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BACH FLOWER-TERAPIA PARA ANIMAIS

REMÉDIOS BIOQUÍMICOS PARA ANIMAIS SEGUNDO O DR. SCHUESSLER

Já na década de 30 do século passado, o médico imunologista e bacteriologista Inglês, Dr. Edward Bach desenvolveu a terapia
Bach Flower. De acordo com o Dr. Bach cada doença física tem por base um desequilíbrio mental. A terapia Bach Flower é
considerada como um tratamento naturopata sem quaisquer efeitos colaterais para harmonizar estados psicológicos
negativos. Desde há muitos anos a Canina® oferece 7 misturas diferentes de Bach Flower sem adição de álcool.

Dr. Wilhelm Heinrich Schuessler e o seu trabalho de vida
W.H. Schuessler nasceu no distrito de Oldenburg em 1821. Estudou medicina e o seu maior interesse recaiu logo pela
homeopatia. Ele procurava uma forma de cura. Durante 15 anos desenvolveu a sua bioquímica baseada em 12 substancias
minerais afirmando "que todas as doenças curáveis, serão curadas". Nas suas consultas médicas ele apenas utilizava essas
substâncias e com elevado sucesso.

PETVITAL® BACH-FLOWER MISTURA No. 1

PETVITAL® BACH-FLOWER MISTURA No. 5

De acordo com a terapia do Dr. Edward Bach esta mistura
poderá ter um efeito positivo em casos de problemas
psicológicos (ex. em circunstâncias críticas).
Aviso:
O efeito não está comprovado cientificamente.
Composição: Saccharose, products made out of plants:
Estrela de Belém, Rock Rose, Impatiens,
Cherry Plum, Clematis (Cozinhado,
liquefeito e filtrado).

De acordo com a terapia do Dr. Edward Bach esta mistura
poderá ter um efeito positivo em estado de exaustão e
durante estados de convalescência.
Aviso:
O efeito não está comprovado cientificamente.
Composição: Sacarose, Extratos de Plantas:
Oliveira, Carvalho, Rosa Brava, Tojo
(Cozinhado, liquefeito e filtrado).

12 Sais Schuessler para animais (sem adição de álcool)
A medicação bioquímica segundo o Dr. Schuessler deverá ser administrada através da água.
O organismo do animal absorve os sais do Dr. Schuessler através das membranas bocais, tal como os tratamento
homeopáticos. Não são conhecidos quaisquer efeitos colaterais ou sintomas de habituação aos tratamentos.

PETVITAL® BACH-FLOWER MISTURA No. 2

PETVITAL® BACH-FLOWER MISTURA No. 6

De acordo com a terapia do Dr. Edward Bach esta mistura
poderá ter um efeito positivo para a ansiedade, incerteza e
insegurança.
Aviso:
O efeito não está comprovado cientificamente.
Composição: Sacarose, Extratos de Plantas:
Aspen, Cerato, Rock Rose, Mimulus
(Cozinhado, liquefeito e filtrado).

De acordo com a terapia do Dr. Edward Bach esta mistura
poderá ter um efeito positivo tristeza e estado de aflição.
Aviso:
O efeito não está comprovado cientificamente.
Composição: Sacarose, Extratos de Plantas:
Larix, Lonicera, Mostarda, Urze
(Cozinhado, liquefeito e filtrado).

PETVITAL® BACH-FLOWER MISTURA No. 3

PETVITAL® BACH-FLOWER MISTURA No. 7

De acordo com a terapia do Dr. Edward Bach esta mistura
poderá ter um efeito positivo para comportamentos
agressivos, excitabilidade, intolerância.
Aviso:
O efeito não está comprovado cientificamente.
Composição: Sacarose, Extratos de Plantas:
Azevinho, Faia, Impatiens, Violeta d'Água
(Cozinhado, liquefeito e filtrado).

De acordo com a terapia do Dr. Edward Bach esta mistura
poderá ter um efeito positivo para o bem estar geral do seu
animal.
Aviso:
O efeito não está comprovado cientificamente.
Composição: Sacarose, Extratos de Plantas:
Larix, Lonicera, Mostarda, Urze (Cozinhado,
liquefeito e filtrado).

PETVITAL® BACH-FLOWER MISTURA No. 4

Tamanhos Disponíveis:
10 g

De acordo com a terapia do Dr. Edward Bach esta mistura
poderá ter um efeito positivo para a falta de concentração,
motivação e impaciência.
Aviso: O efeito não está comprovado cientificamente.
Composição: Sacarose, Extratos de Plantas:
Wild Oat, Chestnut Bud, Elm, Hornbeam
(Cozinhado, liquefeito e filtrado).

Cães/Gatos
2 gotas / 5 kg peso corporal, 2 – 3 vezes/dia
Roedores/Pássaros: 1 – 3 gotas, 2 – 3 vezes/dia
Cavalos:
10 gotas, 2 – 3 vezes/dia

Dose diária recomendada(válido para todas misturas):
As gotas devem ser misturadas na comida ou na água ou
então mesmo dadas diretamente na boca.

Tamanhos Disponíveis:
15 g
Dosagem diária recomendada: (válido para todos os 12 sais Schuessler)
Deverá ser administrado na comida, na água ou diretamente na boca ou no bico.

2 – 3 vezes ao dia durante uma semana
1 – 2 vezes ao dia durante um mês
Dependendo do tamanho 2 – 5 gotas
Dependendo do tamanho e peso 5 –10 gotas

CALCIUM FLUORATUM

CALCIUM PHOSPHORICUM

Elasticidade e solidez dos ossos e
tecidos.
Pode ser administrado em
simultâneo com o No. 2 Calcium
phosphate.
Tamanhos Disponíveis:
15 g

Para construção do osso e apoio no
crescimento.
Recomenda-se administrar em
simultâneo com o No. 1 Calcium
fluoratum.
Tamanhos Disponíveis: 15 g
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Remédios Bioquímicos

IRON PHOSPHATE

POTASSIUM CHLORIDE

POTASSIUM PHOSPHATE

SODIUM PHOSPHATE

SODIUM SULFURICUM

SILICEA

Estimula a circulação sanguínea,
e combate a febre no inicio de
doenças.

Inflamações, muco, medicação
para glândulas.

Tratamento para recuperação e
funciona como anti-séptico.

Regulação da acidez no corpo.

Redução de resíduos e água,
tratamento de fígado e vesícula.

Pelo, Garras, Inflamações com
pus.

Tamanhos Disponíveis: 15 g

Tamanhos Disponíveis: 15 g

Tamanhos Disponíveis: 15 g

Tamanhos Disponíveis: 15 g

Tamanhos Disponíveis: 15 g

Tamanhos Disponíveis: 15 g

POTASSIUM SULPHATE

MAGNESIUM PHOSPHATE

SODIUM CHLORIDE

CALCIUM SULFURICUM

Desintoxicação e Purificação,
Doenças Crónicas

Dores convulsivas, cólicas,
coração e sistema nervoso.

Regulação do equilíbrio de
fluidos no corpo

Regula a acidez do corpo

Tamanhos Disponíveis: 15 g

Tamanhos Disponíveis: 15 g

Tamanhos Disponíveis: 15 g

Tamanhos Disponíveis: 15 g
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BIOTINA FORTE PÓ & COMPRIMIDOS

Co

A biotina, vitamina do pêlo (vitamina H) e as vitaminas B são
responsáveis por:
•
•
•
•

otina por kg
Conteúdo de bi
Pó: 400 mg
0 mg
mprimidos: 1,50

pele saudável
pelo forte e brilhante
ótima pigmentação do pelo, nariz e patas
garras fortes e firmes

Composição:
Cerveja e Levedura Mineral
Informação Nutricional por kg:

Biotina 400,000 mcg
Biotina 1,500,000 mcg (= 5 mg por comprimido)

Dose diária recomendada:
	

1 colher de sopa por cada 10kg de peso corporal, máx. 4 colheres
(1 colher de sopa = aprox. 12 g)
1comprimido por cada 10kg de peso corporal, máx. 5 comprimidos
Se os problemas já existirem, a dosagem deverá ser duplicada durante um
período de 6 semanas.

Tamanhos Disponíveis:
Pó:
Item no. 101009 – 200 g

Item no. 101016 – 500 g
Item no. 101023 – 2,000 g

Item no. 101092 – 100 g (apróx.
Item no. 101108 – 200 g (apróx.
Item no. 101115 – 700 g (apróx.
Item no. 101122 – 2,000 g (apróx.

30 comprimidos)
60 comprimidos)
210 comprimidos)
600 comprimidos)

PETVITAL® BIOTIN-TABS
PETVITAL® BIOTINA COMPRIMIDOS tem uma elevada concentração de vitamina H (biotina), que tem um efeito
especial no crescimento e pigmentação do pelo. PETVITAL® BIOTINA COMPRIMIDOS foi particularmente desenvolvido
para cães com sensíveis a paladares diferentes e é caracterizado por uma elevada taxa de aceitação dos cães.
• para um pelo forte e brilhante
• para uma pigmentação forte
• garras fortes e firmes

Composição:
Dextrose, Sêmola de Arroz, Cacau

otina por Kg
Conteúdo de Bi
1,000 mg

Informação Nutricional por Kg:
Biotina 1,000,000 mcg, Vitamina B2 350 mg, Ácido Nicotínico 1,750 mg, Cloreto de Colina
8,060 mg
Dose diária recomendada: 1 comprimido por cada 10 kg de peso
corporal, máx. 5 comprimidos.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 702008 – 100 g (apróx. 50 comprimidos)
Item no. 702015 – 1,000 g (apróx. 500 comprimidos)
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Pêlo e Pele

FELL O.K. PÓ & COMPRIMIDOS

Kg
Biotina por
Conteúdo de g
100 m

Canina®s FELL O.K. para todas as raças, de qualquer idade, para toma diária, para prevenir os défices de biotina na
alimentação. Particularmente nos primeiros anos de vida, os cães necessitam de boa suplementação para que tenham um
excelente desenvolvimento. Também os cães mais velhos precisam das substâncias vitais presentes em Canina®s FELL
O.K. para melhorar significativamente o seu bem-estar.
O cão obtém biotina principalmente através da alimentação mas apenas em pequenas quantidades . A quantidade de biotina
fornecida pela flora intestinal normalmente não cobre as necessidades diárias do cão.
• pelo forte e brilhante
• pele saudável, livre de caspa
• ótima pigmentação do pelo, nariz e patas
• garras firmes e fortes
Em casos mais severos ou durante a muda do pelo recomendamos Canina®s BIOTIN FORTE.
Composição:
Pó: Sêmola de Arroz, Carbonato de Cálcio

Comprimidos: Dextrose, Amido, Sêmola de Arroz

Informação Nutricional por kg: Biotina 100,000 mcg
Dose diária recomendada:
Pó: por cada 10kg peso corporal 1 colher de chá, máx. 5 colheres (1 colher de chá = apróx. 5 g)
Comprimidos: por cada 10kg peso corporal 1 comprimidos, máx. 5 comprimidos
Tamanhos Disponíveis:
Pó:
Item no. 101207 – 200 g

Comprimidos:

Item no. 101214 – 500 g
Item no. 101221 – 2,000 g

Item no. 101306 – 250 g (apróx. 125 comprimidos)
Item no. 101313 – 1,000 g (apróx. 500 comprimidos)
Item no. 101320 – 2,000 g (apróx. 1,000 comprimidos)

el
•
•
•
•

produto de biotina e zinco com 333,000 mcg de biotina e 500 mg de zinco por kg
para um pelo brilhante e saudável, pele elástica, ótima pigmentação e garras fortes.
especialmente desenvolvido para crias, cães pequenos e para cães com gosto sensível.
a biotina e o zinco são necessários como co-enzima no metabolismo do cão para o
desenvolvimento de queratina para o pelo.

Um défice de biotina e/ou zinco pode resultar em:

• pelo seco, quebradiço, perda de pelo e de pigmentação
• pele seca e sem elasticidade
• garras frágeis

Kg
Biotina por
Conteúdo de
zinco
g
0m
50
+
333 mg

Composição: Dextrose, Cana de Açúcar
Informação Nutricional por kg: Biotina 333,000 mcg, Zinco 500 mg como
Óxido de Zinco.
Dose diária recomendada:
Aplicar como cura durante 8 semanas: 1 colher de chá (apróx. 3 ml) por 5 kg de
peso corporal diretamente na boca ou misturado na comida.
Tamanhos Disponíveis: Item no. 130900 – 100 ml



CANINA KRÄUTER-DOC® PELE & PÊLO

9

Canina KRÄUTER-DOC® Pele & Pelo é uma mistura de ervas selecionadas trituradas e altamente digestíveis que apoiam a
pele e o pêlo.
Estas ervas fornecem importantes fito nutrientes que não são absorvidos através da alimentação diária. Elas fornecem à pele e
ao pelo inúmeras vitaminas, minerais, aminoácidos e substâncias vegetais secundárias.
A função de barreira da pele é reforçada, o pelo sensível é reforçado com substâncias vitais importantes devido à cuidadosa
seleção de ervas. Desta forma aumenta o bem-estar do seu cão.
Canina KRÄUTER-DOC® Pele & Pêlo não contém aditivos químicos – é 100%
natural!
Composição:
Espinheiro Marítimo, Frutos Cardo de Leite, Folhas de Bétula, Endro, Althaea, Cavalinha
Dose diária recomendada:
2.5 g (½ colher de sopa)
5 g (1 colher de sopa)
cães até 50 kg:
10 g (2 colher de sopa)
cães com mais de 50 kg: 15 g (2½ colher de sopa)
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 160303 – 150 g
Item no. 160310 – 300 g
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Pêlo e Pele

Pêlo e Pele

PETVITAL® DERM-CAPS & DERM LIqUID

YEAST PÓ & COMPRIMIDOS

• combinação de substâncias ativas para a ativação do metabolismo da pele e pelo.
• com o óleo de prímula como gordura principal com um elevado conteúdo de ácido linólico e linóleo em
combinação com óleo de peixe, biotina e zinco.
• a falta de ácidos gordos essenciais acontece: durante o período de crescimento, durante o aleitamento,
com a idade, no cio, na gestação e alturas de treino e durante a mudança de pelo.

• a levedura é um suplemento apetitoso e saboroso que o seu cão adora.
• um produto natural com levedura de cerveja e levedura mineral. Inclui todos os

Composição: Óleo de Prímula, Óleo de Peixe
Ingredientes:
Derm-Caps: Proteína Bruta 22.2%, Gordura Bruta 65.1%, Pó Bruto 2.3%, Ácido Linólico 37.0%,
Ácidos Gordos Ómega-3 2.3%, Ácidos Gordos Ómega-6 42.0%, Ácidos Gordos Ómega-9 4.6%
Derm Liquid: Proteína Bruta 0.0%, Gordura Bruta 84.6%, Fibra Bruta 0.0%, Pó Bruto 0.0%, Ácido Linólico
48.1%, Ácidos Gordos Ómega-3 3.0%, Ácidos Gordos Ómega-6 54.7%, Ácidos Gordos Ómega-9 6.1%
Informação Nutricional por 1,000 ml:
Derm-Caps: Zinco como Sulfato de Zinco Mono-hidratado 1,025 mg, Vitamina A 957,101 IU,
Pantotenato de Cálcio 6,836 mg, Biotina 34,182 mcg
Derm Liquid: Vitamina E (como acetato de tocoferol) 141,288 mg, dexpantenol como composto
pantenol 463 mg, Biotina como substância pura 139 mcg
Dose diária recomendada:
Derm-Caps: Se os problemas já existirem 1 cápsula por 10 kg de peso corporal durante 2 semanas.
Prevenção: 2 vezes por semana, 1 cápsula por 10 kg de peso corporal.
Derm Liquid: 10 gotas por 10 kg de peso corporal espalhado sobre a comida, máx. 40 gotas.
Se os problemas já existirem, administrar pelo menos durante um período de 2 semanas.
Tamanhos Disponíveis:
Derm-Caps: Item no. 702121 – 40 g (apróx. 100 cápsulas)
Derm Liquid: Item no. 702206 – 25 ml | Item no. 702213 – 250 ml

SEAWEED (ALGAS MARINHAS) PÓ & COMPRIMIDOS

• feito a partir de algas frescas (Asscophyllom nodosum).
• produto natural de alta qualidade sem aditivos sintéticos.
• devido ao elevado conteúdo de minerais, oligoelementos e aminoácidos, as algas Canina®

compensam o desiquilibrio na alimentação e ajudam o metabolismo e a pigmentação da pele, nariz e
patas devido à elevada concentração de iodina, zinco e carotenoides.
• as algas marinhas contêm aminoácidos de lísina que melhora a absorção de nutrientes na comida.
• a celulose e o manitol ajudam a digestão.
• o sistema imunitário é reforçado devido à alta concentração de vitaminas naturais (ex. vitamina C)
• a condição e disponibilidade física, a performance e o bem estar aumentam.
Dose diária recomendada:
Pó: 1 colher de chá por 10 kg de peso corporal, máx. 5 colheres
Comprimidos: 2 comprimidos por 10 kg de peso corporal, máx. 10 comprimidos
Tamanhos Disponíveis:
Pó:
Comprimidos: Item no. 130504 – 225 g (apróx. 225 comprimidos)
Item no. 130511 – 750 g (apróx. 750 comprimidos)
Item no. 130528 – 2,250 g (apróx. 2,250 comprimidos)

Item no. 130405 – 250 g
Item no. 130412 – 750 g
Item no. 130429 – 4,000 g

componentes: todas as vitaminas-B, biotina, minerais e proteínas de alta qualidade

• as vitaminas-B complementan-se umas às outras positivamente:
– funcionam como catalisadores em todos os tecidos, são indispensáveis no

metabolismo dos carbohidratos e proteínas e promovem a divisão celular.

– suporta o metabolismo e melhora a vitalidade e força dos nervos do seu cão.
• a biotina protege a pele e o pelo e reforça as garras.
• a elevada concentração de minerais e oligoelementos como o cálcio e o zinco, promove a

vitalidade do seu cão devido a um ganho energético ao nível celular, reforçando ainda o
sistema imunitário.
• como compensação dos défices na alimentação, reforça a distribuição de energia (no
crescimento da cria, no treino físico e mental) ou como excelente suplemento na fase
de convalescência de doença – a levedura é um suplemento muito bom na alimentação
diária, dependendo claro da alimentação habitual do animal.
Composição: Levedura de Cerveja, Levedura Mineral
Dose diária recomendada:
1 colher de chá por 10 kg de peso corporal,
máx. 4 colheres (1 colher de chá = apróx. 5 g)
Comprimidos: 4 comprimidos por 10 kg de peso corporal, máx. 20 comprimidos

Pó:

Tamanhos Disponíveis:
Comprimidos: Item no. 130009 – 250 g (apróx. 310 comprimidos)
Item no. 130016 – 800 g (apróx. 1,000 comprimidos)
Item no. 130023 – 2,500 g (apróx. 3,100 comprimidos)
Item no. 130108 – 600 g
Pó:
Item no. 130115 – 3,000 g
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CANHYDROX GAG

Canhydrox GAG foi particularmente desenvolvido para raças grandes e raças pesadas.
Providencia um suporte de alta qualidade aos tecidos conjuntivos, articulações, ossos, tendões,
ligamentos, cartilagem e dentes. Também os cães jovens e os cães de competição assim como
os cães mais velhos, beneficiam deste "suplemento geral" que reforça todo o sistema
locomotor.
Com Fosfato Dicálcico: É um material orgânico, presente nos ossos numa percentagem de
50% e de 90% nos dentes. Ajuda na formação de calo ósseo, na elasticidade dos ossos,
desenvolvimento ósseo forte, ajuda na prevenção de patas arqueadas, hiperextensões,
articulações fracas, previne a degradação do ossos em cães mais velhos e ajuda o sistema
esquelético no seu todo.
Pó de Mexilhão de Lábios Verdes: Ajuda os tecidos conjuntivos e as juntas da cartilagem
através do fornecimento de glicosaminoglicanos (GAG); a função articular melhora devido à
junção das moléculas de água dos GAG. Os àcidos gordos ómega ajudam também o sistema
locomotor e o metabolismo ósseo.
Vitamina C fortalece os tecidos conjuntivos.
Silica ajuda no fortalecimento da estrutura dos tecidos conjuntivos como os ligamentos, tendões e garras.
Vitamina E e Selênio como fator de proteção celular, evitando a degradação das mesmas.

VELOX Joint-Energy
• Para Cães e Gatos
• 100% pó de mexilhão de lábios verdes, (Perna canaliculus), com ácidos gordos Ômega naturais.
• O mexilhão de lábios verdes fornece uma energia concentrada ao sistema músculo-esquelético e

melhora a performance do seu animal.
• Caninas’ VELOX Joint-Energy fornece ao sistema músculo-esquelético glicosaminoglicanos (GAG), que

estão presentes naturalmente no mexilhão de lábio verdes da Nova Zelândia.. Os GAG como o sulfato de
condroitina, o sulfato de heparina e o ácido hialurônico, estabilizam e regeneram os tecidos conjuntivos,
tendões, ligamentos, cartilagem articular e os discos invertebrais. A performance do seu animal é
melhorada e o seu bem estar é aumentado. Os ácidos ômega naturais, contribuem de forma elevada para
o metabolismo em general e especialmente no metabolismo das articulações.
• A capacidade de amortecimento da cartilagem é melhorada.
Composição: 100% pó de mexilhão de lábios verdes (Perna Canaliculus)
Dose diária recomendada:
Como cura, administrar durante um período de 4 semans ou permanentemente, dependendo
da necessidade.
½ colher de chá por 10 kg de peso corporal misturadas na comida. Máx. 2 colheres.
½ colher de chá misturada na comida.

ablets

Para crias e cães pequenos: previne a deformação das extremidades (pernas arqueadas), hiperextensões, articulações
fracas e tecido conjuntivo frágil.
Em Geral: proporciona tendões, ligamentos e músculos fortes, formação de dentes e ossos fortes e endurecimento do
esmalte dentário.
Cães Adultos: reforça a elasticidade dos ossos, previne problemas de locomoção e das articulações nos cães mais velhos, ajuda no
metabolismo do osso nas recuperações pós-cirurgia.
Composição:
30% fosfato dicálcico, levedura, 10% pó de mexilhão de lábios verdes (perna canaliculus), algas marinhas, óxido de magnésio.
Informação Nutricional por kg:
Vitamina C 100,000 mg, vitamina E 10,000 mg, selênio como selenito de sódio 12 mg
Dose diária recomendada:
prevenir com 2 comprimidos por 10 kg peso corporal até ao 15º mês de vida.

	 4 comprimidos por 10 kg de peso corporal durante 4 meses e após isso, 2 comprimidos

por cada 10kg peso num máximo de 16 comprimidos.
		

4 comprimidos por cada 10 kg de peso corporal.
2 comprimidos por cada 10 kg de peso corporal durante a fase de concursos
4 comprimidos por cada 10 kg de peso corporal durante o processo de recuperação.

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 123490 – 100 g (apróx. 60 comprimidos)
Item no. 123506 – 200 g (apróx. 120 comprimidos)

Item no. 123513 – 600 g (apróx. 360 comprimidos)
Item no. 123537 – 2,000 g (apróx. 1,200 comprimidos)
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• PETVITAL® GAG para um elevado fornecimento de glicosaminoglicanos (GAG).
• Devido à elevada concentração de glicosaminoglicanos, a estrutura dos tecidos conjuntivos
como os tendões, ligamentos, as cartilagens das articulações e os discos invertebrados são
estabilizados e regenerados.
• PETVITAL® GAG contém:
– aminoácidos e algas marinhas: como rápido fornecedor de enxofre.
– pó de mexilhão de lábios verdes: fornece aos tecidos conjuntivos e as cartilagens das
articulações glicosaminoglicanos, sulfato de condroitina, heparina e sulfato de heparina assim
como ácidos gordos ómega3.
– vitamina E e selênio: com fator de proteção celular.

de Mexilhão
% de Extracto
Pó: 15 %
30 %
Comprimidos:

Composição:
Pó de mexilhão de lábios verdes (perna canaliculus, pó 15%, comprimidos 30%), levedura,
extracto de peixe, 13% algas marinhas, carbonato de cálcio.
Informação Nutricional por kg:
23,000 mg DL-metionina, 10,000 mg vitamina E, 12 mg selênio como selenito de sódio.
Dose diária recomendada:
Pó:
1 colher de chá por 10 kg de peso corporal, máx. 5 colheres de chá
Comprimidos: 1 comprimido por 10 kg de peso corporal, máx. 5 comprimidos
Tamanhos Disponíveis:
Comprimidos: Item no. 723300 – 90 g (apróx. 90 comprimidos)
Item no. 723317 – 180 g (apróx. 180 comprimidos)
Item no. 723324 – 600 g (aprox. 600 comprimidos)

Item no. 723201 – 100 g
Item no. 723218 – 200 g
Item no. 723225 – 400 g
Item no. 723232 – 1,000 g
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PETVITAL® ARTHRO COMPRIMIDOS

PETVITAL® Arthro-Tablets contém vitaminas, minerais e extrato de plantas.
Devido a estes ingredientes, o metabolismo do osso é influenciado positivamente: as articulações
fracas são reforçadas, tornando-se mais fortes e mais resistentes a qualquer tipo de trabalho. O
processo de envelhecimento é retardado através do balanceamento de iões no metabolismo de
formação do osso assim como é melhorada a elasticidade dos ossos e dos ligamentos.

Casca de Salgueiro (Salix) e Confrei (Symphytum): para o reforço dos ossos, articulações
e tecido conjuntivo.
	

Zinco:

absorve os antioxidantes radicais livres e actua como protetor celular.
é indispensável para a transmissão de impulsos nervosos.
é importante na formação do sangue, transporte de oxigénio e atividade
muscular.
está envolvida na hematopoiese, na formação da pigmentação do pelo e
na estrutura da cartilagem.
ajuda na divisão e crescimento das células.

Composição:
Maltodextrina, celulose, casca de salgueiro (Salix), raiz de confrei (Symphytum), leite de eufórbio
Informação Nutricional por kg:
2,200 mg vitamina E, 8,200 mg vitamina B1, 2,500 mcg vitamina B12, 155 mg de ferro como sulfato de ferro heptaidratado,
8 mg zinco como óxido de zinco, 10 mg manganês como óxido de manganês, 3 mg cobalto (E3) como alcalinas de carbonato
de cobalto monoidratado, 1.5 mg cobre como sulfato de cobre pentaidratado, 13 mg molibdénio como molibdénio de sódio.
Dose diária recomendada:
Crias/Cães pequenos: 2 comprimidos por 10 kg de peso corporal (máx. 12 comprimidos) espaçados durante o dia durante
um período de 1 mês.
Após 6 meses deverá repetir o tratamento
Cães Idosos:
5 comprimidos por 10 kg de peso corporal (máx. 20 comprimidos), espaçados durante o dia
durante o período de 3 meses.
O tratamento deverá ser repetido uma vez por ano.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 723003 – 60 g (apróx. 60 comprimidos)
Item no. 723027 – 180 g (apróx. 180 comprimidos)
Item no. 723010 – 1,000 g (apróx. 1,000 comprimidos)
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PETVITAL® MINERAL-TABS

PETVITAL® MINERAL-TABS contém uma ótima combinação de diferentes tipos de cálcio. Se o produto
for administrado regularmente, os défices de cálcio são repostos e promove a formação saudável do osso.
PETVITAL® MINERAL-TABS contribui para cobrir as necessidades de cálcio durante o crescimento,
gestação e aleitamento.
Devido à vitamina D3 o cálcio vai potenciar um excelente crescimento do osso. A levedura fornece
aminoácidos, enzimas e vitaminas B para o reforço de todo o metabolismo.
Composição:
Carbonato de cálcio, Fosfato de Cálcio e Manganês, Fosfato Monocálcico, Fosfato de Cálcio e Sódio,
Levedura, Cacau, Amido, Cloreto de Sódio
Informação Nutricional por kg:
Vitamina D3 10,000 IU
Dose diária recomendada:
Comida Seca até 10 kg=1 comprimido | até 20 kg=2 comprimidos | mais 20 kg=5 comprimidos
Comida Húmida até 10 kg=2 comprimidos | até 20 kg=3 comprimidos| mais 20 kg=7 comprimidos
Comida Preparada até 10 kg=3 comprimidos | até 20 kg=4 comprimidos | mais 20 kg=10 comprimidos
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 723102 – 100 g (apróx. 50 comprimidos)
Item no. 723119 – 1,000 g (apróx. 500 comprimidos)

Canina KRÄUTER-DOC® ARTICULAÇÕES
Canina KRÄUTER-DOC® ARTICULAÇÕES é uma mistura de ervas selecionadas trituradas e altamente
digestíveis indicadas para reforço das articulações.
As ervas fornecem importantes fito-nutrientes que não são absorvidos através da alimentação diária. Elas
fornecem o corpo e também as articulações com vitaminas, minerais e aminoácidos.
O equilíbrio da mistura de ervas, reforça os tecidos conjuntivos e protege as fibras de colagênio dos
tendões, ligamentos, músculos e articulações. O bem estar do seu cão é aumentado.
Canina KRÄUTER-DOC® ARTICULAÇÕES não contém aditivos químicos – 100% natural!
Composição:
Extrato de Uva, Casca de Salgueiro, Olíbano, Gengibre, Dente de Leão
Dose diária recomendada:
cães até 10 kg: 2.5 g (½ colher de chá) | cães até 25 kg: 5 g (1 colher de chá)
cães até 50 kg: 10 g (2 colher de chá) | cães até 50 kg: 15 g (2½ colher de chá)
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 160204 – 150 g
Item no. 160211 – 300 g
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CANILETTEN & CANIPOWDER – "O POLIVALENTE"
Independentemente da alimentação que fornece ao seu animal, quando adicionado à
alimentação o poder biológico concentrado de Caniletten & Canipowder o seu cão irá
receber:
• Minerais
• Oligoelementos
• Cálcio e Fósforo – importante para o esqueleto, estrutura óssea, dentadura e musculatura
• Levedura – para o metabolismo, apetite e digestão
• Seaweed – para a pigmentação
• com vitaminas essênciais
Composição:
Carbonato de cálcio, fosfato de cálcio-sódio-magnésio, fosfato monocálcico, arroz de semolina, levedura,
algas do mar, cloreto de sódio
Ingredientes CANILETTEN:
Cálcio 17%, Fósforo 9.8%, Sódio 3.3%

Dentes . Esqueleto . Ossos . Articulações

CARBONATO DE CÁLCIO PÓ & COMPRIMIDOS
Para dentição forte e uma estrutura óssea saudável!
O cálcio é essencial para a saúde do seu cão.
O organismo necessita de cálcio para:
•
•
•
•

a corrente sanguínea.
para o funcionamento dos músculos.
para a formação e estrutura óssea.
dentição forte

Os cães adultos necessitam de cálcio diariamente para o equilíbrio do seu
metabolismo.

Composição:

Carbonato de Cálcio, Levedura
Carbonato de Cálcio (puro)
Ingredientes:
27% cálcio, 5% pó insolúvel em ácido clorídrico
36% cálcio, 9% pó insolúvel em ácido clorídrico

Ingredientes CANIPULVER:
Cálcio 18.5%, Fósforo 10.2%, Sódio 4.17%
Informação Nutricional por kg:
Vitamina A 470,000 IU, vitamina D3 10,000 IU, vitamina E 280 mg, vitamina B1 85 mg, vitamina B2 200
mg, vitamina B6 85 mg, vitamina B12 980 mcg, ácido nicotínico 630 mg, pantotenato de cálcio 630 mg,
ácido fólico 14 mg, ferro 1,225 mg, cobre 120 mg, manganês 260 mg, zinco 525 mg, iodo 4 mg, selênio 6
mg, cobalto 1.5 mg
Dose diária recomendada:
Pó (em colher de chá):
Comida Seca até 10 kg = ½ colher de chá |até 20 kg = 1 colher de chá | mais 20 kg = 2 colher de chá
Comida Húmida até 10 kg=1 colher de chá | até 20 kg=2 colher de chá | mais 20 kg=3 colher de chá
Comida Preparada até 10 kg=2 colher de chá |até 20 kg=3 colher de chá | mais 20 kg=4 colher de chá
Comprimidos:
Comida Seca até 10 kg=1 comprimido|até 20 kg=2 comprimidos|mais 20 kg=5 comprimidos
Comida Húmida até 10 kg=2 comprimidos|até 20 kg=4 comprimidos|mais 20 kg=7 comprimidos
Comida Preparada até 10kg=4comprimidos|até 20kg=7comprimidos|mais 20kg=10comprimidos
Tamanhos Disponíveis:
Comprimidos: Item no. 120307 – 300 g (apróx. 150 comp.)
Item no. 120314 – 1,000 g (apróx. 500 comp.)
Item no. 120321 – 2,000 g (apróx. 1,000 comp.)
Pó:

Item no. 120406 – 350 g
Item no. 120413 – 1,000 g
Item no. 120420 – 4,000 g

Dose diária recomendada:
Comprimidos:
até 10 kg = 1 comprimido | até 20 kg = 1 comprimido | mais 20 kg = 2 comprimidos
até 10 kg = 1 comprimido | até 20 kg = 2 comprimidos| mais 20 kg = 3 comprimidos
até 10 kg = 2 comprimidos | até 20 kg = 3 comprimidos | mais 20 kg = 4 comprimidos
Pó:

até 10 kg = ¼ colher de chá | até 20 kg = ½ colher de chá | mais 20 kg = 1 colher de chá
até 10 kg = ½ colher de chá | até 20 kg = 1 colher de chá | mais 20 kg = 1 ½ colher de chá
até 10 kg = 1 colher de chá | até 20 kg = 1 ½ colher de chá | mais 20 kg = 2 colher de chá

Durante a gestação:
A partir do 30º dia de gestação, a dosagem deverá ser duplicada.
Cadelas em Aleitamento:
4 crias = dosagem x 2
4 – 6 crias = dosagem x 4
6 crias = dosagem x 5
Tamanhos Disponíveis:
Comprimidos:
Item no. 120109 – 350 g (apróx. 350 comprimidos.)
Item no. 120116 – 1,000 g (apróx. 1,000 comprimidos.)
Item no. 120123 – 6,250 g (apróx. 6,250 comprimidos.)
Pó:
Item no. 120031 – 400 g
Item no. 120000 – 1,000 g
Item no. 120017 – 3,500 g
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CALCINA CITRATO DE CÁLCIO

V25 VITAMINAS COMPRIMIDOS

Minerais como o cálcio são essenciais para o seu animal. O citrato de cálcio é um sal originado do
ácido cítrico, que é como um produto intermediário presente na energia do metabolismo de cada
célula viva. CALCINA CITRATO DE CÁLCIO é recomendado especialmente para raças
pequenas, para animais idosos e animais fragilizados por doença. Também os cães adultos
precisam de um constante fornecimento de cálcio para manter um metabolismo equilibrado.

Os sintomas resultantes das deficiências de ingestão de vitaminas através da comida podem
resultar, entre outros sintomas em pele seca, nervosismo, distúrbios no crescimento e perda de
apetite.

O cálcio é fundamental ao organismo para:
• a corrente sanguínea e a função cardíaca.
• para o sistema muscular e sistema nervoso.
• para a ativação do sistema enzimático.
• preservar o esqueleto e para uma dentição forte.
• desenvolvimento óptimo das crias durante a gestação e aleitamento.
• formação e preservação da cartilagem.
Dose diária recomendada:
Comida Seca até 10 kg = ¼ colher de chá | até 20 kg = ½ colher de chá | mais 20 kg = 1 colher de chá
Comida Húmida até 10 kg = ½ colher de chá | até 20 kg = 1 colher de chá | mais 20 kg = 1 ½ colher de chá
Comida Preparada até 10 kg = 1 colher de chá | até 20 kg = 1 ½ colher de chá | mais 20 kg = 2 colher de chá
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 120505 – 125 g
Item no. 120512 – 400 g
Item no. 120529 – 2,500 g

CALCINA MEAT BONE MEAL
O cálcio e o fósforo presentes em CALCINA MEAT BONE MEAL ajudam no desenvolvimento e
manutenção de uma dentadura, ossos e esqueleto forte. É indicado para cadelas em gestação ou
aleitamento. Além disto, o seu sabor, CALCINA MEAT BONE MEAL tem uma elevada taxa de
aceitação e ajuda positivamente a digestão do animal.
Dose diária recomendada:
até 10 kg = 1 colher de chá | até 20 kg = 1 ½ colher de chá | mais 20 kg = 3 colher de chá
até 10 kg = 1 ½ colher de chá | até 20 kg = 3 colher de chá | mais 20 kg = 4 colher de chá
Comida Preparada até 10 kg = 3 colher de chá | até 20 kg = 4 colher de chá | mais 20 kg = 6 colher de chá
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 120604 – 250 g
Item no. 120611 – 800 g
Item no. 120628 – 3,000 g
Item no. 120635 – 5,000 g

De forma a equilibrar estas deficiências de nutricionais, desenvolvemos V25 Vitaminas
Comprimidos. A hematopoiese é melhorada. O complexo de vitamina-B ajuda na saúde do
sistema nervoso. É indicado para cadelas em gestação ou em aleitamento, durante as fases de
crescimento e em todas as situações de stress.
A Vitamina D é necessária para que o cão tenha acesso ao cálcio.
Ingredientes: Levedura, Dextrose, Amido
Informação Nutricional por kg:
Vitamina A 440,000 IU, vitamina D3 10,000 IU, vitamina C 1,100 mg, vitamina E 440 mg,
vitamina B1 44 mg, vitamina B2 110 mg, vitamina B6 44 mg, nicotinamida 660 mg,
pantotenato de cálcio 220 mg, vitamina K3 44 mg, biotina 20,000 mcg
Dose diária recomendada:
1 comprimido por 10 kg de peso corporal, máx. 3 comprimidos.
Durante o período de gestação e aleitamento e durante os períodos de elevado
desgaste físico recomendamos que duplique a dosagem.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 110100 – 100 g (apróx. 30 comprimidos)
Item no. 110117 – 200 g (apróx. 60 comprimidos)
Item no. 110124 – 700 g (apróx. 210 comprimidos)
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Suplementos Vitamínicos

CANIVITA
Nesta saborosa emulsão de 11 multi-vitaminas essenciais, a mistura de vitaminas solúveis em água e gordura
estão prontas a usar. Após a administração das vitaminas, estas são absorvidas através das membranas
mucosas no sistema linfático diretamente para a circulação sanguínea, sem passar através do fígado e do
intestino delgado. CANIVITA faz efeito ao fim de 10 minutos e as vitaminas são totalmente absorvidas pelo
corpo praticamente sem haver perdas. CANIVITA é indicada para cobrir as necessidades de vitaminas na
gestação, no aleitamento, e crescimento e é indispensável para cães com elevado desgaste físico devido a
trabalho, concursos, corridas e caça, etc.
Sugestão: Para crias fracas: Colocar uma gota no dedo e aplicar sob o palato para aumento da vitalidade.
Composição: Óleos e Gorduras, Sacarose
Informação Nutricional por kg:
Vitamina A 500,000 IU, vitamina D3 10,000 IU, vitamina E 1,000 mg, vitamina B1 600 mg,
vitamina B2 1,000 mg, vitamina B6 250 mg, vitamina B12 1,000 mcg, vitamina K3 100 mg,
ácido nicotínico 4,000 mg, ácido fólico 10 mg, ácido pantoténico 1,000 mg
Dose diária recomendada:
½ colher de chá por 10 kg de peso corporal, máx. 1 ½ colher de chá



PETVITAL® ENERGY-GEL
PETVITAL® ENERGY-GEL é um concentrado energético para um rápida reposição das
deficiências nutricionais. Em diversas fases da vida dos animais, fornece energia valiosa, como
vitaminas do complexo B e vitamina E para aumento da atividade do animal.
Se o cão não obtiver alimentação suficiente. administrar ENERGY-GEL compensará essa
alimentação, fornecendo energia. Na fase de convalescência, faz com que o apetite do cão
aumente. É também indicado na fase de crescimento das crias e dos cães pequenos, durante a
gestação ou aleitamento para apoiar os animais nestas fases de maior necessidade de energia.
PETVITAL® ENERGY-GEL – poder concentrado de energia para aumento da vitalidade, atividade
e bem-estar dos seus animais.
Composição: Óleos, Gorduras, Extratos Vegetais
Informação Nutricional por kg:
Vitamina E 1,000 mg, vitamina B1 200 mg, vitamina B2 150 mg, vitamina B6 100 mg,
vitamina B12 1,000 mcg, pantotenato de cálcio 500 mg, nicotinamida 1,000 mg
Dose diária recomendada:
1 colher de chá por 10 kg de peso corporal, max. 4 colheres de chá

Tamanhos Disponíveis: Item no. 110001 – 100 ml | Item no. 110018 – 250 ml | Item no. 110025 – 1,000 ml

PETVITAL® VITAMIN-TABS

12 SABOROSAS VITAMINAS ESSÊNCIAIS – PARA CÃES COM PALADAR SENSÍVEL!
A deficiência na ingestão de vitaminas pode resultar no seguinte:
•
•
•
•
•

falta de vontade para executar ordens
cansaço, falta de condição física
distúrbios na fase de crescimento e desenvolvimento
perda de apetite, nervosismo
pelo baço e quebradiço

De forma a equilibrar as deficiências nutricionais, foi desenvolvido PETVITAL® VITAMIN-TABS.
É indicado especialmente para cadelas em gestação e aleitamento, em períodos de crescimento e em
situação de stress.
Composição: Levedura, Fosfato Monocálcico, Cacau, Celulose, Carbonato de Cálcio
Informação Nutricional por kg:
Vitamina A 660,000 IU, vitamina D3 10,000 IU, vitamina E (como acetato de alfa-tocoferol) 2,640
mg, vitamina B1 258 mg, vitamina B2 172 mg, vitamina B6 128 mg, vitamina B12 2,052 mcg,
vitamina K3 66 mg, ácido nicotínico 1,320 mg, pantotenato de cálcio 330 mg, biotina 11,675 mcg,
ácido ascórbico 2,200 mg
Dose diária recomendada: 1 comprimido por 10 kg de peso corporal.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 712205 – 100 g (apróx. 50 comprimidos) Item no. 712212 – 1,000 g (apróx. 500 comprimidos)

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 712106 – 100 ml
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DOG IMMUNE PROTECT
Estabiliza a Flora Intestinal – Forte poder de resistência!
• com anticorpos do ovo
• estabiliza o intestino (Enterococcus faecium)
• especialmente recomendado para crias e cadelas prenhas

Forte Poder de

Resistência

DOG IMMUNE PROTECT contém anticorpos do ovo, que ajudam a aumentar o
poder de resistência do corpo. O estabilizador do intestino Enterococcus melhora o
equilibrio da flora intestinal.
Cadelas Prenhas:
Os anticorpos do ovo, as proteínas e aminoácidos, aumentam a vitalidade e
aumentam também a produção de colostro em quantidades suficientes e
necessárias às cadelas em gestação para o desenvolvimento de crias fortes.
Crias:
Em grandes ninhadas, a insuficiente produção de leite da mãe ou mesmo a total falta
de leite faz com que as crias tenham dificuldades no crescimento e, estes anticorpos vão apoiar e reforçar a
formação das crias de modo a que tenham um perfeito desenvolvimento e que ganhem peso.
O poder de resistência é reforçado em situações de stress, como na fase de desmame da cria ou quando esta é
separada da mãe para ser levada para um novo lar.
Cães adultos e cães de competição:
As proteínas, aminoácidos e enzimas (como a lisozima) presentes em DOG IMMUNE PROTECT aumentam a
vitalidade, o bem-estar e reforçam o poder de resistência dos animais. Como preparação de provas ou competições,
exposições e torneios, poderá aumentar a performance do seu cão e a sua eficiência, diminuindo o seu tempo de
recuperação com DOG IMMUNE PROTECT.
O estabilizante intestinal Enterococcus faecium equilibra a flora intestinal que é especialmente importante para cães
com intestino sensível.
Ingredientes:
36.0% pó de ovo inteiro, 34.0% levedura, 30.0% amido de trigo
Informação Nutricional por kg:
3 x 109 CFU Entrococcus faecium NCIMB 10415 EG-No. 10
Dose diária recomendada:
Crias desde o 1º dia de vida: 1 pitada misturada com Canina´s Puppy Milk
Cachorrinhos e cães pequenos: ½ colher de chá
Cães adultos, cadelas em gestação, cães idosos/doentes, cães de competição: Max. 3 colheres de chá
DOG IMMUN PROTECT deverá ser misturado na comida durante um período de 3 meses.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 142354 – 150 g
Item no. 142361 – 300 g
Item no. 142392 – 1,000 g
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Canina KRÄUTER-DOC® PODER DE RESISTÊNCIA
Canina KRÄUTER-DOC® PODER DE RESISTÊNCIA é uma mistura de ervas selecionadas
trituradas e altamente digestíveis indicadas para aumento da força de resistência. As ervas
fornecem importantes fito-nutrientes que não são absorvidos através da alimentação diária. Elas
fornecem o corpo e também as articulações com vitaminas, minerais e aminoácidos.
O equilíbrio da mistura de ervas, faz com que o seu cão aumente a sua força de resistência. Esta
mistura de ervas naturas contêm vitamina C e oligoelementos que aumentam o bem-estar do seu
animal.
Canina KRÄUTER-DOC® PODER DE RESISTÊNCIA não contém aditivos químicos – 100%
natural!
Composição:
Framboesa, Espinheiro-marítimo, Rosa Mosqueta, Echinacea
Dose diária recomendada:
cães até 10 kg: 2.5 g (½ colher de chá)
cães até 25 kg:
5 g (1 colher de chá)
cães até 50 kg:
10 g (2 colher de chá)
cães acima de 50 kg: 15 g (2½ colher de chá)
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 160501 – 150 g
Item no. 160518 – 300 g
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PETVITAL® BIO-ACTIVATOR
Produto de Harmonização e Regeneração
Apoia o poder de resistência, a performance e o bem-estar.
Com proteínas importantes, que são divididas através de um processo especial de separação
em aminoácidos individuais de forma a serem absorvidos pelas células mais pequenas tal
como o ferro e o zinco.
• Melhora a utilização da alimentação (aminoácido lisina).
• O sistema imunitário é reforçado.
• Ativa a divisão celular.
• Protege o fígado (devido ao elevado conteúdo de aminoácidos).
• Aumenta a capacidade de absorção de oxigénio do sangue (ferro).
• Ajuda no crescimento muscular (aminoácidos, que são os componentes das proteínas para
a musculatura).
• Optimiza a circulação sanguínea e estabiliza o sistema cardiovascular.
• Acelera a regeneração muscular após desgaste físico (corrida, caça, trabalho, etc) .
• Aumenta a vitalidade e a performance.
Informação Nutricional por kg:
Ferro como Óxido de Ferro 900 mg, Zinco como Óxido de Zinco 500 mg, Lisina 5.5 mg,
Metionina 15.5 mg
Dose diária recomendada:
1 gota por 1 kg peso corporal max. 20 gotas.
Tratamento: Por um período de 4 semanas, seguido de uma paragem de 2 semanas. Após as
2 semanas deverá repetir o tratamento.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 712007 – 20 ml
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Canina KRÄUTER-DOC® SISTEMA RESPIRATÓRIO
Canina KRÄUTER-DOC® SISTEMA RESPIRATÓRIO é uma mistura de ervas selecionadas
trituradas e altamente digestíveis indicadas para equilíbrio do sistema respiratório.
As ervas fornecem importantes fito nutrientes que não são absorvidos através da alimentação
diária. Elas fornecem o corpo e também as articulações com vitaminas, minerais e aminoácidos.
O equilíbrio da mistura de ervas, faz com que liberte as vias respiratórias melhorando a função do
sistema respiratório. o bem-estar do seu animal.
Canina KRÄUTER-DOC® SISTEMA RESPIRATÓRIO não contém aditivos químicos – 100%
natural!
Composição:
Alcaçuz, Ginkgo, Tomilho, Anis, Viola, Eucalipto, Malvarisco
Dose diária recomendada:
cães até 10 kg: 2.5 g (½ colher de chá)
cães até 25 kg:
5 g (1 colher de chá)
cães até 50 kg:
10 g (2 colher de chá)
cães acima de 50 kg: 15 g (2½ colher de chá)
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 160006 – 150 g
Item no. 160013 – 300 g
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CORAÇÃO VITAL

ÁGUA DE MOOR

Apoia a função cardíaca em casos de insuficiência cardíaca crónica. Cães idosos
sofrem muitas vezes de insuficiência cardíaca.

A Água de Moor é indicada para
• tratar irritações do trato gastrointestinal como diarreias, alteração da consistência das fezes
ou flatulência.
• Após terapia por antibióticos, os ácidos húmicos e fúlvicos removem substâncias nocivas do
sistema intestinal e desidratam as fezes solidificando-as.
• Estimula o apetita e a formação de sangue.
• Melhora a fertilidade em machos e fêmeas.
• Limpa interiormente o intestino.
• Tem um efeito sinergético quando utilizado em simultâneo com PETVITAL® BOWEL GEL

O extrato de espinheiro branco e a L-carnitina presentes em CORAÇÃO VITAL estabilizam e
reforçam eficazmente a função cardíaca. O espinheiro branco (Crataegus) tem sido utilizado há
muito tempo na medicina humana como tratamento de suporte a doenças cardíacas crónicas.
As flavonoides e as procianidinas presentes no espinheiro branco atuam da seguinte forma:
• aumento do poder de contração do músculo cardíaco.
• melhoria na circulação de sangue no músculo cardíaco.
• harmoniza o ritmo cardíaco.
• protege o músculo cardíaco da insuficiência de oxigénio.
L-carnitina: Aumenta o fornecimento de energia ao coração e ao sistema músculo-esquelético, melhora
o músculo cardíaco. A vitalidade, a disponibilidade e o bem estar do animal
aumentam.
Composição: Dextrose, Levedura, Extrato de Espinheiro Branco

Dose diária recomendada:
cães até 5 kg: ½ colher de chá
cães até 10 kg: 1 colher de chá
cães até 20 kg: 2 colher de chá
cães até 35 kg: 3 colher de chá
cães acima de 35 kg: 4 colher de chá

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 7112609 – 200 ml

Informação Nutricional por litro: L-carnitina 30,000 mg
Dose diária recomendada:
½ colher de chá por 10 kg de peso corporal, max. 3 colheres de chá.
O tratamento com Heart-Vital deverá ser administrado por um período superior a 6 meses.

Canina KRÄUTER-DOC® PROTECÇÃO CONTRA PARASITAS

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 112036 – 100 ml | Item no. 112050 – 250 ml

Canina KRÄUTER-DOC® PROTECÇÃO CONTRA PARASITAS contém uma mistura de ervas
selecionadas que tem como principal ingrediente farinha de cenoura pura. Esta combinação
especial, cria um equilíbrio intestinal e aumenta a sua resistência.

PETVITAL® BOWEL GEL – COM ESTABILIZADOR INTESTINAL ENTEROCOCCUS
FAECIUM
PETVITAL® BOWEL GEL tem um efeito positivo na flora intestinal devido à presença de microorganismos, por isso, o bem estar do animal é assegurado. O ácido láctico formado (Enterococcus
faecium) passa pelo estômago sem sofrer qualquer perda e é absorvido imediatamento no intestino
delgado. A flora intestinal é estabilizada e o processo digestivo é melhorado. É recomendado em
situações de alteração da ração, situações de stress ou após tratamentos com antibióticos.
Composição: Óleos e Gorduras
Informação Nutricional por litro:
1 x 1012 CFU Enterococcus faecium
Dose diária recomendada:
1 colher de chá (= apróx. 4 ml) antes da refeição principal, Misturado apenas num bocado de
comida ou aplicado diretamente na boca do animal.
Aplicar o tratamento pelo menos durante uma semana.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 712304 – 30 ml

Canina KRÄUTER-DOC® PROTECÇÃO CONTRA PARASITAS – não contém aditivos
químicos – 100% natural!
Composição:
farinha de cenoura , sementes de abóbora, vermute, raiz de erva campeira, salsa, sálvia,
tomilho, canela, hortelã-pimenta, alecrim, orégãos.
Dose diária recomendada:
½ colher de chá misturada na comida, por um período de 10 dias (½ colher de chá = apróx.
1.5 g).
Repetir estes 10 dias de tratamento a cada 3 meses (4 tratamentos ao ano).
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 160402 – 25 g
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KRÄUTER-DOC® RIM & SISTEMA URINÁRIO
Canina KRÄUTER-DOC® RIM & SISTEMA URINÁRIO é uma mistura de ervas selecionadas
que permitem uma excelente absorção dos seus compostos que são indicadas para tratamento
dos rins e da bexiga. As ervas fornecem importantes fito-nutrientes que não podem ser
absorvidos através da alimentação. Este suplemento fornece ao corpo do animal vitaminas,
minerais, aminoácidos e substâncias presentes nos extratos de plantas. Devido à cuidada
mistura dos componentes deste suplemento, os rins e o sistema urinário são reforçados e o
bem estar do seu animal é aumentado.
Canina KRÄUTER-DOC® RIM & SISTEMA URINÁRIO – não contém aditivos químicos
– 100% natural!
Composição:
folhas de bétula, urtiga, cavalinha, solidago
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 160105 – 150 g
Item no. 160112 – 300 g

PETVITAL® RICE DIET
Excelente sabor, dieta de arroz granulado para cães.
PETVITAL® RICE DIET está pronto a utilizar, dieta de arroz para cães facilmente dígerivel para cães com um trato gastro-intestinal
sensível. É adequado para cães que fazem alergia a determinada alimentação.

Reduction of Weight

SLIM & VITAL
Suplemento dietético para diminuição de peso. Possível redução de até 1kg de peso em
aproximadamente 14 dias (para raças de tamanho médio).
• A sensação de fome é diminuída, transmitindo ao cão uma maior sensação de saciedade

e consequentemente reduz o apetite. A gordura e a utilização de calorias diminui e por
consequência irritações do trato gastro-intestinal e a flatulência diminuem.
• A Quitosana permite uma sensação de saciedade. É uma fibra dietética indigerível e que

após presente no organismo, dá ao cão uma sensação de saciedade.

• Quitosana (a partir de quitina de crustáceos do mar) ajuda na redução de peso. A

quitosana liga-se com 6 a 8 vezes o seu próprio peso, criando uma massa de gordura que
está presente na comida ingerida, evitando a ação das enzimas e é posteriormente
expelida nas fezes.
• O processo de queima de gordura é estimulado através da L-carnitina devido a

especiarias como o gengibre, chili e sementes de mostarda (substâncias termais:
transformação da energia do alimento em energia térmica).
• Equilibra a flora intestinal através da quitosana.
• Extracto de tamarindo constrói musculatura convertendo os carbohidratos em proteína

muscular.
• Estimulação da digestão através de fibras alimentares, tais como a insulina a partir da

raiz de chicória

Através de um processo especial o arroz é cozinhado e as vitaminas e minerais são adicionadas.
Uma fonte adequada de proteína durante o tempo desta alimentação dietética é o queijo cottage ou requeijão com baixo teor de gordura.

Composição:
Quitina, Algas Marinhas, Gengibre, Chili, Sementes de Mostarda

Composição: Arroz

Informação Nutricional por kg:
Tartarato de L-carnitina 160 g, chicória 100 g, dextrina 30 g, vitamina C 22 g

Informação Nutricional por kg:
Vitamina A 15,000 IU, vitamina D3 1,200 IU, vitamina E 50 mg, vitamina B1 5 mg, vitamina
B2 5 mg, ácido nicotínico 30 mg, vitamina B6 4 mg, vitamina K3 2 mg, pantotenato de
cálcio 15 mg, vitamina C 70 mg, cloreto de colina 1,200 mg, zinco como óxido de zinco 80
mg, ferro como óxido de ferro 100 mg, manganês 20 mg, cobre como sulfato de cobre
penta-hidratado 15 mg, cobalto como carbonato de cobalto mono-hidratado 2 mg, iodo como
iodeto de cálcio (livre de água) 2 mg, ácido fólico 2 mg, selénio como selenito de sódio 0.30
mg, biotina 350 mcg, vitamina B12 40 mcg
Dose diária recomendada:
250 g arroz dietético por 10 kg de peso corporal durante 3 semanas. Preparar com água
morna. Quando voltar à alimentação habitual, o PETVITAL® RICE DIET pode ser
administrado com a comida habitual na proporção 1/1.
Recomendação:
Após doenças do estômago/intestino, administrar PETVITAL® RICE DIET diariamente
durante um período de 2 a 3 semanas. 250 g por 10 kg de peso corporal.
Tamanhos Disponíveis: Item no. 731008 – 1 unidade de produto = 4 x 2 kg

Energia:
Energia Convertível = 10.8 MJ/kg
Dose diária recomendada:
1 colher de chá por 10 kg de peso corporal, max. 4 colheres (1 colher de chá = apróx. 5
g) O pó deve ser administrado com uma gordura e proteína animal reduzida para obter
uma ótima redução de peso e uma sensação de saciedade.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 129058 – 250 g
Item no. 129102 – 500 g

29

É possível a re
dução de até 1k
g de
peso num perío
do de 14 dias

30

Produtos B.A.R.F.

BARFER’S BEST

B.A.R.F WITH Canina®:

Para uma refeição B.A.R.F. equilibrada e saudável! Produto 100% natural – sem
aditivos. O melhor de B.A.R.F. (Ossos e Alimentos Crus).

Com os produtos Canina® você pode nutrir o seu cão de forma simples conforme as suas
necessidades – com todas as vitaminas e minerais que o seu cão necessita diariamente
quando alimentado com carne crua para permanecer saudável e ativo!

BARFER’S BEST contém todas as vitaminas e minerais de origem natural, incluindo
cálcio, que o cão que tem uma alimentação B.A.R.F necessita diariamente de forma a
cobrir as suas necessidades alimentares para se manter saudável e ativo.
Em combinação com BARFER’S OIL (para fornecimento de ácidos gordos essenciais) a
alimentação do animal é fornecida com todos os nutrientes necessários.

B.A.R.F é a abreviação de „Ossos e Alimentos Crus“.
Os cães são alimentados com carne crua e ossos e recebem adicionalmente vegetais,
frutos em forma de purê e às vezes também grãos e produtos lácteos.

BARFER’S BEST contém:
Citrato de cálcio – como fonte de cálcio, facilmente absorvido e indispensável para a
formação de ossos fortes, dentes, garras e músculos saudáveis. Ativa os numerosos
sistemas enzimáticos, conduz os impulsos nervosos e melhora a atividade cardíaca.

Este quase natural e clara alimentação não contém aditivos nem substâncias nocivas para
o animal. É você que determina o que o seu cão irá absorver através da comida.
O que precisa um cão que é alimentado com Ossos e Alimentos Crus?
O seu cão necessita de cálcio, macro e micro minerais, oligoelementos, vitaminas e
ácidos gordos essenciais para equilibrar o metabolismo, ossos saudáveis e fortes,
pelo saudável e uma pele flexível.
Apenas com este suplemento o seu cão mantém a vitalidade, alegre e saudável!

Cão
Cria /
Cãe Pequeno

Cão Adulto

Cães Alérgicos

Canina® produto/
combinação
diária
Canina® Puppy
Lime, V 25

Barfer's best

Calcium Citrate,
Seaweed, V 25



A levedura fornece as restantes vitaminas, incluindo as do grupo B e a biotina. A alta
concentração de enzimas, minerais e oligoelementos promovem uma maior disponibilidade do
cão e protege a pele e o pelo.

Tratamento
Alternativo

Canina® Puppy
Lime, Canivita
(3x per week)

Barfer's Best
Calcium Citrate

KRÄUTER-DOC®
products e.g.
Immune-System

Canina® Biotin forte,
GAG, Canhydrox
GAG, Dog Immune
Protect

Calcium-Citrate,
Seaweed, V 25

Calcium Citrate,
Seaweed, Canivita
(3x per week)

KRÄUTER-DOC®
products e.g.
Immune-System

Canina® Biotin forte,
GAG, Canhydrox
GAG, Dog Immune
Protect

KRÄUTER-DOC®
products Skin &
Coat

PETVITAL® Derm
Liquid7 Derm Caps

KRÄUTER-DOC®
products Kidney &
Urinary Bladder

KRÄUTER-DOC®
products
Skin & Coat (Liver)

Calcium Citrate,
Canina® Seaweed,
Canivita (3x per
week)

(3x per week)

Calcium Citrate ,
Seaweed, V 25

Algas Marinhas – fornece vitaminas, micro minerais como iodo, flúor, enzimas e aminoácidos
e melhora a pigmentação do pelo, nariz e patas.

.. ou esta
combinação

Calcium Citrate,
Cães com
Canina® Seaweed,
problemas
Renais/Hepáticos Canivita

Cães Obesos



Calcium Citrate,
Canina® Seaweed,
Canivita
(3x per week)

Slim & Vital

Tratamento

Composição:
Citrato de Cálcio, Levedura, Algas Marinhas
Ingredientes por kg:
Cálcio 8.45%, pó bruto 26.5%, proteína bruta 17.0%, gordura bruta 1.8%, fibra bruta 1.0%
Dose diária recomendada:
1 colher de chá por 10 kg de peso corporal, max. 6 colheres (1 colher de chá = apróx. 5 g)
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 128051 – 180 g
Item no. 128099 – 500 g
Item no. 128129 – 2,000 g
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BARFER’S OIL

BARFER’S BEST JUNIOR

Óleo de sementes de cânhamo puro como suplemento B.A.R.F. – refeição com
ácidos gordos essenciais para cães.

Para uma refeição B.A.R.F. equilibrada. Especialmente para crias e cães pequenos, que são
alimentados de acordo com o principio alimentar B.A.R.F., durante o processo de crescimento
para um ótimo desenvolvimento dos ossos e articulações.

Características:
Canina® BARFER’S OIL é obtido a partir de óleo de sementes de cânhamo, que são
geradas a baixas temperaturas através de filtração mecânica. O óleo de cânhamo fornece
ácido gordos vitais para o funcionamento do metabolismo e para a saúda da pele.
O ácido gama-linolénico, presente no óleo das sementes de cânhamo, desempenha um
papel central no metabolismo desempenha o ácido gama-linolénico.
Canina® BARFER’S OIL é facilmente digerível e devido ao seu sabor suave, é altamente
aceite pelos cães. O óleo de cânhamo é particularmente rico em ácidos gordos
polinsaturados (76%), que o cão não pode produzir no seu organismo.

BARFER’S BEST JUNIOR contém todas as vitaminas e minerais, incluindo cálcio para repor
as necessidades das crias e cães pequenos, que são alimentados com carne.
As crias e cães pequenos têm uma elevada necessidade diária devido a: desenvolvimento dos
ossos e musculatura muito rápido; a mudança de pelo contínua até chegar a adulto e por ultimo
mas não menos importante, os cães pequenos aprendem muito rapidamente nos primeiros meses
de vida. De forma a permitir este desenvolvimento rápido das crias de forma saudável,
desenvolvemos este produto para crias e cães pequenos, que são alimentados com carne, para
suprimir as necessidades vitais para um crescimento saudável e forte.

BARFER’S OIL é indispensável para os cães com uma alimentação (B.A.R.F.) ou para os
que comem carne cozida.

BARFER’S BEST JUNIOR é facilmente digerível, saboroso e deve ser administrado a cada
refeição B.A.R.F até ao fim do período de crescimento do cão. O desenvolvimento de um
esqueleto saudável, músculos fortes e dentes fortes é garantido.

Também os animais aos quais é administrado este óleo de cânhamo beneficiam dos
benefícios resultantes deste composto.

Devido à composição de carne de mexilhão de lábios verdes (Perna canaliculus) os tecidos
conjuntivos como os tendões, ligamentos e articulações são reforçados na sua função natural.

BARFER’S OIL em conjunto com BARFER’S BEST cobre as necessidades diárias de
uma refeição de carne, cozinhada ou crua, fica completa.

BARFER’S BEST JUNIOR contém vitaminas e minerais, todas as substâncias vitais
proporcionadas por fontes naturais (algas marinhas, levedura).
Em conjunto com Canina®s BARFER’S OIL a alimentação B.A.R.F. fica completa.

O bem-estar, a alegria, o pelo e a vitalidade com BARFER’S OIL da Canina®!
Composição:
100% óleo de cânhamo

Composição:
Carbonato de Cálcio, Citrato de Cálcio, Fosfato Monocálcico, Levedura, Algas Marinhas, Cloreto
de Sódio, Pó de Mexilhão de Lábios Verdes (Perna Canaliculus)

Dose diária recomendada:
1 colher de chá por 10 kg de peso corporal com a comida (1 colher de chá = apróx. 5 ml)

Ingredientes por kg:
Cálcio 23.2%, fósforo 2.34%, sódio 3.38%, pó bruto 70.3%, proteína 8.8%, gordura 1.2%,
fibra bruta 0.4%

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 128204 – 500 ml

Dose diária recomendada:
Peso do cão adulto

5 – 20 kg

idade das crias em meses

1–5

6 –15

1–5

6 –15

Colher de chá/dia: 1 colher = ca. 6 g

2

1

3

2

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 128501 – 350 g
Item no. 128518 – 850 g
Item no. 128525 – 3.500 g

mais 20 kg
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PUPPY MILK
Leite em pó para cães – um produto de alta qualidade da Canina®!
Leite em pó com valiosos ingredientes biológicos, energia e substâncias importantes
como vitaminas, minerais e oligoelementos. Desenvolvemos este leite em pó que pode ser
comparado ao leite materno com uma quantidade residual de lactose (lactose = açúcar do
leite, que pode causar diarreia em crias e cães jovens) com 15% de dextrose.
•
•
•
•
•
•
•

para administrar a crias órfãs desde o 1º dia de vida.
como complemento ao leite da cadela se esta não tiver em quantidade.
como complemento de alimentação para as crias.
como preparação para o aleitamento (produção de leite da cadela)
como complemento da alimentação e para preparar o desmame das crias.
para preparar o desmame.
como suplemento alimentar para cães de trabalho e de criação, para cães em
recuperação, cães idosos ou doentes.
Composição:
Leite, Óleo Vegetal, Amido, Cloreto de Sódio
Informação Nutricional por kg:
Vitamina A 15,000 IU, vitamina D3 1,500 IU, vitamina E 150 mg, vitamina B1 5 mg, vitamina B2 10 mg, vitamina B6 5 mg,
vitamina B12 50 mg, vitamina K3 1 mg, ácido nicotínico 20 mg, pantotenato de cálcio 20 mg, ácido fólico 1 mg, biotina 500
mg, cloreto de colina 1,250 mg, ferro 160 mg como sulfato de ferro, zinco 150 mg como óxido de zinco, manganês 15 mg
como óxido de manganês, cobre 15 mg como sulfato de cobre pentahidratado, cobalto 2 mg carbohidrato de cobalto
monohidratado, iodo 2 mg como iodeto de cálcio (livre de água), selénio 0.3 mg como seleneto de sódio.
Dosagem recomendada para crias sem mães (instruções em colheres de chá por refeição)
Raças Pequenas Raças Médias
semanas de vida refeições diárias
1

Raças Grandes

½

1½

2

2

a cada 2 horas das quais 3 vezes durante o
período da noite.
a cada 2 horas - 10 refeições diárias

1

2–3

3–4

3

a cada 2 - 3 horas - 8 refeições diárias

1½

4

7

4

a cada 2 - 3 horas - 8 refeições diárias

3

6

10

5–8

5 vezes ao dia

3

6

10

Preparação:
1 parte de leite em pó para 4 partes de água. Misture o leite com uma batedeira a uma temperatura aproximada de 35º C.
Ferva a água durante as 3 primeiras semanas de vida. As refeições devem ser preparadas frescas. As crias muito jovens
deverão ser alimentadas com uma seringa e as mais velhas com um biberão.
A recomendação para administrar juntamente com o leite materno é a mesma. A quantidade de Leite em Pó deverá ser
ajustada de acordo com as necessidades das crias. No começo da 3a/4a semana de vida, deverá começar a administrar
Canina’s Mushy Puppy Feed mas, o Leite em Pó deverá ser administrado até à 6a semana de vida. A partir da 6ª semana
de vida deverá começar a administrar também Puppy Lime. Para cães mais crescidos o Puppy Milk poderá ser misturado
juntamente com a ração ou diluído em água e misturado na ração.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 130702 – 150 g | Item no. 130719 – 450 g | Item no. 130726 – 2,000 g | Item no. 130733 – 4,000 g
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MUSHY PUPPY FEED

PUPPY LIME PÓ & COMPRIMIDOS

Administrar a partir da 3a / 4a semana de vida para um saudável crescimento das crias!
A rica variedade de proteínas, substâncias nutricionais, fibras dietéticas, o elevado conteúdo de
minerais, oligoelementos e vitaminas, torna o Canina´s® MUSHY PUPPY FEED num produto
de alta qualidade. A partir da 6ª semana de vida deverá começar a administrar também Canina
´s® PUPPY LIME para garantir um ótimo desenvolvimento do esqueleto e da dentição.

Devido à composição rações atuais, a maioria das crias tem um crescimento muito rápido. Os défices de
cálcio, fósforo e outros minerais, acaba por haver um subdesenvolvimento nos ossos e dentes dos
animais.
O PUPPY LIME foi especialmente desenvolvido sem qualquer tipo de adição de vitaminas e neste
caso destacamos a favorável relação cálcio-fósforo de 3 para 1.

Composição:
Cereais, carne e produtos animais, extratos vegetais, leite, extratos de peixe, levedura

Este PUPPY LIME é um suplemento equilibrado composto por: oligoelementos, ferro, zinco,
manganês, cobre, cobalto, iodo e selénio e é fundamental para o crescimento do organismo. É
facilmente digerível e deverá ser administrado diariamente a partir do primeiro dia de alimentação
(aproximadamente às 6 semanas) até ao final da fase de crescimento. Com uma alimentação regular e
uma dosagem exata, consegue-se um desenvolvimento forte do esqueleto e dos dentes.

Informação Nutricional por kg:
Vitamina A 15,000 IU, vitamina D3 1,200 IU, vitamina E 50 mg, vitamina B1 5 mg, vitamina B2
5 mg, vitamina B6 6 mg, vitamina B12 40 mcg, vitamina C 70 mg, vitamina K3 2 mg, ácido
nicotínico 30 mg, pantotenato de cálcio 15 mg, ácido fólico 2 mg, biotina 350 mcg, cloreto de
colina 1,200 mg, ferro 100 mg como sulfato de ferro, zinco 80 mg como óxido de zinco,
manganês 20 mg como óxido de manganês, cobre 10 mg como sulfato de cobre pentahidratado,
cobalto 2 mg como cobalto de cobre monohidratado, iodo 2 mg como iodeto de cálcio (livre de
água), selénio 0.3 mg como selenito de sódio.

Composição:
Comprimidos: Carbonato de Cálcio, Fosfato Monocálcico, Citrato de Cálcio, Levedura
Pó:
Carbonato de Cálcio, Fosfato Monocálcico, Cloreto de Sódio, Citrato de Cálcio, Levedura

Dosagem recomendada:

Informação Nutricional por kg:

Administrar a partir da 3rd / 4th de vida.

Comprimidos: 837 mg zinco como óxido de zinco, 195 mg manganês como óxido de manganês,
162 mg cobre como sulfato de cobre pentahidratado, 13 mg iodo como iodeto de
cálcio (livre de água), 4 mg selénio como selenito de sódio, 3 mg cobalto como
carbonato de cobalto monohidratado.

Adaptar a dosagem às necessidades das crias.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 130603 – 600 g
Item no. 130610 – 2,500 g
Item no. 130627 – 5,000 g

Comprimidos: Cálcio 22 %, Fósforo 7.5 %, Sódio 3.2 %
Pó:
Cálcio 20.2 %, Fósforo 7.0 %, Sódio 3.0 %

Pó:

877 mg zinco como óxido de zinco, 204 mg manganês como óxido de manganês,
170 mg cobre como sulfato de cobre pentahidratado, 14 mg iodo como iodeto de
cálcio (livre de água), 4 mg selénio como selenito de sódio, 3 mg cobalto como
carbonato de cobalto monohidratado.

Dose diária recomendada:
Comprimidos

Pó (colheres de chá)

peso do cão em adulto

5 – 20 kg

20 – 40 kg

40 kg

5 – 20 kg

20 – 40kg

meses de vida

1–5

6 – 15 1 – 5

6 – 15 1 – 5

6 – 15 1 – 5

6 – 15 1 – 5

6 – 15 1 – 5

6 – 15

Comida Seca

1

1

2

1

3

1

½

¼

1

½

1½

½

Comida Húmida

2

1

3

2

4

2

1

½

1½

1

2

1

Comida Preparada

3

2

6

3

6

3

2

1

3

1½

3

2

ou mais

Tamanhos Disponíveis:
Pó:
Item no. 120703 – 300 g
Item no. 120710 – 900 g
Item no. 120727 – 3,000 g
Item no. 120734 – 5,000 g

40 kg

ou mais

Comprimidos:
Item no. 120741 – 150 g (apróx. 150 comprimidos)
Item no. 120758 – 350 g (apróx. 350 comprimidos)
Item no. 120765 – 1,000 g (apróx. 1,000 comprimidos)
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Suplemento para Séniores

SENIOR VITAL
Com T.C.M. = Triglicerídeos de cadeia média para uma melhor memória e concentração.
Mistura natural de substâncias vitais para cães idosos e cães em envelhecimento.
Os processos metabólicos e a eficiência física e mental dos cães idosos e os cães em envelhecimento (cães a partir do 7º ano de
vida) são mais lentos. Os cães de raças grandes envelhecem de forma mais rápida do que os cães de raça pequena. SENIOR
VITAL é uma mistura vital natural de vitaminas, minerais e oligoelementos que ajudam os cães seniores, física e mentalmente.
Esta mistura especial é desenvolvida para combater os fatores de risco de envelhecimento do cão :
Articulações fracas, diminuição da circulação sanguínea (coração, cérebro), redução da elasticidade da pele, taxa de divisão
celular reduzida e como tal, retardamento do crescimento do pelo.
• Extracto de Ginkgo
• L-carnitine
• PCO (proantocianidinas oligoméricas)
• Bioflavonoides

• Pó de mexilhão de lábios verdes
• triglicerídeos de cadeia

média puramente vegetal
(T.C.M.)
• Biotina
• Algas Marinhas
• Frutooligossacarídeos (F.O.S.)

Mais conhecido pelo seu efeito de melhora da corrente sanguínea, particularmente
no cérebro.
Melhora a habilidade e a concentração e a eficiência de aprendizagem e esses
processos ajudam no fornecimento de energia para o trabalho muscular e cardíaco.
A partir das sementes de uva que funcionam como antioxidantes naturais e que
interceptam eficazmente os radicais livres indispensáveis ao metabolismo.
Protege as articulações (glycosaminoglycanes) e melhora o bem-estar do cão idoso.
Um em cada três cães sofrem de desgaste articular com a idade (artrite).
Proporciona ao organismo uma elevada quantidade de energia.
T.C.M. ajuda a memória do cão, a concentração e a capacidade de retenção do
ensinamento. Cães em envelhecimento adaptam-se melhor a novas situações e são
mais calmos quando alimentados com T.C.M.
A biotina atua como uma co-enzima na formação do pelo (síntese da queratina); é
uma vitamina capilar indispensável para a saúde do pelo, para obter pelo brilhante.
As algas marinhas ajudam a melhorar a pigmentação do pelo, nariz e patas.
Eles formam uma camada protetora nas paredes do intestino grosso e fornecem
valiosos nutrientes para a preservação e renovação das células do intestino.

Composição:
Algas Marinhas, Pó de Gingko, Farinha de Semente de Uva, Pó de Mexilhão (perna canaliculus), Óleos, Gorduras
T.C.M.

Frutooligossacarídeos da chicória.
gorduras de fonte vegetal (triglicerídeos de cadeia média) ex. do côco

Informação Nutricional por kg:
50,000 mg biotina como preparação, 50,000 mg L-carnitina
Dose diária recomendada:
1 colher de chá por 10 kg de peso corporal, max. 4 colheres (1 colher de chá =
apróx. 4 g). Sénior Vital pode ser administrado diariamente nos cães idosos e
envelhecimento até ao fim da vida.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 127078 – 250 g
Item no. 127092 – 500 g
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K.O. AOS CARRAPATOS, PULGAS E
COMPANHIA.

Controlo de Parasitas

PETVITAL® NOVERMIN
Para proteção contra carrapatos, pulgas, piolhos e outros parasitas!
Eficaz também contra insectos voadores como mosquitos e moscas.
- com substâncias ativas naturais que não têm qualquer efeito nocivo no animal e no

seu metabolismo.
- muito boa tolerância em cães e gatos devido a um cheiro agradável e estimulante.
- não penetra na circulação sanguínea, mas entra nas camadas superiores da derme,
remove-se com a renovação das células num prazo de aprox. 4 semanas.
- o efeito continua até 4 semanas após a aplicação, mesmo em caso de apanhar
chuva ou mesmo que o animal entre dentro de água.
Composição:
Ácido decanóico (presente naturalmente no óleo de coco)
Extracto de Margosa (presente no óleo de semente de nim da árvora de nim.)
Modo de eficácia:
O ácido decanóico presente em PETVITAL® Novermin retira a água de vermes após o
contato causando desidratação, provocando-lhe a morte. (morte mecânica)
O Extracto de Margosa é um repelente natural e previne contra infestação de parasitas.
(os parasitas são repelidos devido ao cheiro do extracto de margosa).
Dupla proteção. Os parasitas não desenvolvem resistência a este composto.
Aplicação:
Independentemente do tamanho e da condição do pelo do animal (grande, pequeno,
comprido ou pequeno) uma parte ou todo o conteúdo da ampola é aplicado, gota a gota,
apróx. a cada 3 - 5 centímetros, desde o topo da cabeça até à raiz da cauda. Antes da
aplicação o pelo deve ser separado de forma a colocar as gotas diretamente na pele. Não
esfregar com o dedo! Não aplicar no pelo! Não aplicar na zona dos olhos e da boca! Aplicar
apenas na pele saudável! Não aplicar em zonas em que a pele possa estar lesionada!
Em casos raros podem ocorrer reações alérgicas localizadas ou generalizadas.
Em caso de utilização de outros produtos repelentes (antes ou após, químicos ou naturais)
espera 6 semanas antes de fazer a aplicação.
Crias/Gatos pequenos deverão ter pelo menos 1kg de peso para poder aplicar PETVITAL®
Novermin.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 242023 – 2 ml para gatos
Item no. 142002 – 2 ml para cães pequenos até 15 kg de peso corporal
Item no. 142019 – 4 ml para cães pequenos com mais de 15 kg de peso corporal
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Controlo de Parasitas

Controlo de Parasitas

PETVITAL® VERMINEX

PETVITAL® VERMINEX SHAMPOO

Vermin protection against vermin of all kinds

• proteção natural contra parasitas para todos os animais contra pulgas,

•
•
•
•

simples e económico para aplicação diretamente na pele gota a gota.
os parasitas não criam resistência.
pode ser utilizado em cães, gatos, pássaros e roedores.
não penetra, mantém-se na pele: não causa distúrbios metabólicos

PETVITAL® VERMINEX SHAMPOO e PETVITAL® VERMINEX complementam-se
eficazmente e podem ser utilizados em simultâneo.
Composição:
Ácido Decanóico (presente no óleo de côco)
Modo de Eficácia:
O ácido decanóico retira a água de vermes após o contato causando desidratação,
provocando-lhe a morte. (morte mecânica)
Aplicação: Uma vez por semana
Aplicar desde o topo da cabeça até à raiz da cauda a cada 3 – 5 cm, o
Cão/Gato:
pelo deve ser afastado e deverá ser aplicado diretamente na pele. A gota
deverá ser aplicada sem pressionar a embalagem. Não esfregar! Aplicar de
forma económica! Nos amimais de tamanho grande aplicar uma gota
debaixo das axilas, do pescoço e atrás das orelhas e no interior das coxas.
Crias/Gatos pequenos: Deverão ter pelo menos 1 kg para poder aplicar o produto.
PETVITAL® VERMINEX.
Dependendo do tamanho do animal, aplicar no máximo 10 gotas de
Roedores:
acordo com as instruções.
Pássaros:
Dependendo do tamanho da ave aplicar algumas gotas na pele e uma
gota debaixo de cada asa.
Não aplicar na zona dos olhos, boca ou bico. Aplicar apenas em pele saudável!
Não aplicar em pele irritada ou ferida. Em casos excepcionais poderão ocorrer alergias. Em
caso de utilização de outros repelentes de insectos, esperar pelo menos 6 semanas para utilizar
este produto.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 741632 – 25 ml
Item no. 741618 – 50 ml

piolhos, carrapatos, ácaros e outros parasitas.
ph-neutro, hidratante e com cuidado para a pele.
remove odores desagradáveis e nutre a pele.
cheiro agradável e fresco.
especialmente recomendado contra infestações, os parasitas são
envolvidos pelo ácido decanóico e sufocam.
Composição:
Água, óleos naturais, ácidos e óleos gordos vegetais (ácido decanóico 29.0 g/litro)

•
•
•
•

Aplicação:
Humedecer o pelo do animal com água morna, distribuir o shampoo economicamente e
esfregar. Deixe atuar 5 a 10 minutes, enxaguar bem e depois secar o animal.
Mais tarde aplicar PETVITAL® VERMINEX ou PETVITAL® NOVERMIN, conforme
recomendado na página destes produtos.
Estes produtos complementan-se e funcionam muito bem em conjunto.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 741656 – 250 ml

PETVITAL® INSECT-PROTECT
• remédio biológico para animais.
• como redução de inchaço após mordidas de inseto, carrapato e moscas.
• com mel de abelha e Ledum palustre (alecrim)

Dosagem:
2 – 5 glóbulos (= 1 administração) diretamente na comida ou na água.
Agudo: dependendo do desenvolvimento 2 – 3 administrações diárias durante um
período de 5 a 7 dias.
Crónico: dependendo do desenvolvimento 2 – 3 administrações diárias durante um
período de 4 a 6 semanas.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 714650 – 10 g (apróx. 1,200 glóbulos)
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Controlo de Parasitas

PETVITAL® BIO-PROTECTIVE-COLLAR & REPLENISHMENT
FOR BIO-PROTECTIVE-COLLAR
•
•
•
•
•
•

excelente eficácia com base em óleos naturais.
com fecho de segurança.
também para animais jovens e é completamente inofensivo.
Protege durante 3 meses.
pode ser recarregado e é amigo do ambiente.
recarga suficiente para 5 – 7 tratamentos.
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PETVITAL® BIO-INSECT-SHOCKER
Spray ambiente contra parasitas pulgas, piolhos, ácaros e carrapatos!
Modo de eficácia:
O sistema respiratório dos parasitas fica entupido, de maneira que a passagem de
oxigénio e a ingestão de alimentos são impedidos. Ao mesmo tempo os parasitas
sofrem desidratação e morrem. Destrói também as larvas e os ovos.
Composição:
Ácido octanóico, ácido decanóico

Substância Activa: Geraniol | Material: Pele
Recomendação de uso:
Coloque o colar no pescoço do cão deixando alguma folga. Corte o colar em excesso e
coloque o excedente na zona da cama do animal ou noutro qualquer lugar que esteja
infestado de parasitas. O colar deverá ser utilizado permanentemente, dia e noite de
forma a ser completamente eficaz. Caso leve o animal para locais em que este possa
entrar na água ou caso lhe dê banho, retire o colar e coloque-o logo que possível.

Recomendação de uso:
Dependendo do nível de infestação, pulverize os locais infestados por parasitas durante 2 a 4
semanas. Em caso de infestação severa use PETVITAL® BIO-INSECT-SHOCKER durante 3
dias consecutivos e depois uma vez por semana durante um período de 4 semanas. Aplique
particularmente nos locais de descanso do animal e outros locais que este frequenta.

Modo de eficácia:
Geraniol (óleo etéreo, que é a partir de gerânios ou a partir da noz-moscada) actua como
repelente; os parasitas não gostam do cheiro do geraniol; o óleo etéreo funciona como
uma armadura contra carrapatos e pulgas e outros parasitas da pele.

PETVITAL® VERMINEX ou PETVITAL® NOVERMIN para aplicação no animal e PETVITAL®
BIO-INSECT-SHOCKER para o seu ambiente são produtos que se complementam eficazmente.

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 741427 – 35 cm para gatos e cães pequenos
Item no. 741434 – 65 cm para cães grandes
Item no. 741441 – 30 ml recarga

Canina® GARLIC é um produto natural!
• com os aminoácidos como o ácido de lisina e metionina formam um cheiro que é
desagradável aos parasitas.
• com uma excelente concentração como em Canina® GARLIC POWDER & TABLETS o alho
é um suplemento saudável e previne os problemas causados pelo envelhecimento e ajuda os
vasos sanguíneos na sua função natural.
• o alho aumenta a vitalidade, a energia e a performance do seu cão em qualquer idade.
• é inodoro para os humanos e saboroso para os cães.
Ingredientes:
Extrato de peixe, levedura, alho (13%), algas marinhas

Dose diária recomendada:
Pó : 1 colher de chá por 10 kg peso corporal, máx. 4
colheres (1 colher de chá = apróx. 3 g).
Comprimidos: 1 comprimido por 10 kg peso corporal, max. 4
comprimidos.

Item no. 741328 – 500 ml
Item no. 741335 – 1,000 ml (recarga)

PETVITAL® BIO-INSECT-SHOCKER FOR BIRDS AND
RODENTS

GARLIC POWDER & TABLETS

Informação Nutricional por kg:
Lisina 1,700 mg, metionina 500 mg

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 741304 – 100 ml
Item no. 741311 – 250 ml

Tamanhos Disponíveis:
Comprimidos: Item no. 130306 – 180 g (apróx. 45 comp.)
Item no. 130313 – 560 g (apróx.140 comp.)
Pó:

Item no. 130207 – 225 g
Item no. 130214 – 700 g
Item no. 130221 – 2,500 g

Spray ambiente contra parasitas pulgas, piolhos, ácaros e carrapatos!
Modo de eficácia:
O sistema respiratório dos parasitas fica entupido, de maneira que a passagem de
oxigénio e a ingestão de alimentos são impedidos. Ao mesmo tempo os parasitas sofrem
desidratação e morrem. Destrói também as larvas e os ovos.
Composição:
Ácido Óctanóico, ácido decanóico
Recomdação de uso:
Dependendo do nível de infestação, pulverize os locais infestados por parasitas como as
gaiolas e terrários a cada 2 – 4 semanas. Em caso de infestação severa use
PETVITAL® BIO-INSECT-SHOCKER durante 3 dias consecutivos e depois uma vez por
semana durante um período de 4 semanas O produto é nocivo para a pele dos humanos,
animais e para o pelo.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 441303 – 150 ml (aves)
Item no. 741403 – 150 ml (répteis)
Item no. 541300 – 150 ml (roedores)
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HOME CLEAN
– Para aplicação em quartos fechados –
Para uma casa limpa!
• eficaz contra pulgas e larvas de pulgas e outros parasitas.
• interrompe o ciclo de desenvolvimento dos parasitas.
• proteção durante 6 meses.
• suficiente para aproximadamente 60 m2.
Composição por litro:
450 g de álcool etílico, 15.184 g Butóxido de piperonilo, 6.809 g permetrina
Aplicação:
Tratamento de todas as zonas frequentadas pelo seu animal. Feche todas as portas ou
janelas por onde o seu animal possa entrar, remova gaiolas da zona a limpar, aquários e
terrários e desligue ares condicionados/ventilação. Guarde também pacotes de comida que
estejam abertos.
Coloque o Home Clean num lugar central e elevado como por exemplo em cima de uma mesa que
esteja protegida por um jornal ou outra proteção. O spray esvazia-se sozinho em poucos minutos.
Durante 2 a 3 horas não deverá entrar na divisão e não deixar que nenhum animal também entre.
Poderá entrar na divisão após um período de 2 – 3 horas.
Deixe arejar a divisão durante cerca de ½ hora abrindo as janelas.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 140169 – 150 ml

PETVITAL® ANTI-VERMIN ENVIRONMENT SPRAY
• Com um forte efeito imediato e duradouro devido aos seus ingredientes ativos.
• Mata eficazmente pulgas, carrapatos, piolhos, ácaros, piolho, e outros parasitas.
• As larvas e os ovos também são eliminados.

Ingredientes por 100 g:
Permetrina (cis-trans 25:75) 0.4 g
Extrato de Piretro 0.4 g (ingrediente ativo natural feito de crisântemos)
Butóxido de Piperonilo 0.6 g
Aplicação recomendada:
Agitar bem antes de usar. Aplicar o spray a uma distância de 30cm nos locais que o animal
frequenta e no local onde dorme como por ex. carpetes, cobertores, cadeiras ou cestos.
Importante: Não se esqueça de aplicar em todos os cantos, buracos e rachaduras onde os
parasitas se possam alojar. Deixar atuar durante 10 minutos e depois arejar as divisões.
Tamanho Dísponivel:
Item no. 741205 – 500 ml

Controlo de Parasitas

Controlo de Parasitas

CAPHA® DESCLEAN SPRAY (READY-TO-USE) &
CAPHA® DESCLEAN CONCENTRATE
• Um agente de limpeza e desinfecção neutro para aplicar em canis, jaulas,

•
•
•
•

transportadoras, veículos de transporte, etc. Com efeito bactericida, fungicida,
tuberculicida, esporicida e virucida.
Garante uma eliminação eficaz de parasitas, larvas e ovos.
Também dissolve gordura da pele e ácido de urina.
O concentrado também pode ser utilizado para lavar cobertores, etc.
(máquina de lavar a uma temperatura entre 30 – 40° C)
O mesmo produto é utilizado em hospitais e clínicas apenas com um rótulo
diferente.

Ingredientes:
Água, clorocresol, glutaral, isopropanol,
Tamanhos Disponíveis:
Spray:

Item no. 140107 – 500 ml (pronto a usar)
Concentrado: Item no. 140114 – 500 ml
Item no. 140121 – 1,000 ml
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Produtos de Higiene e Tratamento

UM BOM TRATAMENTO É MEIO CAMINHO!

PETVITAL® Eye Tissues
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PETVITAL® Ear Tissues

• Toalhetes para limpeza e
tratamento dos olhos e a sua
envolvente.
• Embalagem higienizada com
toalhetes dispensados um a um.
• Toalhetes embebidos numa
solução especial para tratamento
dos olhos.

• Toalhetes para limpeza e tratamento

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 741038 – 120 toalhetes

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 741120 – 120 toalhetes

Ear Balm

das conchas dos ouvidos.
• Embalagem higienizada com

toalhetes dispensados um a um.
• Não causa irritação.
• Toalhetes embebidos numa solução

especial para tratamento dos olhos.
•

Eye Care Lotion
• Limpeza e tratamento rápido e
seguro das orelhas.
• Desodoriza de forma agradável.
• Para a higiene do seu cão.
• Tratamento fácil e limpo.
• Para obter melhores resultados
utilize em conjunto com
PETVITAL® Ear Tissues
Ingredientes:
Isopropanol, tintura de arnica,
glicerina.

Recomendação de uso:
Aplicar algumas gotas de Ear Balm na parte exterior do
ouvido, após 1 minuto massajar o ouvido para cima e para
baixo. O cão irá sacudir as orelhas e irá desta forma
automaticamente limpar a sujidade juntamente com as
gotas de Ear Balm.
Quando usado regularmente
(cerca de 2 vezes por semana) irá prevenir a sujidade.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 140305 – 100 ml

• Para uso externo.
• Para limpeza e tratamento dos olhos e

a sua envolvente. (remoção de
lágrima)
• Previne a irritação causada pela
sujidade.

Ingredientes:
Água desmineralizada,
Mistura de sódio
Fosfato de hidrogénio

Recomendação de uso:
Use a solução para aplicação externa no olho.
Use um cotonete para cada olho.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 140008 – 100 ml
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Produtos de Higiene e Tratamento

pray

DENTAL CAN
Produto para tratamento dentário contra o mau hálito.

• Protege a fêmea do assédio dos machos (cães/gatos) durante a época do cio.
• Para aplicação externa.
• Tem efeito imediato. Ideal quando a cadela vai à rua, exposições, concursos e na

O uso regular de DENTAL CAN previne odores indesejados da boca e remove partículas de
comida acumulada. Estima-se que 95% de todos os cães com mais de 5 anos sofram de mau
hálito.

presença de machos.

Composição:
Extracto de camomila, óleo de hortelã-pimenta, cloreto de benzalcónio, timol, tintura de sálvia.
Recomendação de uso:
• coloque o gargalo do frasco no canto da boca do cão e pressione levemente de
forma a aplicar alguma quantidade de DENTAL CAN no canto da boca.
• de seguida massaje um pouco o canto da boca do cão para espalhar o produto.
• repita o mesmo procedimento no canto oposto da boca.
• o tratamento com uma pequena esponja ou uma escova de dentes é também
muito eficaz. Utilizar diariamente após a última refeição.

Emulsão hidro-activa para aplicação externa à base de Aloé Barbadensis (Aloé Vera)

Protege a fêmea do assédio dos machos (cães/gatos) durante a época do cio. Combate os odores
da boca e da pele. Á base de clorofila.
Carateristicas:
A mistura especial de clorofila da folhagem urtiga e as vitaminas do complexo B da levedura, funciona
internamente, desodorizando e eliminando odores indesejados através da boca e do corpo sem
sobrecarregar o cão/gato.
A levedura melhora a qualidade da pele, a vitalidade e afecta positivamente o sistema nervoso. O
carbonato de cálcio reforça a dentadura e o sistema esquelético. O cálcio tem uma função importante
no trabalho muscular.
Composição:
Levedura, folhagem de urtiga, carbonato de cálcio, colorau E 141 (complexo de cobre de clorofila)

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 142309 – 60 comprimidos

Recomendação de uso:
Aos primeiros sinais de cio DOG-STOP SPRAY deverá ser aplicado de manhã e à noite
e pode aplicar caso necessário mais vezes ao dia.

CANILIND

DOG-STOP FORTE TABLETS

Gatos: 1 comprimido, max. 2 comprimidos diários

• Quando combinado com DOG-STOP FORTE TABLETS obtém máximos resultados.

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 142316 – 100 ml

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 140183 – 100 ml
Item no. 140206 – 250 ml

Dose diária recomendada:
Aos primeiros sinais de cio e na época do cio:
Cães: 3 comprimidos por 10 kg de peso corporal na comida. Máx. 12 comprimidos



Características:
O gel das folhas de aloé vera é conhecido pelas suas propriedades calmantes na pele. O
conteúdo de carbo-hidrato (acemannan) e aminoácidos ajudam a pele na sua função natural. Com
as suas características hidrofílicas, o CANILIND penetra profundamente na pele e promove a
sua regeneração.
Por um lado CANILIND deixe a pele "respirar" permitindo a passagem de oxigénio, por outro
lado, protege contra fatores exteriores prejudiciais.
Composição:
Aloe Barbadensis gel 10%, base de bálsamo neutro, glicerina, água.
Livre de preservantes e substâncias aromáticas.
Tipo e duração da aplicação:
•
•
•
•

em picadas de insectos e pulgas.
em zonas de irritação da pele
em arranhões ou rachaduras da pele
em locais com coceira

Aplicar a emulsão duas ou três vezes ao dia nos locais afetados da pele e massajar em
círculos se possível. Aplicar durante alguns dias.
Para odores indesejados da boca e da pele:
Cães: 2 comprimidos por 10 kg peso corporal
Gatos:
1 comprimido

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 140404 – 50 ml
Item no. 140442 – 200 ml
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CAPHA® ANIMAL CARE BALM
COM CAMOMILA E SÁBIO – PARA CÃES, GATOS, CAVALOS, AVES E
ROEDORES



FINE GLOSS SPRAY PARA CÃES E GATOS
Canina®s FINE GLOSS SPRAY com proteínas hidrolisadas de seda de bicho da seda para ser
pulverizado em pelos secos ou molhados. O pelo é facilmente penteado e o pelo emaranhado pode ser
facilmente removido sem qualquer problema. Cada pelo ié revestido com uma película protetora, que atua
contra impactos externos.

Capha® ANIMAL CARE BALM com camomila e sábio atua como um calmante em tratamento de
pele e é usado para peles irritadas, escamosa ou espessa. É também um excelente produto para
tratamento da zona da concha do ouvido e para regeneração da membrana bocal envolvente à
dentição. A sua ingestão não é perigosa. Para pássaros, a aplicação nas patas e bico tem um
excelente efeito.

O pelo fica macio e elástico. As cores do pelo do animal ficam realçadas com um ligeiro intenso após a
utilização de FINE GLOSS SPRAY. Especialmente indicado como "Acabamento" em exibições e
concursos de forma a dar ao pelo um "toque final".

Composição:
3 % extrato de flôr de camomila, 15 % folhas de sálvia em parafina

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 742004 – 200 ml

Recomendação de uso:
Aplique algumas gotas 1 a 3 vezes ao dia com um pano sem fiapos ou uma pequena esponja. Em
pássaros pequenos aplique com um cotonete nas áreas onde a pele esteja afetada. Elimine
sujidade ou partículas de sujidade antes de aplicar (roedores, aves)

MINERAL-SHAMPOO

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 140329 – 25 ml
Item no. 140336 – 100 ml

Canina® MINERAL-SHAMPOO contém importantes minerais contém valiosos minerais do Mar
Morto como o cálcio, magnésio, sódio, ferro e bromo numa concentração muito elevada. Estes
minerais ajudam a saúde natural da pele e acalma a irritação, prurido e vermelhidão.
A pele é libertada de sarna, células mortas e outros materiais orgânicos, que são responsáveis pelo
odor desagradável. A pelagem torna-se fácil de pentear e torna-se brilhante.

OAT MILK SHAMPOO FOR CATS AND DOGS
Este OAT MILK SHAMPOO é adequado para utilização frequente na lavagem dos cães/gatos de
qualquer idade (até nas crias) e em qualquer tipo de pelo. É suave para a pele e cabelo e mantém o
escudo protetor do ácido natural da pele. A proteína de OAT MILK SHAMPOO protege e acalma a
pele tensa e acalma as irritações da pele.
Também em pele com arranhões, e pele seca, o OAT MILK SHAMPOO acaba por atuar como
regulador de lípidos da pele.
Tem um aroma agradável e suava, de modo que também os cães e gatos toleram perfeitamente.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 741915 – 250 ml
Item no. 741984 – 5 l

Shampoo com Ph-neutro para cães

Composição:
Água, Sulfato de Sódio Laureth, Laureth Sulfosuccinato Dissódico, Minerais do Mar Morto,
Cocoamidopropil Betaina, Dietanolamida de Ácido Gordo, Estearato de Glicol, Betaína, Trideceth-9,
Laureth-4, Saccharomyces / Laminaria saccharina Ferment, Álcool Cenzílico, Pantenol, Fenoxietanol,
PEG-5 Octanoate, Hidroxipropil Guar Clorido de Hidroxipropiltrimónio, Cloreto de Sódio, Perfume,
Octopirox, Ácido Dehidroacético, Ácido Cítrico, Ácido Fórmico.
Recomendação de uso:
Depois de molhar o cão, aplicar o shampoo no pelo e massajar. Espere cerca de 5 minutos e lave o cão
retirando todo o shampoo. Pode ser utilizado diariamente. Pode também ser usado para cachorrinhos a
partir da 8ª semana de vida. Apenas para uso externo. Ter cuidado no contato com os olhos, nariz e
ouvidos. Em casos muito raros pode causar reações alérgicas. Não guardar em locais acima dos 25ºC.
Mantenha fora do alcance das crianças.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 742509 – 200 ml
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MINERAL-SPRAY
MINERAL-SPRAY COM PROPOLIS PARA CÃES, GATOS E OUTROS
ANIMAIS
Canina® MINERAL-SPRAY contém importantes minerais contém valiosos minerais do Mar Morto
como o cálcio, magnésio, sódio, ferro e bromo numa concentração muito elevada. Estes minerais
ajudam a saúde natural da pele e acalma a irritação, prurido e vermelhidão. A Propólis, a resina das
abelhas, ajuda no poder de resistência da pele e ajuda a regenerar a pele após pequenas lesões.
Devido ao efeito sinergético dos sais e da Propólis, o efeito de troca celular da pele é optimizado e a
capa de ácido celular da pele é mantida.
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PETVITAL® BIO FRESH & CLEAN
PETVITAL® BIO-FRESH & CLEAN SPRAY
limpa eficazmente e remove odores indesejados nos locais que o seu animal
frequenta. Estes produtos foram testados dermatologicamente obtendo o resultado
de "MUITO BOM" e não são perigosos para os humanos, animais e ambiente.
Limpeza e remoção de odores.
Limpa e remove odores através de micro-organismos.
Urina, suor e saliva são removidos sem deixar qualquer cheiro.
Remove os cheiros territoriais dos animais.
Removes germes e parasitas.
Infestação de moscas é extremamente reduzida.
Remove os odores dos drenos de água.
Não é perigoso para humanos, animais e ambiente. Não tóxico!
Dermatologicamente testado com o resultado: Muito Bom

Recomendação de uso:
Pulverize pelo menos 3 vezes ao dia nas zonas afetadas da pele enquanto a pele é totalmente
regenerada.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 742400 – 250 ml

Ingredientes de acordo com a regulação EU:
Micro-organismos cl. 1, tensioactivos aniónicos abaixo de 1%, aromas, ph ca. 7.

Composição:
Água, Minerais do Mar Morto, Propólis

Zonas de Aplicação:
Locais de descanso, canis e jaulas, transportadoras, wc gatos, cestos de dormida, gaiolas
de pássaros e aviários, carpetes, almofadas, colchões, cobertores, têxteis e muito mais.

CANINA® WINTER PAW BALM
Canina® WINTER PAW BALM previne a desidratação das almofadas da pata e o
aparecimento de rachaduras causadas pela humidade, frio, neve ou gelo e protege ainda as
patas contra o sal de degelo dos cães.
Canina® WINTER PAW BALM deve ser aplicado em patas que devem estar limpas, com
um pano ou com as mãos antes de cada passeio na rua. Deverá também massajar na pele
entre as unhas da pata.
O bálsamo livre de água pode ser utilizado várias vezes ao dia durante toda a época de
inverno. Como é livre de água, não permite que o Bálsamo congele nas patas. Uma vez que
contém cera de abelha, cria uma barreira protetora nas almofadas da pata não permitindo
inclusive que se agarre lixo na pata.
O óleo de semente de damasco e a manteiga de karité nutrem e suavizam as almofadas e
conservam a sua elasticidade, a fim de evitar rachaduras e pequenos ferimentos.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 140503 – 100 ml

Aplicação:
Pulverize as zonas e os têxteis até ficarem húmidas e deixe secar.
Tamanhos Disponíveis:
PETVITAL® BIO FRESH & CLEAN
Item no. 740062 – 1,000 ml
Item no. 740057 – 5,000 ml
Item no. 740071 – 10,000 ml

PETVITAL® BIO FRESH & CLEAN SPRAY
Item no. 740092 – 500 ml

PETVITAL® BIO-FRESH & CLEAN SHAMPOO PARA CÃES
Devido aos novos componentes micro-biológicos PETVITAL® BIO FRESH & CLEAN é
extremamente eficaz a combater os maus odores do seu animal.
Remove o cheiro desagradável do seu animal de estimação de forma biológica e eficaz e a pele e a
pelagem fica limpa, suave e brilhante.
PETVITAL® BIO FRESH & CLEAN é suave com a pele e o pelo e foi testado dermatologicamente
obtendo o resultado "Muito Bom".
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 740086 – 200 ml
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TUDO PARA O SEU GATO.

PETVITAL® BIOTIN-TABS
PETVITAL® BIOTIN-TABS contém uma elevada concentração de vitamina H (biotina),
que tem um efeito específico no crescimento do pelo e na pigmentação do pelo. O
PETVITAL® BIOTIN-TABS foi particularmente desenvolvido para gatos com paladar
sensível e tem elevada taxa de aceptabilidade por parte dos animais.
A Biotina como co-enzima atua na formação do novo pelo e na substância formadora
das garras na síntese de queratina. Uma deficiência de biotina poderá resultar numa
queda de pelo excessiva, pelo seco, estragado e sem brilho. As garras ficam mais frágeis
e quebradiças.
Biotina:
• pelo forte e brilhante
• boa pigmentação
• garras fortes e firmes
Composição:
Dextrose, sêmola de arroz, cacau
Informação Nutricional por kg:
Biotina 1,000,000 mcg, vitamina B2 350 mg, ácido nicotínico
1,750 mg, cloreto de colina 8,060 mg
Dose diária recomendada:
1 comprimido
Os comprimidos deverão ser misturados na ração no período de
pelo menos 8 semanas.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 702008 – 100 g (apróx. 50 comprimidos)
Item no. 702015 – 1,000 g (apróx. 500 comprimidos)
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CAT-COAT O.K. PÓ & COMPRIMIDOS

CAT-COAT-TOP-GEL

Canina's® CAT-COAT O.K. diariamente para todos os gatos, de qualquer idade de forma a prevenir
sintomas de falta de ingestão de biotina.

Biotina e zinco para:
• pelo brilhante
• pele saudável
• ótima pigmentação
• para todas as raças de todas as idades
• a biotina é necessária como co-enzima na síntese de queratina para a formação do pelo.

Particularmente nos primeiros anos de vida, o gato necessita de boa suplementação para atingir um
excelente desenvolvimento. Também os gatos mais velhos beneficiam das substâncias vitais de
Canina's® CAT-COAT O.K. para melhorar ainda mais o seu bem estar. A Biotina é necessária como
co-enzima na síntese de queratina para a formação do pelo.
O gato vai ingerindo biotina mas apenas em quantidades muito reduzidas, principalmente através da
comida. a percentagem de biotina que lhe é fornecida através da flora intestinal não é habitualmente
suficiente para cobrir as necessidades diárias.
Biotina para:
pelo forte e brilhante
pele saudável
ótima pigmentação do pelo, focinho e patas
garras fortes e firmes

•
•
•
•

Composição:
Dextrose, cana de açúcar
Informação Nutricional por kg:
Biotina 333,000 mcg, zinco 500 mg como óxido de zinco

Composição: Levedura, dextrose

Dose diária recomendada:
Dependendo do tamanho do gato: 1 – 2 colheres de chá misturadas na comida num período
superior a 8 semanas. (1 colher de chá = apróx. 1 ml)

Informação Nutricional por kg:
Biotina 100,000 mcg
Dose diária recomendada:
Pó:
Dependendo do tamanho do gato, 1 – 2 colheres de chá na comida
(1 colher de chá= apróx. 3 g) num período superior a 8 semanas
Se o gato já tiver problemas decorrentes da falta de biotina, a
dosagem deve ser duplicada nas primeiras 4 semanas.
Comprimidos: Dependendo do tamanho do gato, 4 – 6 comprimidos durante pelo
menos 8 semanas.
Se o gato já tiver problemas decorrentes da falta de biotina, a
dosagem deve ser duplicada nas primeiras 4 semanas.
Tamanhos Disponíveis:
Comprimidos:
Item no. 201525 – 50 g (apróx. 100 comprimidos)
Item no. 201532 – 125 g (apróx. 250 comprimidos)
Pó:
Item no. 201426 – 50 g
Item no. 201433 – 100 g

A falta de biotina no organismo origina:
• pelo baço e frágil
• pele seca
• aumento da perda de perda de pelo, especialmente sobre os olhos e as patas.
• perda de pigmentação

otina
conteúdo de bi
g
m
0
10
por kg

Se o gato já tiver problemas decorrentes da falta de biotina, a dosagem deve ser duplicada
nas primeiras 4 semanas.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 230907 – 50 ml
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PETVITAL® Derm-Caps & Derm Liquid

ablets

• combinação de substâncias ativas da pele para ativação do metabolismo da pele e

• feito a partir de algas frescas (Ascophyllum nodosum)
• produto natural de elevada qualidade sem aditivos sintéticos
• devido à elevada concentração de minerais, oligoelementos e aminoácidos, as algas marinhas da Canina®

do pelo.
• com óleo de prímula como principal ácido gordo, com um elevado conteúdo de linóleo
e ácido linoleico em combinação com óleo de peixe, biotina e zinco.
Casos em que habitualmente acontecem uma falta de ácidos gordos:
• durante o período de crescimento
• durante o aleitamento
• em animais em envelhecimento
• em situações de maior desgaste (cio, gestação, competição, treino)
• durante a mudança do pelo
Composição:
Óleo de prímula, óleo de peixe
Ingredientes:
Derm-Caps:
proteína bruta 22.2%, gordura bruta 65.1%, pó bruto 2.3%, ácido linoleico 37.0%,
Ácidos gordos Omega-3 2.3%, Ácidos gordos Omega-6 42.0%, Ácidos gordos Omega-9 4.6%
Derm Liquid: proteína bruta 0.0%, gordura bruta 84.6%, pó bruto 0.0%, cinza bruta 0.0%, ácido linoleico
48.1%, Ácidos gordos Omega-3 3.0%, Ácidos gordos Omega-6 54.7%, Ácidos gordos Omega-9 6.1%
Informação Nutricional por 1,000 ml:
Derm-Caps: Zinco como sulfato de zinco monoidratado 1,025 mg, vitamina A 957,101 IU, pantotenato de
cálcio 6,836 mg, biotina 34,182 mcg
Derm Liquid: Vitamina E (acetato de tocoferol) 141,288 mg, dexpantenol um composto pantenol 463 mg,
biotina como substância pura 139 mcgs

•
•
•
•

compensam uma alimentação desequilibrada e ajudam o metabolismo e pigmentação da pele e do pelo do
focinho, e patas devido à elevada concentração de iodo, zinco e carotenoides.
as algas marinhas possuem lisina que melhora a utilização dos alimentos.
celulose e manitol ajudam a digestão
o sistema imunitário é reforçado devido ao elevado conteúdo de vitaminas (ex. vitamina C)
a condição e disponibilidade física, a performance e o bem estar aumentam.

Dose diária recomendada:
Pó: ½ colher de chá misturada na comida
(1 colher de chá = apróx. 7 g)
Comprimidos: 1 – 2 comprimidos

Tamanhos Disponíveis:
Comprimidos: Item no. 130504 – 225 g (apróx. 225 comprimidos)
Item no. 130511 – 750 g (apróx. 750 comprimidos)
Item no. 130528 – 2,250 g (apróx. 2,250 comprimidos)
Pó:

Item no. 130405 – 250 g
Item no. 130412 – 750 g
Item no. 130429 – 4,000 g

CAT-MINERAL PÓ & COMPRIMIDOS
CAT-MINERAL PÓ & COMPRIMIDOS são para administrar à alimentação, indepentemente do tipo de alimentação que dá
ao seu gato. Com uma administração diária, o seu gato recebe minerais como o cálcio e o fósforo que ajudam o sistema
locomotor (ossos, articulações, musculatura) e os dentes. WOs oligoelementos e as vitaminas optimizam o metabolismo, a
condição do gato e a vitalidade. As algas marinhas reforçam a pigmentação do pelo e levedura estimula o apetite e tem um
efeito positivo na digestão.

Dose diária recomendada:
Derm-Caps: Se os problemas já existirem, 1 cápsula durante 2 semanas
Prevenção: 1 cápsula 2 vezes por semana
Derm Liquid: 5 gotas misturadas na comida durante 6 semanas

Composição:
Levedura, carbonato de cálcio, fosfato de cálcio-sódio-magnésio, algas marinhas, fosfato monocálcico, cloreto de sódio
Informação Nutricional por kg:
Vitamina A 320,000 IU, vitamina D3 7,000 IU, vitamina E 180 mg, cobre 91 mg como sulfato
de cobre pentaidratado.

Tamanhos Disponíveis:
Derm-Caps:
Item no. 702107 – 40 g (apróx. 100 cápsulas)

Dose diária recomendada:
Pó:
Dependendo do tamanho do gato 1–2 colher de chá (1 colher de chá = apróx. 4.5g)
misturado na comida. Para gatas em gestação ou aleitamento e para gatinhos
durante a fase de crescimento, a dosagem deverá ser duplicada.

Derm Liquid:
Item no. 702206 – 25 ml
Item no. 702213 – 250 ml

Comprimidos: Dependendo do tamanho do gato 5 – 8 comprimidos. Para gatas em gestação ou
aleitamento e para gatinhos durante a fase de crescimento, a dosagem deverá ser duplicada.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 220922 – 75 g (apróx. 150 comprimidos)
Item no. 220939 – 150 g (apróx. 300 comprimidos)
Item no. 220816 – 75 g
Item no. 220823 – 150 g
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CAT-VITAMIN TABS

PETVITAL® VITAMIN-TABS

METABOLISMO EM HARMONIA – FORTE PODER DE RESISTÊNCIA

COMPRIMIDOS COM 12 VITAMINAS ESSENCIAIS!

– CRESCIMENTO SAUDÁVEL

Uma deficiente ingestão de vitaminas pode causar sintomas como:

CAT-VITAMIN TABS são saborosas vitaminas, especialmente indicadas para as necessidades
dos gatos. A levedura faz com que estas tenham um sabor delicioso sendo fácil a aceitação do
gato.

•
•
•
•
•

Especialmente para gatos que são habitualmente alimentados à base de carne, estas vitaminas
são indispensáveis, assim como para gatas em gestação ou aleitamento.

falta de vontade
cansaço e deficiente condição física
dificuldades de crescimento e desenvolvimento
perda de apetite, nervosismo
pelo baço e estragado

CAT-VITAMIN TABS previnem os sintomas derivados da insuficiência na ingestão de
nutrientes.

De forma a equilibrar as deficiências nutricionais, desenvolveu-se PETVITAL® VITAMINTABS. Especialmente para gatas em gestação ou aleitamento, gatinhos em período de
crescimento e em situações de stress, o PETVITAL® VITAMIN-TABS é indispensável.

Composição:
Levedura, carbonato de cálcio

Composição:
Levedura, fosfato monocálcico, cacau, celulose, carbonato de cálcio

Informação Nutricional por kg:
Vitamina A 600,000 IU, vitamina D3 10,000 IU, vitamina E (como acetato de tocoferol) 2,430
mg, vitamina K3 60 mg, vitamina B1 240 mg, vitamina B6 120 mg, vitamina B12 1,800 mcg,
ácido pantoténico 300 mg, ácido nicotínico 1,200 mg, vitamina C 2,000 mg, biotina 10,000 mcg
Dose diária recomendada:
Dependendo do tamanho do gato 3 – 5 comprimidos. Para gatas em gestação ou aleitamento e
para gatinhos durante a fase de crescimento, a dosagem deverá ser duplicada.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 210312 – 50 g (apróx. 100 comprimidos)
Item no. 210329 – 125 g (apróx. 250 comprimidos)

CANI BONBONS
O TRATAMENTO SAUDÁVEL PARA O SEU GATO!
•
•
•
•

elevado conteúdo de vitaminas naturais, oligoelementos e aminoácidos. Não contém lactose.
equilibra a deficiência nutricional de forma natural.
estimulador de apetite e rico em vitaminas
a elevada concentração de vitaminas e oligoelementos melhoram a saúde e o bem-estar do seu
gato.

Composição: Levedura, Amido de Batata, Dextrose
Dose diária recomendada: Dependendo do tamanho
do gato 6 a 10 Cani-Bonbons
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 202300 – 50 g (apróx. 100 comprimidos)
Item no. 202317 – 125 g (apróx. 250 comprimidos)

Informação Nutricional por kg:
Vitamina A 660,000 IU, vitamina D3 10,000 IU, vitamina E (como acetato de tocoferol)
2,640 mg, vitamina B1 258 mg, vitamina B2 172 mg, vitamina B6 128 mg, vitamina B12
2,052 mcg, vitamina K3 66 mg, ácido nicotínico 1,320 mg, pantotenato de cálcio 330 mg,
biotina 11,675 mcg, ácido ascórbico 2,200 mg
Dose diária recomendada:
1 comprimido
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 712205 – 100 g (apróx. 50 comprimidos)
Item no. 712212 – 1,000 g (apróx. 500 comprimidos)
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PETVITAL® VITAMIN-GEL COM TAURINA

PETVITAL® CATLAX-GEL

• equilibra os défices nutricionais decorridos da insuficiência de vitaminas, de utilização fácil e

Gel saboroso para ajudar à digestão do pelo engolido.

fácil absorção.
• a taurina é essencial ao gato que não a consegue produzir no organismo, ao contrário do cão.
• a taurina deve ser administrada ao gato.
• a taurina ajuda a visão do seu gato assim como a atividade cardíaca.
• a metionina e as várias vitaminas ajudam a pele e o pêlo do gato e a flora intestinal e
melhora a sua vitalidade e o seu bem-estar.
Composição: Óleos e gorduras, extrato de malte, proteína whey, levedura
Informação Nutricional por kg:
15,000 mg metionina, 10,000 mg taurina, 4,000 mg vitamina E, 25,000 IU, vitamina D3,
100 mg vitamina B1 hidrocloreto de tiamina, 80 mg vitamina B2 como riboflavina, 50 mg
vitamina B6 as hidrocloreto de pirodaxal, 1,000 mcg vitamina B12, 13,500 mg cloreto de
colina, 450 mg amido de ácido nicotina, 150 mg pantotenato de cálcio, 4,000 mcg biotina
Dose diária recomendada:
Gatos Adultos (3 – 8 kg peso corporal): 1 colher de chá misturada na comida
Gatos Pequenos (até 3 kg peso corporal): ½ colher de chá misturada na comida
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Performance . Sistema Imunitário . Intestino . Digestão

• ajuda à digestão da bola de pelo natural.

Engolir pelo é um processo natural que decorrer de lavagem dos gatos. Por vezes a
digestão do gato é obstruída devido à formação de uma bola de pelo.
• devido à elevada concentração de um lubrificante vegetal especial, este produto consegue

um efeito incomparável. Não é metabolizado no trato intestinal do gato. Se o CATLAXGEL for administrado juntamente com a comida, este, forma uma emulsão com o quimo e
o lubrificante desenvolve uma substância viscosa. Desta forma, o pelo engolido e as bolas
de pelo não se fixam no trato intestinal e são facilmente digeridas.
Além disso, os excrementos podem ligar-se melhor a água, o que facilita ainda mais o
processo digestivo.
• Elevada taxa de aceptabilidade.

Composição:
Óleos e gorduras, produtos vegetais, extrato de malte, proteína whey

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 712502 – 100 ml

Dose diária recomendada:
1 colher de chá 3 vezes por semana junto com a comida.
Cães pequenos: ½ colher de chá 3 vezes por semana junto com a
comida.

PETVITAL® ENERGY-GEL

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 712403 – 100 ml

PETVITAL® Energy-Gel é um concentrado energético para uma rápida
reposição dos défices nutricionais.
Fornece energia importante, com vitaminas-B e vitaminas E em fases em que é necessário um
elevado fornecimento de energia. Se o gato não se alimentar em condições, o Energy-Gel fornece a energia
necessária. Em fases de convalescênça ajuda a aumentar o apetite e faz com que os gatos fragilizados se
alimentem se forma ideal para obter uma recuperação mais rápida.
Na fase de crescimento dos gatinhos, durante a gestação e aleitamento, complementa as necessidades de energia
que não obtêm a partir da ração diária.
PETVITAL® ENERGY-GEL – o poder concentrado para aumento da vitalidade, atividade e bem-estar!
Composição: Óleos, gorduras, extratos de plantas
Informação Nutricional por kg:
Vitamina E1,000 mg, vitamina B1 200 mg, vitamina B2 150 mg, vitamina B6 100 mg, vitamina B12 1,000
mcg, pantotenato de cálcio 500 mg, ácido nicotínico do amido 1,000 mg
Dose diária recomendada:
½ colher de chá, max. 1 colher de chá (1 colher de chá = apróx. 3 ml)

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 712106 – 100 ml

ÁGUA DE MOOR
• Combate a irritação do trato gastrointestinal como diarreias, consistência das fezes ou
flatulência.
• Após terapia de antibióticos, o ácido húmico e fúlvico removem as substâncias nocivas do
sistema intestinal e desidratam as fezes de forma a torná-las sólidas novamente.
• Estimula o apetite e a formação sanguínea.
• Aumenta a fertilidade na fêmea e nos machos.
• Limpa e purifica internamente
• Obtém-se um efeito sinergético quando utilizado em simultâneo com
PETVITAL® BOWEL GEL
Dose diária recomendada: ½ colher de chá.
Tamanhos
Disponíveis:
Item no. 7112609 – 200 ml
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Produtos para Gatinhos

PETVITAL® BIO-ACTIVATOR

KITTEN MILK

PRODUCT QUE HARMONIZA E REGENERA

Substituto do leito materno desde o 1º dia de vida!
Leite em pó com valiosos ingredientes biológicos, energia e substâncias importantes como
vitaminas, minerais e oligoelementos. Desenvolvemos este leite em pó que pode ser
comparado ao leite materno com uma quantidade residual de lactose (lactose = açúcar do
leite, que pode causar diarreia em crias e gatinhos).
• com 15% de dextrose
• de fácil digestão

Melhora o poder de resistência, performance e bem-estar.
Com importantes proteínas que são divididas através de um procedimento especial em
aminoácidos individuais, de modo que estes podem ser absorvidos por células menores,
além do ferro e do zinco.
• melhora a utilização da comida (lisina)
• o sistema imunitário é reforçado
• ativa a divisão celular
• protege o fígado (através do elevado conteúdo de aminoácidos)
• aumenta a capacidade de oxigenação do sangue (ferro)
• apoia o crescimento muscular (aminoácidos, contidos nas proteínas)
• combate a deficiência de eletrólitos e a tensão muscular
• melhora a circulação sanguínea e estabiliza o sistema cardiovascular
• acelera a regeneração muscular após situações de stress físico (provas, concursos,
competições, eventos)
• melhora a vitalidade e a performance
Informação Nutricional por kg:
Ferro como óxido de ferro 900 mg, zinco como óxido de zinco
500 mg, lisina 5.5 mg, metionina 15.5 mg
Dose diária recomendada:
1 gota por cada kg de peso corporal, máx. 20 gotas.
Tratamento: durante um período de pelo menos 4 semanas,
seguido de uma paragem de 2 semanas e depois voltar a
repetir o tratamento.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 712007 – 20 ml

Aplicação:
• para administrar a gatinhos que perderam a mãe.
• como suplemento caso a mãe não consiga produzir leite.
• como preparação para a produção de leite da gata.
• como suplemento à comida para preparar o desmame das crias.
• como suplemento energético para gatas de criação e gatos idosos e também para
gatos em convalescênça.
Composição:
Leite, óleo vegetal, amido, cloreto de sódio
Informação Nutricional por kg:
Vitamina A 15,000 IU, vitamina D3 1,500 IU, vitamina E 150 mg, vitamina B1 5 mg, vitamina B2 10
mg, vitamina B6 5 mg, vitamina B12 50 mg, vitamina K3 1 mg, ácido nicotínico 20 mg, pantotenato
de cálcio 20 mg, ácido fólico 1 mg, biotina 500 mg, cloreto de colina 1,250 mg, ferro 160 mg como
sulfato de ferro, zinco 150 mg como óxido de zinco, manganês 15 mg como óxido de manganês, cobre
15 mg como sulfato de cobre pentahidratado., cobalto 2 mg como carbohidrato de cobalto
monohidratado, iodine 2 mg as iodeto de cálcio (livre de água), selénio 0.3 mg como selenito de sódio.
Dosagem recomendado para gatinhos sem mãe (em colheres de chá por refeição)
dias de vida

refeições por dia

Kitten Milk por refeição

1 – 3 dias

a cada 2 horas, 10 vezes ao dia
das quais 3 à noite

1

4 – 7 dias

a cada 2 horas, 10 vezes ao dia
das quais 3 à noite

1–2

8 – 9 dias

a cada 2 horas, 10 vezes ao dia

2

10 dias

a cada 2 horas, 10 vezes ao dia

2–3

11 – 14 dias

a cada 2 – 3 horas, 8 vezes ao dia

4–5

15 – 21 dias

a cada 2 – 3 horas, 8 vezes ao dia

5

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 230808 –
150 g
Item no. 230815 –
450 g
Item no. 230822 – 2,000 g
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Redução de Peso

SLIM & HEALTHY

BARFER’S BEST FOR CATS

Dieta suplementar para gatos com excesso de peso.
Possível redução de peso de cerca de 250 gr em aproximadamente 14 dias.
(em gatos com cerca de 3kg de peso a mais)

For the balanced and carifies B.A.R.F.-meal!

• A sensação de fome é eliminada através dos ingredientes deste suplemento que transmitem

•

•

•
•
•
•

uma sensação de saciedade. A gordura e a absorção de calorias é reduzida. Em resultado
disso, irritações do trato gastrointestinal e flatulência são aliviados.
Ajuda na diminuição do peso através da ligação da gordura gerada pela quitosana (presente
nos crustáceos), que junta 6 a 8 vezes o seu peso em gordura e elimina-a sem passar pelo
processo de digestão e, como tal, as calorias desta gordura não são utilizadas.
Sensação de saciedade causada pela quitosana: esta fibra indigestível cria uma massa
gelatinosa no estômago causando uma sensação de saciedade ao animal fazendo com que
este não sinta necessidade de se alimentar mais.
Estimula a queima de gordura através da L-carnitina e especiarias como o gengibre, chili e as
sementes de mostarda.
Estabiliza a flora intestinal através da quitosana.
Aumenta a vitalidade e a energia favorecendo a formação de massa muscular utilizando os
carbohidratos através da transformação da gordura.
Estimulação de digestão por fibra alimentar, tais como insulina a partir da raiz de chicória.

Composição:
Quitina, algas, gengibre, pimenta, mostarda
Informação Nutricional por kg:
Tartarato de L-carnitina 160 g, chicória 100 g, dextrina 30 g, vitamina C 22 g
Conteúdo de energia: Energia convertível = 10.8 MJ/kg
Dose diária recomendada:
½ colher de chá por gato, max. 1 colher de chá (1 colher de chá = apróx. 5 g)
O pó deve ser administrado com uma gordura e proteína magra para obter uma excelente
redução de peso e obter uma sensação de saciedade.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 229055 – 250 g
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BARFER’S BEST FOR CATS contém todas as vitaminas e minerais de origem natural, incluindo
cálcio, que o gato que tem uma alimentação B.A.R.F necessita diariamente de forma a cobrir as
suas necessidades alimentares para se manter saudável e ativo.
BARFER’S BEST FOR CATS contém Citrato de cálcio como fonte de cálcio, facilmente
absorvido e indispensável para a formação de ossos fortes, dentes, garras e músculos saudáveis.
Ativa os numerosos sistemas enzimáticos, conduz os impulsos nervosos e melhora a atividade
cardíaca.
BARFER’S BEST FOR CATS contém taurina que é essencial para o gato.. A Taurina não pode
ser produzida pelo organismo do gato. A Taurina é indispensável para a saúde cardíaca e ajuda a
visão. A falta de Taurina poderá resultar em cegueira.
Algas Marinhas – fornece vitaminas, micro minerais como iodo, flúor, enzimas e aminoácidos e
melhora a pigmentação do pelo, nariz e patas.
A levedura fornece as restantes vitaminas, incluindo as do grupo B e a biotina. A alta concentração
de enzimas, minerais e oligoelementos promovem uma maior disponibilidade do cão e protege a pele
e o pelo.
Composição:
Citrato de Caálcio, levedura, algas marinhas

Com Taurina

Ingredientes por kg:
Cálcio 8.45%, pó bruto 26.5%, proteína bruta17.0%, gordura bruta 1.8%, fibra bruta 1.0%
Informação Nutricional por kg:
10,000 mg taurina
Dose diária recomendada:
Dependendo do tamanho do gato: 1 colher de chá, max. 2 colheres de chá.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 228058 – 180 g
Item no. 228096 – 500 g

70

O NOSSO MELHOR PARA O SEU PÁSSARO
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REMÉDIOS BIOLÓGICOS PARA AVES
PETVITAL® V 05

Deficiência de Iodo, distúrbios da tiroide.
Item no. 412808

PETVITAL® V 10

Aves com pouca energia, irritação das membranas mucosas.
Item no. 412990

PETVITAL® V 20

Perda de penas, peladas sem penas, penas baças, penas
arrancadas, doenças em curso, distúrbios metabólicos.
Item no. 413003

PETVITAL® V 50

Doenças Febris, pneumonia, desconforto respiratório.
Item no. 413034

PETVITAL® V 70

Tratamento de diarreia, fraqueza circulatória.
Item no. 413041

PETVITAL® V 90

Profilaxia verminosa – Item no. 413065

PETVITAL® PROPOLIS V 2000

Catalisador mineral para melhorar o sistema imunitário, em
infecções e doenças inflamatórias.
Contém todos os oligoelementos vitais.

PETVITAL® V 30

Frio, rinite, conjuntivite purulenta, pododermatite,
supuração geral, angina, abcesso, infecções de garganta.
Item no. 413010

Para todos os produtos PETVITAL®:
Conteúdo: 10 g

PETVITAL® V 40

Dosagem diária recomendada:
Aplicar na comida ou na água. Aplicar 3 – 5 gotas,
dependendo do tamanho da ave em cerca de 100 ml de
água.

Cicatrização de feridas, perda de sangue devido a lesões,
patas doridas, contusões, cansaço, todos os tipos de
lesões, tratamento de feridas
Item no. 413027
Um pássaro saudável que tome PETVITAL® V não será
afetado de forma negativa no caso de tomar estes
remédios. Portanto, não é necessário separar as aves
doentes das aves saudáveis. Não há contra-indicações
conhecidas, nem efeitos colaterais ou problemas com toma
em simultâneo com outros produtos.

Dependendo da causa pela qual for aplicado o produto, este
pode ser aplicado um ou dois dias até algumas semanas em
caso de necessidade. Não causa habituação.
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PETVITAL® BIRD POWER

PETVITAL® Multivitamin Spray

Único complexo de substâncias ativas com 20 diferentes aminoácidos (incluíndo lisina e
metionina) assim como ferro e zinco. PETVITAL® BIRD POWER fornece valiosa proteínas em
forma de aminoácidos. Estes minerais ajudam à performance e a vitalidade.

• com todas as vitaminas vitais
• para papagaios, periquitos, canários e outras aves ornamentais.
• pulverizando na alimentação, a ave irá absorver as vitaminas através da alimentação.
• em condições de particular stress, ex. transporte, exibições, alterações climáticas, mudanças na
alimentação, infestação de parasitas e outras situações de stress físico.

	

Metionina:
	

melhora a utilização da comida, melhora a qualidade das penas,
previne que a ave retire penas.
melhora a qualidade dos ovos (tamanho, peso)
promove o consumo de oxigênio na musculatura e no sangue
promove um crescimento saudável, melhora a fertilização
• aves saudáveis
• ótimo crescimento
• penas fantásticas

Informação Nutricional por 1,000 ml:
Vitamina A 7,000,000 IU, vitamina C 15,000 mg, vitamina D3 18,000 IU,
vitamina E (como acetato de tocoferol) 5,000 mg, vitamina K1 70 mg,
vitamina B1 600 mg, vitamina B2 1,500 mg, vitamina B6 800 mg, vitamina B12
1,800 mcg, ácido nicotínico 4,000 mg, ácido pantoténico 3,000 mg, biotina
25,000 mcg
Dose diária recomendada:

Informação Nutricional por 1,000 ml:
Ferro como Óxido de Ferro 900 mg, zinco como óxido de zinco 500 mg, lisina 5.5 mg, metionina 15.5 mg
Araras:

Dose diária recomendada:
3 – 5 gotas
5 – 10 gotas
Misturado na comida ou na água durante um período de tratamento de pelo menos 4 semanas. Após
uma pausa de outras 4 semanas, deverá repetir o tratamento.

spray duas vezes na comida
spray três vezes na comida
spray quatro vezes na comida
spray cinco vezes na comida

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 713301 – 50 ml
Item no. 713318 – 100 ml

Tamanhos Disponíveis: Item no. 431305 – 15 ml

BIRD V12

MOULTING STOP

• proporciona um ótima condição e melhora o instinto para falar e cantar.
• recomendado em todas as situações de stress como mudança de penas, transporte, exposições, viagens, etc.
• reabsorção através das membranas mucosas e da linfa sem passar através do fígado, por conseguinte, pouco

Apoia a ave durante a mudança de plumagem fornecendo proteínas necessárias durante a muda de
penas e plumagem.
Possíveis sintomas decorrentes de um défice de aminoácidos, ferro e zinco:
•
•
•
•

penas frágeis
queda de penas
perda de pigmentação nas penas
arrancar penas

•
•
•
•

poder de resistência reduzido
energia reduzida
condição física reduzida
perda de apetite

Todos ao aminoácidos importantes, como o ferro e o zinco, contidos em Moulting Stop que a sua ave
necessita durante a mudança de pena e que não consegue absorver através da alimentação diária.
Informação Nutricional por 1,000 ml:
Fero como óxido de ferro 900 mg, zinco como óxido de zinco 500 mg, lisina 5.5 mg, metionina 15.5 mg
Dose diária recomendada:
Aves Pequenas (ex. canários e periquitos): 5 gotas
Aves Grandes dependendo do tamanho: 10 gotas
Misturadas na água durante o processo de muda de pena.
Tamanhos Disponíveis: Item no. 431335 – 15 ml

perda.
Composição: óleos e gorduras, sacarose
Informação Nutricional por kg:
Vitamina A 500,000 IU, vitamina D3 10,000 IU, vitamina E 1,000
mg vitamina B1 600 mg, vitamina B2 1,000 mg, vitamina B6 250
mg, vitamina B12 1,000 mcg, vitamina K3 100 mg, ácido nicotínico
4,000 mg, ácido fólico 10 mg, ácido pantoténico 1,000 mg
Dose diária recomendada:
Aves ornamentais e aves canoras: 5 gotas
Grandes periquitos e papagaios: 10 gotas
Aplicar sobre a comida ou na água.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 410514 – 25 ml
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O MELHOR PARA O SEU ROEDOR!

REMÉDIOS BIOLÓGICOS PARA ROEDORES
PETVITAL® N 200

Perda de Pelo, pelo baço, eczemas, problemas metabólicos
Item no. 513208

PETVITAL® N 300
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PETVITAL® N 700
Tratamento de diarreia
Item no. 513246

PETVITAL® N 900

Infecção da bexiga, sangue na urina.
Inflamações purulentas, rinite, abcessos, angina, conjuntivites, Item no. 513291
tosse, problemas de deglutição, pododermatite.
Item no. 513215
PETVITAL® PROPOLIS N 2000

PETVITAL® N 400

Todos os tipos de lesões, cicatrização de feridas, hematomas,
perda de sangue devido a lesões, cansaço, stress.
Item no. 513222

PETVITAL® N 500

Doenças febris, pneumonia, desconforto respiratório.
Item no. 513239

Catalisador mineral que reforça o sistema imunitário em
infecções e doenças inflamatórias. Contém todos os
oligoelementos vitais – Item no. 513307
Para todos os produtos PETVITAL® N:
Conteúdo: 10 g
Dosagem:
Aplicar na comida ou na água. Aplicar entre 3 – 8 gotas em
cerca de 100 ml de água por animal, dependendo do seu
tamanho.
Dependendo das circunstâncias pelas qual é aplicado,
deverá administrar durante um ou dois dias ou até mesmo
durante semanas dependendo das necessidades. Não causa
habituação.

Um animal saudável que tome PETVITAL® N não será afetado de
forma negativa no caso de tomar estes remédios. Portanto, não é
necessário separar as aves doentes das aves saudáveis. Não há
contra-indicações conhecidas, nem efeitos colaterais ou
problemas com toma em simultâneo com outros produtos.
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Produtos para Roedores

pray
• com todas as vitaminas.
• para coelhos, porquinhos da índia, ratos e outros roedores.
• Pulverizando este suplemento na comida, o roedor terá acesso a todas as vitaminas

sem haver qualquer desperdício.
• insuficiência de vitaminas e em situações de stress ex. transporte, exibições,

alterações climáticas, alterações alimentares, infestação de parasitas e outras
situações de stress.
•

Informação Nutricional por 1,000 ml:
Vitamina A 7,000,000 IU, vitamina C 15,000 mg, vitamina D3 18,000 IU,
vitamina E (como acetato de tocoferol) 5,000 mg, vitamina K1 70 mg,
vitamina B1 600 mg, vitamina B2 1,500 mg, vitamina B6 800 mg, vitamina B12
1,800 mcg, ácido nicotínico 4,000 mg, ácido pantoténico 3,000 mg, biotina
25,000 mcg
Dose diária recomendada:
Coelhos e porquinhos da índia:
Hamster e outros pequeno roedores:
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 713509 – 50 ml
Item no. 713516 – 100 ml

pulverize 4 vezes sobre a comida
pulverize 3 vezes sobre a comida
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NÓS DAMOS UMA AJUDINHA.

EQUOLYT® BIO-ECZEMA-PROTECTION
Proteção eficaz contra todo o tipo de parasitas, larvas e ovos. Funciona a curto e a
longo prazo. masses.
Em combinação com EQUOLYT® BIO-ECZEMA-LIND obtém uma excelente proteção
contra mordidas de mosquitos e outros insectos. Os ácidos gordos do óleo de côco
desidratam os parasitas causando-lhes a morte.
Recomendação de uso:
EQUOLYT® BIO-ECZEMA-PROTECTION deve ser aplicado preventivamente com
uma esponja nas partes mais afetadas. Normalmente é a zona da cabeça, crista do
pescoço e a raiz da cauda (proteja os olhos). Dependendo das necessidades, deverá
aplicar 2 – 3 vezes por semana. Pode aplicar diariamente se necessário.
Atenção!
Não aplique em zonas com feridas. Primeiro deverá tratar essas áreas com
EQUOLYT® BIO-ECZEMA-LIND pelo menos durante 3 dias até a pele ficar
saudável. depois disso aplique EQUOLYT® BIO-ECZEMA-PROTECTION conforme
necessitar, dependendo do grau de infestação e dos danos encontrados pela picada de
insectos.
Composição:
100 g contém 15 g/litro de ácido octanóico, 15 g/litro de ácido decanóico
(Componentes do óleo de coco)
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 341344 – 1,000 ml
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EQUOLYT® BIO-ECZEMA-LIND

EQUOLYT® BIOTINA HORSE PÓ & COMPRIMIDOS

Aplicação:

PARA CASCOS FORTES E PELO SAUDÁVEL E BRILHANTE

•
•
•
•

picadas de insetos, picadas de carrapatos
lágrimas, arranhões de todos os tipos
coceira provocada por danos superficiais
feridas causadas pela sela

Recomendação de Aplicação:
A emulsão deverá ser aplicada 2 – 3 vezes ao dia nas partes afetadas da pele e massajar em
círculos. Aplique durante alguns dias.
Caraterísticas de EQUOLYT® BIO-ECZEMA-LIND:
O sumo das folhas da planta de aloé vera é muito conhecida pelas suas propriedades de efeito
relaxante da pele.
O conteúdo de carbohidratos (acemannane) e aminoácidos apoiam a pele na sua função natural.
Devido às suas caraterísticas hidrofílicas, EQUOLYT® BIO-ECZEMA-LIND penetra
profundamente na pele e provoca a sua regeneração.
Por um lado EQUOLYT® BIO-ECZEMA-LIND deixa a pele "respirar" permitindo a passagem do
oxigénio, por outro, protege contra factores nocivos externos.
Em combinação com EQUOLYT® BIO-ECZEMA-PROTECTION é ótimo para a proteção contra
as mordidas de mosquitos e outros insectos.
Composição:
Aloe Barbadensis gel (Aloé Vera)10%, base de seiva natural, glicerina, água.
Livre de conservantes e substâncias aromáticas.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 340255 – 50 ml
Item no. 340286 – 200 ml

A vitamina biotina solúvel em água (conhecida por vitamina H) não está muitas
vezes disponível na alimentação diária de um herbívoro como o cavalo.

of biotina
Conteúdo de
500 mg
1,
:
pó
por kg
4,500 mg
comprimidos:

De forma a prevenir a deficiência de biotina, deverá administrar
EQUOLYT® BIOTIN HORSE diariamente:
• para cascos firmes, fortes e sem rachaduras
• pelo saudável e brilhante
A biotina tem uma função crucial como co-enzima no metabolismo da queratina.
Os cascos e o pelo são compostos maioritariamente por queratina.
Composição: Dextrose, levedura
Informalção Nutricional por kg:
Biotina 4,500,000 mcg (pó 1,500,000 mcg), vitamina A 600,000 IU,
vitamina D3 16,000 IU, vitamina E 4,500 mg, vitamina C 20,000 mg, Vitamina B1
280 mg, vitamina B2 430 mg, vitamina B6 200 mg, vitamina B12 850 mcg, ácido
nicotínico 900 mg, ácido pantoténico 430 mg, ácido fólico 130 mg
Dose diária recomendada:
Cavalos Pequenos

Cavalos Médios

Cavalos Grandes e
Pesados

Dosagem em comprimidos

½

1

2

Dosagem em colher de chá

1

1½

2

Adicione biotina à alimentação durante um período de 5 meses; Após esse período metade da
dosagem será suficiente de forma a garantir um suplemento adqueado de biotina.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 301607 – 200 g (apróx. 60 comprimidos)
Item no. 301614 – 700 g (apróx. 210 comprimidos)
Item no. 301737 – 500 g
Item no. 301744 – 1,500 g
Item no. 301751 – 3,000 g
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EQUOLYT® YEAST

EQUOLYT® DERM LIQUID

PELO – PERFORMANCE – CONDIÇÃO FÍSICA!

FOR SKIN AND HAIR

EQUOLYT® YEAST é uma combinação de levedura de cerveja e levedura mineral. É
saborosa e facilmente aceite pelo seu cavalo.
Devido à elevada percentagem de proteína e vitamina B, a levedura de cerveja é indicada
para ajudar em casos de problemas intestinais em particular os distúrbios da síntese da
flora intestinal do intestino grosso. Se os cavalos de competição forem alimentados à
base de uma alimentação altamente concentrada, com pouca ração vegetal, a atividade
microbiana do intestino diminui e este facto poderá causar num défice de vitaminas-B.
Neste caso, a deficiência de vitaminas B pode ser parcialmente compensada por
EQUOLYT® YEAST pó (com levedura de cerveja de elevada qualidade). A levedura
reforça o apetite e fortalece o sistema nervoso.
Com as enzimas presentes em EQUOLYT® YEAST (entre outras a amilase) obtém-se uma influência positiva na utilização
da alimentação. A levedura potencia uma digestão mais eficaz devido a este mineral. Devido à levedura presente em
EQUOLYT® YEAST, todos os macro e minerais são fornecidos naturalmente. Isto tem um efeito positivo na qualidade do
pelo e do sistema nervoso.
Composição: Levedura de cerveja, levedura mineral
Dose diária recomendada:
Dependendo do tamanho do cavalo 6 a 12 colheres de sopa sobre a comida (1 colher de sopa = aprox. 15 g).

Este produto de alta qualidade é uma combinação de ácidos gordos ativos essenciais do óleo
de prímula e do óleo de peixe, adicionado com vitaminas que desempenham um papel
importante no metabolismo da pele e do pelo (biotina, vitamina E, dexpantanol). A deficiência
deste ácidos gordos, que necessitam de ser adicionados através de uma fonte extra uma vez
que não conseguem ser produzidos pelo organismo do cavalo poderá provocar os seguintes
sintomas:
• pele frágil e seca
• perda de pelo
• irritações na pele
• a elevada perda de água através da pele causada
• pele sem brilho
pela diminuição da capacidade de ligação de água
da pele
Composição:
Óleo de prímula, óleo de peixe.
Informação Nutricional por 1,000 ml:
Vitamina E (como acetato de tocoferol) 141,288 mg, dexpantanol 463 mg, biotina 139 mcg
Dose diária recomendada:
1 colher de sopa misturada na comida, num tratamento de 4 semanas (1 colher de sopa =
apróx. 12 ml). Após esse período, 2 colheres de sopa por semana serão suficientes durante um
período de 8 semanas.

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 330102 – 3,000 g

EQUOLYT® SEAWEED

SAÚDE NATURAL –FEITO DE ALGAS FRESCAS (ASCOPHYLLUM)
A farinha de algas marinhas, feito de algas frescas (ascophyllum), EQUOLYT® SEAWEED, é um produto natural de alta
qualidade devido à sua composição de minerais, aminoácidos e oligoelementos.
EQUOLYT® SEAWEED é um produto natural de alta qualidade que regula uma alimentação
pouco equilibrada e que ajuda no metabolismo do pelo e na pigmentação porque contém iodo,
zinco e carotenoides. A quantidade de de aminoácidos de lisina otimiza a ingestão de
nutrientes. A celulose e o manitol ajudam a digestão. O sistema imunitário é reforçado
devido à elevada percentagem de vitaminas (ex. vitamina C)
Dose diária recomendada:
Dependendo do tamanho do cavalo 4 – 8 colheres de sopa (1 colher de sopa = apróx. 15 g)
misturadas sobre a ração. Para éguas em gestação ou lactantes a dosagem deverá ser
duplicada.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 330454 – 750 g
Item no. 330447 – 4,000 g

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 302215 – 250 ml
Item no. 302239 – 1,000 ml

EQUOLYT® GARLIC
Um produto natural de elevada pureza com aminoácidos de lisina e metionina que causa um
odor desagradável aos parasitas. O alho, numa dosagem como a que tem o suplemento
EQUOLYT® GARLIC, é extremamente eficaz. Previne problemas relacionados com o
envelhecimento e aumenta a força do cavalo.
Composição:
pola de maçã, algas marinhas, alho, levedura, tomilho
Informação Nutricional por kg:
metionina 10,000 mg, lisina 6,000 mg
Dose diária recomendada:
Dependendo do tamanho do cavalo: 1 a 3 colheres de sopa misturadas na comida.
(1 colher de sopa = apróx. 15 g)
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 330249 – 1,000 g
Item no. 330256 – 3,000 g

84

Produtos para Cavalos



EQUOLYT® CARBONATO DE CÁLCIO

EQUOLYT® HORSE MINERAL

PARA DENTES FORTES E UMA BOA ESTRUTURA ÓSSEA

ÓPTIMO SUPLEMENTO COM MACRO E MICRO MINERAIS

O cálcio é um elemento de extrema importância para a saúde do cavalo. É um mineral
essencial que desempenha um função importante na corrente sanguínea, no trabalho
muscular, na estrutura óssea e na formação de dentes fortes.

Este poderoso concentrado biológico deverá ser adicionado a qualquer
alimentação independentemente do tipo de alimentação do cavalo.

As deficiências de cálcio como mineral principal no metabolismo, podem causar
distúrbios no desenvolvimento ósseo principalmente na fase de crescimento.
O calcium é necessário para:
•
•
•
•

a corrente sanguínea
para o funcionamento da musculatura
para dentes fortes e saudáveis
para a manutenção da estrutura óssea

O carbonato de cálcio é um fornecedor de cálcio natural.
Ingredientes:
36% cálcio, 9% ácido clorídrico - insoluvél em cinzas
Dose diária recomendada:
Dependendo do tamanho do cavalo 2 – 4 colheres de sopa misturadas
na comida. (1 colher de sopa = apróx. 30 g)
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 320004 – 1,000 g
Item no. 320011 – 3,500 g

Se administrar diariamente com EQUOLYT® HORSE MINERAL, o seu cavalo
recebe todos os macro e micro minerais e oligoelementos que fortalecem a
estrutura óssea, os dentes e o trabalho muscular.
A saborosa levedura promove o apetite, ativa o metabolismo da digestão, as
algar marinhas melhora a performance do cavalo e melhora a pigmentação do
pelo.
Os minerais presentes em EQUOLYT® HORSE MINERAL, são totalmente
utilizados após algumas horas.
A relação de cálcio/fósforo é de 1,2 para 1.
A necessidade de minerais e oligoelemento é maior em:
• cavalos durante a fase de crescimento
• cavalos em envelhecimento ou idosos
• em éguas em gestação ou em aleitamento
• durante a mudança de pelo e na renovação dos cascos
• em cavalos stressados, nervosos e com dificuldade de
concentração.
Composição:
Fosfato Monocálcico, carbonato de cálcio, levedura, algas marinhas, aromatizante
(banana)
Ingredientes:
Cálcio 15.3%, fósforo 14.9%, sódio 0.39%
Dose diária recomendada:
Dependendo do tamanho do cavalo: 4 to 6 colheres de sopa misturadas na comida
(1 colher de sopa = apróx. 25 g)
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 320424 – 4,000 g
Item no. 320417 – 10,000 g
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EQUOLYT® ARTHRO FORTE

• para acalmar, melhorar a concentração e a capacidade de trabalho.
• rico em magnésio e vitaminas B12

PARA OSSOS E ARTICULAÇÕES

EQUOLYT® MAG HORSE contém uma elevada dosagem de magnésio e
vitamina B12. Esta combinação estabiliza o sistema nervoso de cavalos
inquietos, agitados e nervosos. Esses cavalos nervosos têm um desempenho
instável o que os faz ter uma alimentação mais pobre devido à sua agitação
interna e que resulta em perda de energia.
EQUOLYT® MAG HORSE:
para cavalos nervosos e agitados
cavalos com défice de concentração
cavalos com dificuldade de trabalho
para cavalos jovens para crescimento saudável
para cavalos idosos
para fêmeas com crias
Composição:
Carbonato de magnésio, lactose, citrato de magnésio, gluconato de magnésio
•
•
•
•
•
•

Informação Nutricional por kg: Vitamina B12 250,000 mcg
Dosagem diária recomendada:
Cavalos Pequenos
1 colher de sopa
Cavalos Médios
2 colher de sopa
Cavalos Grandes e Pesados
4 colher de sopa
(1 colher de sopa = apróx. 15 g)
O pó é administrado misturado juntamente com a comida
Tratamento durante 3 meses. Especialmente recomendado para períodos de competição.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 310401 – 1,000 g
Item no. 310418 – 3,000 g

The pulverized plants, minerals and vitamins contained in EQUOLYT® ARTHRO FORTE
support the bones, the sinews and ligaments in their natural function. Mobility and vitality of
your horse are promoted, weak joints strengthened; the readiness to perform and the wellbeing of your horse are improved.
Informação sobre as vitaminas e minerais:
	
	
	
	
	

Importante para a estrutura muscular durante a fase de
crescimento.
Importante para o sistema nervoso central.
Importante na formação de sangue e no sistema nervoso.
Importante na formação do sangue.
Atua como co-enzyma em vários procedimentos metabólicos e é
também importante na divisão celular.
Melhora a formação da cartilagem e é importante no processo
de formação de sangue.
A Salicilina ajuda os ossos, tendões, ligamentos e todos os
tecidos conjuntivos na sua função natural.

Composição:
Semolina de arroz, maltodextrina, casca de salgueiro, raiz de confrei, polpa de maçã, tomilho,
fosfato dicálcico, fosfato de cálcio-sódio, dextrose, cloreto de sódio, óxido de magnésio
Informação Nutricional por kg:
Vitamina E 3,200 mg, vitamina B1 1,000 mg, vitamina B12 3,600 mcg, ferro 215 mg como
sulfato de ferro heptahidratado, zinco 11 mg como óxido de zinco, manganês 15 mg como
óxido de manganês, cobalto 3 mg como carbonato de cálcio mohidratado, cobre 2 mg sulfato
de cobre pentahidratado, molibdenio 17 mg como molibdato de sódio.
Dosegem diária recomendada:
Cavalos jovens a partir da 6ª semana de vida:
2 vezes por dia 1 colher de sopa durante 4 semanas. Repetir o tratamento após uma
paragem de 6 meses.
Cavalos Adultos
2 vezes por dia 2 colheres de sopa durante 6 meses. Após esse período 2 vezes por dia 2
colheres de sopa durante 4 semanas, 1 vez por ano.
Após cirurgias e em situações de dificuldade de crescimento:
2 vezes por dia 3 colheres de sopa durante 2 – 6 meses dependendo da necessidade.
(1 colher de sopa = apróx. 15g)
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 323050 – 500 g
Item no. 323067 – 1,000 g
Item no. 323074 – 3,000 g
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EQUOLYT® CALCIUM CITRATE

EQUOLYT® HORSE

PARA OS OSSOS, DENTES E METABOLISMO

ALEGRIA DE DESEMPENHO E MOVIMENTO PARA O SEU CAVALO!

O citrato de cálcio é o sal de cálcio do ácido cítrico. É obtido a partir do ácido cítrico, que é
neutralizado por uma fonte de cálcio. O citrato de cálcio contém 21% de cálcio, a restante parte
é água cristalina.

EQUOLYT® HORSE fornece ao sistema locomotor um suplemento de alta qualidade de
glicosaminoglicanos (GAG), que estão presente no mexilhão de lábis verdes.
A estrutura dos tecidos conjuntivos como os tendões, ligamentos e articulações são
influenciados positivamente pelos GAG assim como pelo sulfato de condroitina melhorando a
performance do seu cavalo.

O citrato de cálcio é facilmente absorvido pelo organismo e muito compatível. Como tal, é uma
ótima fonte de cálcio para potros e cavalos jovens, cavalos doentes e em envelhecimento ou
idosos. Também os cavalos adultos precisam de cálcio diariamente para manterem um
metabolismo equilibrado e para reforço dos ossos.
O cálcio mineral é indispensável para o metabolismo equilibrado do cavalo. É ainda necessário
para um trabalho muscular eficiente, para um esqueleto saudável e dentes fortes. O cálcio é
também fundamental como co-enzima em vários processos metabólicos.
Défices de cálcio durante a fase de crescimento do cavalo pode resultar em problemas na
substância óssea e na sua formação. Pode resultar em perda de firmeza e elasticidade do
sistema ósseo.
Cálcio mineral:
•
•
•
•

para manutenção da musculatura
para a formação e manutenção do esqueleto
para a formação e manutenção da cartilagem
para dentes fortes e firmes

EQUOLYT® HORSE é um complexo de substâncias ativas de fontes naturais, que aumentam
a capacidade física e do sistema locomotor.
EQUOLYT® HORSE contém:
Aminoácidos (ex. metionina) e algas marinhas: como fornecedores de enxofre
Pó de mexilhão de lábios verdes:
Fornece os tecidos conjuntivos e as articulações com glicosaminoglicanos (GAG),
sulfato de condroitina, heparina, sulfato de heparina e ácido hialurónico. Os ácido gordos
Omega3 são um contributo importante para o metabolismo do cavalo.
Vitamin E e Selénio:
Como protetores celulares (antioxidantes), para proteção das células contra os produtos
destrutivos do metabolismo.
			

durante a gestação para ajudar os tecidos conjuntivos para
tecidos conjuntivos, tendões e ligamentos fortes.
para uma melhor qualidade de vida e melhoria da mobilidade
para melhor condição física, performance, disponibilidade,
velocidade, energia.

Ingredientes:
21% cálcio

		

Dose diária recomendada:
Dependendo do tamanho do cavalo 4 a 6 colheres de sopa
misturadas na comida (1 colher de sopa = apróx. 15 g)

Composição:
Ervas, frutos secos, 20% pó de mexilhão de lábios verdes, sêmola de arroz, algas marinhas

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 320516 – 400 g
Item no. 320547 – 2,500 g

Informação Nutricional por kg:
metionina 14,000 mg, vitamina E 10,000 mg, selénio 12 mg as selenito de sódio
3
Dose diária recomendada
Cavalos: 3 vezes ao dia 1 colher de sopa
Potros e Poneis: 3 vezes ao dia ½ colher de sopa (1 colher de sopa = apróx. 10 g)
Tamanhos Disponíveis:
Art.-Nr. 321032 – 500 g
Art.-Nr. 321001 – 1,000 g
Art.-Nr. 321049 – 3,000 g
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EQUOLYT® VITA HORSE
Vitaminas e aminoácidos para melhorar a performance, condição física e
o apetite!
EQUOLYT® VITA HORSE é uma combinação de vitaminas e aminoácidos que é
absorvida de forma rápida e imediata. É necessária para a produção de grandes
quantidades de energia no músculo. As vitaminas B são necessárias para a síntese
das enzimas. A metionina promove a regeneração das células; a betaína reduz o ácido
láctico no músculo. O músculo não acidifica tão rápido e a concentração muscular é
mais duradoura.
Composição: Dextrose, lactose
Informação Nutricional por kg:
Vitamina B1 8,500 mg, vitamina B2 2,850 mg, vitamina B6 430 mg, vitamina B12
2,850 mcg, ácido fólico 715 mg, metionina 140 mg, betaína 1,000 mg

CONDIÇÃO MÁXIMA E EXCELENTE PERFORMANCE
EQUOLYT® HORSE VIT é um xarope saboroso para cavalos, que foi desenvolvido
segundo um procedimento especial patenteado. Tem efeitos num curto espaço de tempo
assim que as vitaminas são absorvidas pelo sangue sem haver qualquer perda através das
membranas mucosas sem passarem pelo fígado.
As vitaminas são indispensáveis em fases extremas como a gestação, aleitamento, treinos,
trabalho, corridas, situações de stress, competições, fase de crescimento e desenvolvimento.
Composição:
óleos e gorduras, sacarose
Informação Nutricional por kg:
Vitamina A 500,000 IU, vitamina D3 10,000 IU, vitamina E 1,000 mg
vitamina B1 600 mg, vitamina B2 1,000 mg, vitamina B6 250 mg,
vitamina B12 1,000 mcg, vitamina K3 100 mg, ácido nicotínico 4,000 mg,
ácido fólico 10 mg, ácido pantoténico 1,000 mg
Dose diária recomendada:
Dependendo do tamanho e do peso do cavalo:
1 a 3 colheres de sopa misturadas na comida
(1 colher de sopa = apróx. 12 ml)
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 310012 – 250 ml
Item no. 310029 – 1,000 ml

Dose diária recomendada:
Dependendo do tamanho do cavalo de 1 a 3 colheres de sopa misturadas na comida.
(1 colher de sopa = apróx. 10 g). Para cavalos de competição deverá duplicar a
dosagem.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 310043 – 1,000 g
Item no. 310050 – 3,000 g
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EQUOLYT® BIO-FRESH & CLEAN
•
•
•
•

ar fresco no estábulo!
um agente de limpeza natural removedor de odores
não é perigoso para humanos, animais e meio ambiente
dermatologicamente testado – resultado: “Muito Bom”

Ingredientes de acordo com a regulação EU:
Micro-organismos classe. 1, tensioativos aniônicos menos 1%, aromas, ph-value ca. 7.
Aplicação:
EQUOLYT® BIO-FRESH & CLEAN pode ser utilizado em várias áreas e é ideal para a
remoção de odores e limpeza de: boxes, estábulos, arreios e material de equitação.
Boxes de Cavalos:
Agite EQUOLYT® BIO-FRESH & CLEAN antes de usar e coloque 100 ml em 5 l de água.
Primeira utilização: Limpe a boxe e remova todas as crostas agarradas na parede. Toda a
boxe deverá ser pulverizada até ficar húmida. Depois deixe secar e não lave com água. Repita
este procedimento a cada 2 dias até os odores serem totalmente eliminados.
Manutenção: Depois de limpa a boxe deverá pulverizar através do mesmo procedimento 3
vezes por semana.
Arreios:
100 ml em 1 l de água: selas, areios, texteis etc. pulverize até ficar húmido e deixe secar.
Características e efeito :
EQUOLYT® BIO-FRESH & CLEAN é eficaz em qualquer situação, sempre que exista problemas
de odores. As contaminações orgânicas são eliminadas de forma natural Os microorganismos
especiais decompõe eficazmente os odores como urina e excrementos de forma que esses cheiros
não são lavados mas sim eliminados. Na boxe, existe sempre uma elevada concentração de
amoníaco o que prejudica a saúde respiratória do cavalo. O amoníaco em conjunto com a
humidade forma uma solução cáustica e corrosiva de hidróxido de amoníaco. Se um cavalo entrar
em contato com esta solução, poderá ter problemas nos cascos e na pele. A eficiência dos
microorganismos de EQUOLYT® BIO-FRESH & CLEAN neutralizam a urina, por isso uma
quantidade muito menos de amoníaco é libertada. Em superfícies limpas com EQUOLYT® BIOFRESH & CLEAN os germes potencialmente perigosos são eliminados e o desenvolvimento de
amoníaco é prevenido.
EQUOLYT® BIO-FRESH & CLEAN melhora o ambiente dos estábulos e a saúde dos seus cavalos.
A saúde dos cascos e das pernas nos estábulos que são limpos com EQUOLYT® BIO-FRESH &
CLEAN é significativamente melhorada; a redução da formação de gases de amoníaco também é
reduzida o que tem efeitos positivos no sistema respiratório do animal, nos cascos e na pele.
•
•
•
•

melhora o ambiente do estábulo
tem influência positiva nos cascos e na pele das patas
tem influência positiva no sistema respiratório e na pele
reduz a infestação de insectos voadores no estábulo

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 340040 – 1,000 ml | Item no. 340057 – 5,000 ml | Item no. 340007 – 10,000 ml



EQUOLYT® OAT MILK SHAMPOO
Shampoo para cavalos para tratamento cuidado e limpeza da pele e pelo.
• suave com a pele e pelo
• indicado para peles sensíveis
EQUOLYT® OAT MILK SHAMPOO mantém a camada protetora de ácido natural da
pele; a proteína hidrolisada de carvalho protege a pele e reforça o pelo. O oat milk
acalma irritações da pele e cria uma camada protetora sobre cada pelo. A pele torna-se
suave, sedosa e brilhante. este shampoo pode ser utilizado diariamente e pode ser
utilizado mesmo em pele irritada e seca. Tem um cheiro agradável.
• indicado para aplicação frequente
• os pelos das crinas e do rabo ficam mais volumosos e

sedodos
• pode ser aplicado em pelo estragado e em pele irritada

Tamanhos Disponíveis:
Item no. 341948 – 500 ml
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SUPLEMENTOS PARA HUMANOS
GRÜNLIPP ARTHRO FORTE GAG PARA HUMANOS
Suplemento dietético com fins médicos (dieta equilibrada) para tratamento da
artrite e reumatismo e problemas nos tecidos conjuntivos.
Concentrado nutricional para apoiar articulações, cartilagem, cordas vocais e
tecidos conjuntivos com glicosaminas, vitaminas e oligoelementos.

Suplemento especial para:
• Articulações, cartilagem, cordas vocais e tecidos conjuntivos.
• Apoio na recuperação de problemas nos tecidos conjuntivos.

Para que é indicado Grünlipp Artho Forte GAG?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

inflamações articulares agudas e crónicas
inflamação cordas vocais
articulações e ligamentos frágeis
irritação das cápsulas articulares
problemas na cartilagem
desgaste das articulações
rigidez das articulações
dores e problemas na coluna vertebral
artrite
reumatismo

A substância principal dos tecidos conjuntivos são os glicosaminoglicanos e as glicoproteínas, sendo a sua função
principal o armazenamento de água e minerais para atuar como condutor químico em duas direções.
Porquê Grünlipp Arthro Forte GAG?
Os tecidos conjuntivos e os tecidos de suporte podem ser afetados por lesões, por inflamações ou por desgaste que
podem ocorrer por exemplo com a idade, que é a altura em que existe uma maior necessidade nutricional.
Para quem é indicado o Grünlipp Arthro Forte GAG
O suplemento nutritivo Grünlipp Arthro Forte GAG – com glicosaminoglicanos – é indicado para problemas nos tecidos
conjuntivos assim como devido ao desgaste que causa problemas nas articulações.
Composição:
Com 70% de pó de mexilhão de lábios verdes = 350 mg/cápsula, extracto de casca de árvore, algas marinhas,
metionina, vitamina E, selénio, levedura, vitamina B6, cápsulas de celulose, dióxido de titânio, estearato de magnésio.
Recomendação de uso:
4 vezes por dia 1 cápsula às refeições. Em caso de necessidade poderá duplicar a dosagem. Recomendação: Tome as
cápsulas durante um período mínimo de 12 semanas. A dose diária recomendada não deve ser excedida.
continua ➜
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Nota importante:
Deverá consultar um médico antes de tomar este suplemento.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 615117 – 100 cápsulas
Item no. 615100 – 200 cápsulas

Canina® BIOTIN-VITAMIN H-COMPRIMIDOS
UM SUPLEMENTO IMPORTANTE PARA REFORÇAR AS UNHAS E CABELO
Unhas saudáveis e cabelo forte são o cartão de visita dos humanos modernos.
Portanto recomendamos Canina® BIOTIN-VITAMIN H-COMPRIMIDOS para unhas e cabelos frágeis e quebradiços.
Estudos científicos mostraram que 91% dos pacientes com problemas de unhas e 82% com problemas de cabelo, que
tomaram 2.5 mg de biotina durante um período de 6 meses, demonstraram um melhora significativa da qualidade das unhas e
do cabelo. Os veterinários utilizam a biotina como tratamento há muitos anos: a vitamina H (BIOTINA) reforça as garra e pelo
dos animais. Entretanto, profissionais médicos descobriram que a BIOTINA também ajuda as unhas e os cabelos dos
humanos a ficarem saudáveis.
Canina® BIOTIN-VITAMIN H-COMPRIMIDOS é um importante suplemento com uma elevada quantidade de vitamina H
(BIOTINA) para o organismo humano. Ainda que as quantidades de biotina estejam presentes no leite, vegetais ou fígado,
pode na mesma haver um défice de biotina devido a uma alimentação desequilibrada. A BIOTINA está envolvida no
metabolismo da pele, do cabelo e unhas e afeta positivamente a formação de queratina. Canina® BIOTIN-VITAMIN HCOMPRIMIDOS contém uma suficiente quantidade de biotina que cobre as necessidades diárias de biotina.
Tamanhos Disponíveis:
Item no. 615001 – 150 comprimidos

Vitaminas e o seu Significado Fisiológico

ignificance
Vitamina A
Vitamina A tem um papel importante na criação e regeneração
da pela e das membranas mucosas. Contribui para aumento da
resistência do corpo contra doenças infecciosas. Além disso a
vitamina A é de vital importância para a saúde, crescimento e
fertilidade.
Vitamina D3
Vitamina D3 regula a absorção de cálcio e fósforo no corpo,
também regula os depósitos de cálcio e fósforo no sistema
ósseo e melhora as trocas de cálcio e fósforo dos ossos.
Vitamina E
Vitamina E é extremamente importante para controlar o
metabolismo dos hidratos de carbono, principalmente o
metabolismo muscular e o fornecimento de glicogénio. Neste
contexto a vitamina E contribui para regular o metabolismo das
hormonas. Uma insuficiente quantidade de vitamina E resulta
na degeneração do músculo cardíaco e dos ossos, em
desordens no movimento e por vezes em algumas espécies,
doenças animal.

Vitamina B6
Vitamina B6 é um fator importante no metabolismo da proteína. A
falta de vitamina B6 resulta em dificuldades de crescimento,
inflamações da pele e problemas durante a fase de incubação e
em animais recém-nascidos durante o parto.
Vitamina B12
Vitamina B12 é essencial na formação do sangue, crescimento e
inúmeros outros processos metabólicos. Está também
diretamente envolvido na formação de diversos aminoácidos e é
por isto que a proteína animal pode ser substituída ou reduzida
em detrimento da proteína vegetal através da vitamina B12.
Vitamina K
Vitamina K é responsável pela regulação e manutenção de uma
formação protrombina normal A insuficiência de vitamina K
resulta em problemas com a coagulação do sangue, portanto,
mesmo pequenas irritações ou feridas como por exemplo das
membranas mucosas do intestino podem resultar em grandes
hemorragias e a o tempo necessário para a coagulação do
sangue será maior.

Vitamina C
Vitamina C é essencial para a formação e manutenção de
tecidos moles, ossos, cartilagem e dentes. Uma quantidade
suficiente de vitamina C no organismo aumenta a resistência a
infecções.

Ácido Nicotínico
Se o animal não possuir nenhum ácido nicotínico, poderá ter
alterações na pele, doenças ao nível do sistema digestivo,
problemas de crescimento e inflamações das membranas
mucosas.

Vitamina B1
Esta vitamina é essencial para a troca de impulsos nervosos. A
troca de impulsos entre o músculo e os nervos não é possível
sem vitamina is vitamina B1. Apenas com um bom fornecimento
de vitamina B1 é que é possível combater depressões,
distúrbios do sistema nervoso, a falta de apetite e uma
insuficiente utilização de energia.

Ácido Pantoténico
Esta vitamina é de particular importância na formação e redução
de gorduras. O Ácido Pantoténico é necessário para o
funcionamento normal da pele e das membranas mucosas. Um
ótimo fornecimento de ácido pantoténico previne doenças da pele
e da membrana mucosa, problemas de digestão e do sistema
respiratório, crescimento e problemas de reprodução assim como
dificuldade de adaptação a situações de stress.

Vitamina B2
Vitamina B2 tem um papel fundamental no metabolismo dos
carbohidratos, gordura e proteínas. Um bom fornecimento de
vitamina B2 previne dificuldades de crescimento, a falta de
apetite e doenças do aparelho digestivo.

Ácido Fólico
O Ácido Fólico participa no metabolismo da proteína e
especialmente na construção de células. Também tem um papel
fundamental na produção de glóbulos vermelhos, para além de
vitamina C e vitamina B2.
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