço.

VECTRA 3D CÃES 1,5-4KG

Dinotefuran, Piriproxifen, Permetrina.

1,6ml - 3x1,6ml L3P2 

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

Apos o ropimento do lacre, afaste o pelo, apli-
que lentamente sobre a pele do animal, come-
çando pela base da cauda, ao longo da linha 
média da costa até a base do pescoço.

VECTRA 3D CÃES  4-10KG

Dinotefuran, Piriproxifen, Permetrina.

3,6ml- 3x3,6ml L3P2

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

Apos o ropimento do lacre, afaste o pelo, apli-
que lentamente sobre a pele do animal, come-
çando pela base da cauda, ao longo da linha 
média da costa até a base do pescoço.

VECTRA 3D CÃES 10-25KG

Dinotefuran, Piriproxifen, Permetrina.

4,7ml - 3x4,7ml

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

Apos o ropimento do lacre, afaste o pelo, apli-
que lentamente sobre a pele do animal, come-
çando pela base da cauda, ao longo da linha 
média da costa até a base do pescoço.

VECTRA 3D CÃES 25-40KG

Dinotefuran, Piriproxifen, Permetrina.

8ml - 3x8ml L3P2

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

Apos o ropimento do lacre, afaste o pelo, apli-
que lentamente sobre a pele do animal, come-
çando pela base da cauda, ao longo da linha 
média da costa até a base do pescoço.

VECTRA 3D CAES 40-67KG

Dinotefuran, Piriproxifen, Permetrina.

1ml - 3x1ml L3P2

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

Uso Tópico - Deve ser aplicado diretamente so-
bre a pelo do animal, afastando os pelos, admi-
nistrando em 2 ou 3 pontos na região dorsal do 
pescoço. Deixe secar naturalmente.

VECTRA GATOS

Dinotefuran, Piriproxifen.

Ceva Pet ENDOPARASITICIDA

4cp

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cães: 1cp para 10kg de peso

CANEX COMPOSTO

Pamoatos de Pirantel, Praziquantel.

4cp

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cães: 1cp para 10kg de peso.
Gatos: 1cp para 2,5kg de peso.

CANEX ORIGINAL

Pamoato de Pirante.

4cp

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cães: 1cp para 10kg de peso.

CANEX PLUS 3

Pamoato de Pirantel, Praziquantel, Febantel.
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Ceva Pet ENDOPARASITICIDA

4cp

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cães: 1cp para animais entre 7,5 a 10kg de 
peso.

CANEX PREMIUM 900MG

Ivermectina, Pamoato de Pirantel, Praziquantel, 
Febantel.

4cp

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cães: 1cp para 10kg de peso.

PETZI PLUS 10KG 800MG

Pamoato de Pirantel, Pamoato de Oxantel, Pra-
ziquantel.    

2cp

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cães: 1cp para 40kg de peso.

PETZI PLUS 40KG 3.2GR

Pamoato de Pirantel, Pamoato de Oxantel, Pra-
ziquantel.

20ml

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cães: 1ml para 1kg de peso.

PETZI PLUS SUSPENSÃO

Pamoato de Pirantel, Pamoato de Oxantel, Pra-
ziquantel.

2cp

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cães: 1cp para animais entre 35 a 40kg de peso.

CANEX PREMIUM 3.6GR

Ivermectina, Pamoato de Pirantel, Praziquantel, 
Febantel.

4cp

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cães: 1cp para 5kg de peso.

PETZI PLUS  5KG 400MG

Pamoato de Pirantel, Pamoato de Oxantel, Pra-
ziquantel.

4cp

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cães: 1cp para animais entre 2,5 a 5kg de peso.

CANEX PREMIUM 450MG

Ivermectina, Pamoato de Pirantel, Praziquantel, 
Febantel.

4cp

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Gatos adultos: 1cp para 4kg de peso.

PETZI GATOS

Pamoato de Pirantel, Praziquantel.
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Ceva Pet COMPORTAMENTAIS

48ml

Modo de usar

Descrição

Ligar na tomada do cômodo onde o cão passa a maior parte do tem-
po. Área de cobertura: 50 a 70m²

ADAPTIL DIFUSOR+REFIL

Análogo sintético do odor materno para uso 
no ambiente, destinado a auxiliar na adaptação 
dos cães em situações adversas do dia a dia.

48ml

Modo de usar

Descrição

Ligar na tomada do cômodo onde o cão passa 
a maior parte do tempo. Área de cobertura: 50 
a 70m²

ADAPTIL REFIL

Análogo sintético do odor materno para uso 
no ambiente, destinado a auxiliar na adaptação 
dos cães em situações adversas do dia a dia.

60ml

Modo de usar

Descrição

Borrifar no ambiente (veículo ou caixa de transporte) no mínimo 15 minu-
tos antes de introduzir o cão. Borrife 2 vezes em cada um dos cantos e na 
superfície da caixa de transporte.

ADAPTIL SPRAY

Produto não medicamentoso para uso no am-
biente, ajuda a reduzir ou prevenir mudança de 
comportamento durante viagens.

48ml

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

Gatos:  no ambiente mais utilizado pelo gato de 
1 semana (mínimo 2 dias) antes da exposição 
aos fogos de artifício. Continuar o uso durante 
e 3 dias após o término do evento.

FELIWAY CLASSIC DIF+REFIL

Análogo sintético do odor facial felino.

48ml

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

Gatos:  no ambiente mais utilizado pelo gato de 
1 semana (mínimo 2 dias) antes da exposição 
aos fogos de artifício. Continuar o uso durante 
e 3 dias após o término do evento.

FELIWAY CLASSIC REFIL

Análogo sintético do odor facial felino.

60ml

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

Pulverize o ambiente Spray no mínimo 15min 
antes de colocar o gato. Borrife uma vez em 
cada um dos 4 cantos e duas vezes nas super-
fícies. 

FELIWAY CLASSIC SPRAY

Análogo sintético do odor facial felino.

48ml

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

Plugar o difusor na tomada, no local onde os 
gatos passam mais tempo ou onde os conflitos 
ocorrem com mais frequência.

FELIWAY FRIENDS DIF+REFIL

Análogo sintético do odor materno felino.

48ml

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Plugar o difusor na tomada, no local onde os 
gatos passam mais tempo ou onde os conflitos 
ocorrem com mais frequência.

FELIWAY FRIENDS REFIL

Análogo sintético do odor materno felino.

400ml

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s)

Aplicar sobre os locais e objetos desejados, até 
que os mesmo fiquem levemente umedecidos.

PET AWAY AEROSOL

Mentil-nonil-cetona, Glicerina bidestilada, Álcool 
isopropílico.
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Ceva Pet OTOLÓGICOS

100ml

Modo de usar

Composição

Limpe o pavilhão auricular com este produto, 
em seguida aplique 3 a 5 gotas no conduto au-
ditivo externo, massagendo simultaneamente 
a base da orelha.

OTODEM AURICLEAN

Extrato de calêndula, extrato de aloe vera, propilenogli-
col, PPG-5-Ceteth-20, essência de pêssego, fenoxietanol, 
metilparabeno, butilparabeno, etilparabeno, propilpa-
rabeno, PEG 75 lanolina, EDTA dissódico, glicerina, ácido 
cítrico, água.

20ml

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Otite externa: instilar de 5 a 15 gotas, ao dia.

OTODEM PLUS

Tiabendazol, Neomicina, Dexametasona, Clori-
drato de Lidocaína.

Princípio(s) Ativo(s)

KIT OTODEM AURICLEAN + 
OTODEM PLUS 

Vide Otodem Auriclean e Otodem Plus Ceva. 

Ceva Pet VACINAS

20x1ds

Dosagem

Descrição 

Cães (+6 meses) 3ds, com intervalo de 21 dias 
entre as aplicações.

MULTI-DOG

Vacina contra Cinomose, Hepatite Infecciosa, 
Parainfluenza, Parvovirose, Coronavirose e Lep-
tospirose dos cães.

10x1ds

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cães e gatos (+ 4meses): 1ml, por IM ou SC.

HERTALIQ RAIVA

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

20x1ds

Dosagem

Descrição 

Cães: 1ml, por via IM, SC.

RABMUNE

Vacina Inativada Liofilizada Contra Raiva.

10x1ds

Dosagem

Descrição

Cães (+6meses): aplicar 2ds c/ 21dias entre as ds.

INOMUNE

Vacina contra Cinomose, Hepatite Infecciosa, Parainfluenza, 
Parvovirose, Coronavirose e Leptospirose (Leptospira canicola, 
Leptospira icterohaemorrhagiae,  Leptospira pomona, Leptospira 
grippotyphosa)  dos cães.

1ds

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Cães (+4meses): aplicar 3ds c/ 21dias entre as 
doses, por via SC.

LEISH-TEC

Vacina Recombinante para prevenção de 
Leishmaniose Visceral Canina.
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Dispec

35gr

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Equinos: 7gr para 100kg de peso.

EQUITINA ORAL

Ivermectina.

50ml - 500ml - 1Lt

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Bovinos: 1ml para 50kg de peso, por SC.

DISPECTIN

Abamectina.

Carência
Bovinos: Abate - 35 dias (da última aplicação); 
Leite – NÃO INDICADO para bovinos leiteiros.

50x1ml 

Indicações

Princípio(s) Ativo(s)

Para o tratamento e controle de parasitas
internos e externos de bovinos.

IVERMAX

Ivermectina.

Dosagem
Bovinos: 1ml para 50kg de peso, por SC.

40gr

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Fornecer por via oral.
Equinos adultos: 40gr por animal. 
Potros: 20gr por animal.

EQUITAM ORAL

Suplemento citamínico mineral e aminoácido..

5kg

Dosagem

Descrição

Equinos Adultos: utilizar 50g ao dia.
Equinos Atletas: utilização no período de 45 a 60 dias 
antes das competições.
Potros: utilizar 25g ao dia.

EQUITAM PÓ

Suplemento vitamínico composto por uma combina-
ção única de minerais orgânicos, inorgânicos e amino-
ácidos, e enriquecido com probióticos e dextrose.

500ml

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Bovinos:  200 a 250ml (Bezerros: 25 a 30ml).
Equinos: 200 a 250ml (Potros: 30 a 35ml).
Suínos: 35 a 40ml (Leitões: 3 a 5ml).
Ovinos e caprinos: 25 a 30ml.
Cães: 10 a 15ml.

CALCION C/ EQUIPO

Gluconato de cálcio, Glicerofosfato de sódio, Glo-
reto de magnésio

50ml - 250ml -500ml

Dosagem

Descrição

Bovinos: 10ml
Ovinos e caprinos: 2ml

BOVITAM

Suplemento vitamínico e mineral injetável.

40gr

Modo de usar

Descrição

Animais jovens: via oral, 4g ao dia, por 7 dias. 
Animais adultos: via oral, 10g ao dia, por 5 dias.

BOVITAM ORAL GEL

Suplemento citamínico mineral e aminoácido 
para bovinos.

1kg

Dosagem

Descrição

No sal branco - 1kg para 25kg (3,5%)
No sal miniral - 1kg para 30kg (3%)
Na ração gado de corte - 3kg para 1000kg (0,3%)
Na ração gado de leite - 4kg para 1000kg (0,4%)
Trato - 5 a 15gr por animal/dia.

BOVITAM PÓ

Premix mineral  e vitamínico com aminoácidos.
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Dispec

1Lt

Dosagem

Descrição

Equinos: 25ml duas vezes ao dia por  14 dias.
Potros: 10ml duas vezes ao dia por 14 dias. 

GLICOVIT

Suplemento rico em aminoácidos, enriquecido 
com cromo orgânico e glicose, desenvolvido 
para auxiliar no ganho de massa dos equinos 
e na recuperação física após as provas e treinos.

1Lt

Dosagem

Descrição

Adultos: 15 ml/dia por14 dias.
Potros: 8 ml/dia por 14 dias. 

HEMOVIT 

Suplemento líquido indicado para equinos adultos 
e potros nas diversas fases da vida, como gestação, 
lactação e no preparo de animais atletas.

50x1ml - 50ml - 250ml - 500ml - 1Lt

Indicações

Princípio(s) Ativo(s)

Para o tratamento e controle de parasitas
internos e externos de bovinos.

IVERMAX

Ivermectina.

Dosagem

Bovinos: 1ml para 50kg de peso, por SC.

333gr

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Miturar por tonelada de ração pronta, para:
Animais até 40kg   .............................................333gr
41 a 70kg   ...........................................................  400gr
71 a 100kg  .........................................................  450gr

IVERMAX-S

Ivermectina.

50ml - 250ml - 500ml 1Lt

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Bovinos: 1ml para 50kg de peso, por SC.

IVERMAXX GOLD

Ivermectina.
1kg

Dosagem

Níveis de garantia

Bovinos: 10 a 20mg por dia

MINAVIT ADE 

BHT (mín.)   ................................................ 300 mg/kg
Vitamina A (mín.)  .........................  15.000.000UI/kg
Vitamina D3 (mín.)  ......................... 2.000.000UI/kg
Vitamina E (mín.)  .................................  26.000UI/kg

1kg

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Bovinos: No sal branco – Incluir na proporção 
de 3,5% ou 1 kg por saco de 25 kg.

RUMEC  ADB12

Aditivo Probiótico, Antioxidante, Carbonato de Cálcio, Sulfato de Zin-
co, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Sulfato de Cobalto, Selenito de 
Sódio, Sulfato de Manganês, Vitamina A, Vitamina B12, Vitamina D3.

250ml - 1Lt - 5Lt

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Bovinos: 5ml para 50kg.
Ovinos e caprinos: 0,5ml para 10kg

WALTEC 10 

Albendazol.

100gr - 1kg

Dosagem

Princípio(s) Ativo(s)

Preventivo: 1,5kg para 25kg de sal comum.
Curativo: 2,5kg para 25kg de sal comum. (surto 
de doenças, geadas, secas ou brotação de pas-
tagens).

TERRAMIN 400

Oxitetraciclina, Cobalto, Cobre.
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World

1un

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Fixar a coleira ao redor do pescoço do animal sem 
apertar. Ação de cerca de 3 meses contra pulgas.
Tamanho único: 56 cm, cortar e descartar a sobra.

COLEIRA  DUGS  
ANTIPULGAS E CARRAPATOS

DDVP(diclorvós).

19gr - 1un

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Fixar a coleira ao redor do pescoço do animal 
sem apertar. Ação de cerca de 4 meses contra 
pulgas.
Tamanho: 48 cm, cortar e descartar a sobra.

COLEIRA CONFRONT 
DELTAMETRINA 48CM

Deltametrina

25gr - 1un

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Fixar a coleira ao redor do pescoço do animal 
sem apertar. Ação de cerca de 4 meses contra 
pulgas.
Tamanho: 48 cm, cortar e descartar a sobra.

COLEIRA CONFRONT 
DELTAMETRINA 65CM

Deltametrina

0,67ml   

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Uso tópico. Afastar os pelos do dorso do ani-
mal, na região da nuca e as escápulas, colocar a 
ponta da pipeta sobre a pele do animal e aper-
tá-la em varios pontos, evitando que a solução 
escorra no pelo do animal.

CONFRONT PLUS 2-10KG

Fipronil, Metopreno.

4,02ml

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Uso tópico. Afastar os pelos do dorso do ani-
mal, na região da nuca e as escápulas, aplicar 
sobre a pele do animal e apertá-la em varios 
pontos. 

CONFRONT PLUS 40-60KG

Fipronil, Metopreno.

14cp - 10x14cp

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Cães: 1cp para 10kg de peso, por via oral.
Gatos: 1/4cp para 3kg de peso, por via oral.

DOXINEW 50MG

Doxiciclina.

1,34ml   

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Uso tópico. Afastar os pelos do dorso do ani-
mal, na região da nuca e as escápulas, colocar a 
ponta da pipeta sobre a pele do animal e aper-
tá-la em varios pontos, evitando que a solução 
escorra no pelo do animal.

CONFRONT PLUS 10-20KG

Fipronil, Metopreno.

2,68ml      

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Uso tópico. Afastar os pelos do dorso do ani-
mal, na região da nuca e as escápulas, colocar a 
ponta da pipeta sobre a pele do animal e aper-
tá-la em varios pontos, evitando que a solução 
escorra no pelo do animal. 

CONFRONT PLUS 20-40KG

Fipronil, Metopreno.

14cp - 20X7cp

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Cães: 1cp para 20kg de peso, por via oral.
Gatos: 1/4cp de Doxinew 50mg para 3kg de 
peso, por via oral.

DOXINEW 100MG

Doxiciclina.
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14cp - 20x7cp

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Cães: 1cp para 40kg de peso, por via oral.
Gatos: 1/4cp de Doxinew 50mg para 3kg de 
peso, por via oral.

DOXINEW 200MG

Doxiciclina.

10cp   

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Deve ser administrado por via oral, diretamen-
te na boca dos animais ou misturado a alimen-
tos que facilitem a ingestão. Tomar 1 comprimi-
do para cada 30 kg de peso, a cada 12 ou 24 
horas, por no mínimo 5 dias.

ENRONEW 150MG

Erofloxacina.

15x10cp   

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Deve ser administrado por via oral, diretamen-
te na boca dos animais ou misturado a alimen-
tos que facilitem a ingestão. Tomar 1 comprimi-
do para cada 30 kg de peso, a cada 12 ou 24 
horas, por no mínimo 5 dias.

ENRONEW 150MG

Erofloxacina.

World

10cp   

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Deve ser administrado por via oral, diretamen-
te na boca dos animais ou misturado a alimen-
tos que facilitem a ingestão. Dar 1 comprimido 
para cada 10 kg de peso, a cada 12 ou 24 horas, 
por no mínimo 5 dias.

ENRONEW 50MG

Enrofloxacina.

15x10cp   

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Deve ser administrado por via oral, diretamen-
te na boca dos animais ou misturado a alimen-
tos que facilitem a ingestão. Dar 1 comprimido 
para cada 10 kg de peso, a cada 12 ou 24 horas, 
por no mínimo 5 dias.

ENRONEW 50MG

Enrofloxacina.

4cp     

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Cães: 1cp para 15kg de peso. 

IVERCANIS 3MG

Ivermectina.

4cp

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Cães: 1cp para 30kg de peso, por via oral.

IVERCANIS 6MG

Ivermectina. 

4cp      

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Cães: 1cp para 60kg de peso, por via oral.

IVERCANIS 12MG

Ivermectina.

10cp     

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Cães e gatos: 1cp para 5kg de peso.           

MELOXIWORLD 0.5MG

Meloxicam.



D
IS
TR

IB
U
IÇ
Ã
O

D
IS
TR

IB
U
IÇ
ÃO

21

World

10cp     

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Cães e gatos: 1cp para 5kg de peso.

MELOXIWORLD 2.0

Meloxicam. 

10x10cp    

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Cães e gatos: 1cp para 5kg de peso.

MELOXIWORLD 0.5MG

Meloxicam. 

10x10cp

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Cães e gatos: 1cp para 5kg de peso.

MELOXIWORLD 2.0

Meloxicam. 

80gr    

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Molhe o animal e esfregue-o com o sabonete, 
fazendo massagens em sentido contrário ao dos 
pelos, evitando a área dos olhos. Deixar o 
produto atuando por alguns minutos e enxague.

SAB. DUGS ANTIPULGAS E 
CARRAPATOS

Carbaril

80gr    

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Molhe o animal e esfregue-o com o sabonete, 
fazendo massagens em sentido contrário ao dos 
pelos, evitando a área dos olhos. Deixar o produ-
to atuando por alguns minutos e enxague.

SAB. DUGS CLOREXIDINA

Digluconato de Clorexidina.

500ml   

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Molhar o animal. Espalhar o shampoo por todo 
o corpo até obter espuma, protegendo olhos e 
ouvidos. Massagear a pelagem. Deixe agir de 
5 a 10 minutos. Enxaguar o animal com água 
morna e limpa.

SH. DUGS CLOREXIDINA

Digluconato de clorexidina e óleo de jojoba e 
veículo.

2cp - 20cp   

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Cães: 1cp para 30kg de peso. 

VERMICANIS 2.4GR  30KG

Praziquantel, Pamoato de Pirantel e Febantel.

40cp    

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Cães: 1cp para 5kg de peso. 

VERMICANIS 400MG 5KG

Praziquantel, Pamoato de Pirantel e Febantel.

4cp     

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Cães: 1cp para 5kg de peso. 

VERMICANIS 400MG 5KG

Praziquantel, Pamoato de Pirantel e Febantel.
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40cp    

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Cães: 1cp para 10kg de peso. 

VERMICANIS 800MG 10KG

Praziquantel, Pamoato de Pirantel e Febantel.

World

4cp

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

Cães: 1cp para 10kg de peso. 

VERMICANIS 800MG 10KG

Praziquantel, Pamoato de Pirantel e Febantel

4cp    

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

VermiCats deve ser administrado por via oral,
diretamente na boca do animal ou misturado a 
alimentos que facilitem a
completa ingestão do fármaco.

VERMICATS 600MG 3KG

Praziquantel, Pamoato de Pirantel. 

10x4cp    

Modo de usar

Princípio(s) Ativo(s) 

VermiCats deve ser administrado por via oral,
diretamente na boca do animal ou misturado a 
alimentos que facilitem a
completa ingestão do fármaco.

VERMICATS 600MG 3KG

Praziquantel, Pamoato de Pirantel. 




