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Oferecer soluções de excelência para o bem-estar e saúde dos animais, superando 
as expectativas de nossos clientes e gerando crescimento para nossos colaboradores.

A Vetnil foi idealizada pelo médico veterinário Dr. João Carlos Ribeiro (in memorian) e 
iniciou suas atividades em maio de 1994, na cidade de Louveira, interior de São Paulo. 
Baseada nas mais recentes pesquisas mundiais na área de nutrição para equinos, iniciou 
o desenvolvimento de uma linha de produtos até então inédita no Brasil e que hoje é líder 
no segmento, sendo recomendada pelos melhores veterinários, criadores e treinadores do 
país. A partir de 1998, a Vetnil se inseriu também no mercado PET, no qual conquistou 
a confiança de veterinários e criadores. Passou a ser uma excelente opção no cotidiano 

A Vetnil está sempre presente nos principais 
eventos realizados no exterior e atualmente 
exporta para mais de 15 países, entre eles: 
Angola, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, República Dominicana, Panamá, 
Paraguai, Peru, Qatar, Eslovênia, Emirados 
Árabes, Uruguai, Nicarágua e México.

A Vetnil é reconhecida pela sua 
constante inovação e criatividade no 
desenvolvimento de soluções que 
vêm ao encontro das necessidades do 
mercado veterinário. 

Nos últimos anos, a Vetnil lançou 
no mercado brasileiro diversos 
produtos de alta tecnologia, resultado 
de pesquisa e desenvolvimento 
próprios, especialmente nas linhas 

de suplementos, como o Nutração, o Nutralogic e mais recentemente a Linha 
Super Premium JCR de suplementos para equinos, uma linha que representa 

desses profissionais, devido aos ótimos resultados colhidos com a utilização de 
seus produtos, sendo hoje um dos maiores laboratórios nacionais. Em 2000, os 
produtos Vetnil foram introduzidos nos mercados de animais de produção, como 
bovinos, ovinos, caprinos, suínos e aves. Ao longo de sua trajetória, a Vetnil ganhou 
importantes prêmios, tais como: “Melhores empresas para se trabalhar”, divulgado 
pela Revista Época; “A empresa que mais cresceu no setor veterinário em 2005”, 
divulgado pelo Anuário Exame 2006-2007; “A melhor empresa do setor de produtos 
veterinários”, divulgado pelo Anuário Melhores do Agronegócio - Globo Rural em 
2006, 2011, 2015 e 2016, dentre outros.

MISSÃO

VALORES

HISTÓRIA

EMPRESA INTERNACIONAL

MODERNIDADE E INOVAÇÃO

• Paixão: Amamos o que fazemos, somos dedicados, perseverantes e comprometidos.

• Humildade: Respeitamos o ser humano e estamos abertos a novas ideias.

• Excelência: Fazemos sempre o nosso melhor.

• Integridade: Agimos sempre com ética, honestidade e transparência.

• Inovação: Focamos na melhoria contínua e na criação de novas soluções.



Em 2003, a Vetnil deu início à implantação de um sonho audacioso, o “PROJETO 
RECEITUÁRIO DO FUTURO”, que visa prestigiar os futuros profissionais veterinários e 
as mais de 100 instituições que os preparam em todo o Brasil.
O projeto “Receituário do Futuro” surgiu de uma antiga preocupação, que é de levar aos 
acadêmicos de Medicina Veterinária informações comerciais e inovações terapêuticas 
trazidas através de produtos veterinários produzidos pelo seu laboratório. Este contato 
do estudante, com as opções de medicações que ele poderá prescrever, torna-o mais 
apto e seguro quanto ao conhecimento dos princípios ativos que compõem cada 
produto e seus respectivos nomes comerciais.
Atualmente, cerca de 70% das instituições, em todo o país, já aderiram ao nosso 
projeto.
A Vetnil acredita em um futuro brilhante pela frente, assumindo cada vez mais um lugar 
de destaque. Está sempre atenta à evolução tecnológica e às necessidades do mercado, 

Buscando sempre prestar excelência 
de atendimento a seus clientes, a 
Vetnil investe cada vez mais em 
seu pessoal, através de cursos 
de aprimoramento no Brasil e no 
exterior, de forma que estes estejam 
preparados para fornecer serviços 
de qualidade aos nossos clientes.

A Vetnil também conta com um serviço de atendimento ao cliente, disponível 
através de atendimento telefônico (0800 109 197), ou através de sua home page 
(www.vetnil.com.br), no qual pode-se obter mais informações sobre os produtos e 
esclarecimentos de dúvidas sobre sua utilização.
A Vetnil ainda mantém um relacionamento muito próximo a seus clientes através 
das redes sociais, por meio dos perfis da marca no Facebook, Instagram e Twitter.

Obstinada em manter a qualidade de seus processos, a Vetnil realiza vários testes 
laboratoriais e a campo, antes do início da comercialização de seus produtos. Para isso, 
possui parcerias com diversas universidades, criadores e associações.
Tanto as matérias-primas quanto os produtos fabricados na Vetnil são submetidos 
a rigorosas análises em nosso Laboratório de Controle de Qualidade e em outras 
empresas terceirizadas, para uma melhor confiabilidade nos resultados e garantia da 
qualidade da linha de produtos.

o que há de mais inovador no mercado mundial de suplementos para equinos. 
Composta por variados produtos, todos com formulações especiais, a Linha 
Super Premium JCR é elaborada com matérias-primas de altíssima qualidade, em 
combinações que maximizam o desempenho e a performance dos animais atletas. 
Na linha de medicamentos, o destaque é o Condroton oral e injetável (Regenerador 
Articular), além das pomadas e géis (DM Gel, Alantol, Furanil e Gelo Pan) e outros 
medicamentos, como o Pulmonil e Bionew. Hoje, a linha completa de produtos Vetnil 
conta com mais de 100 produtos.

A Vetnil, buscando a constante melhoria em seus serviços e no atendimento de seus 
clientes, conta com um serviço de Ouvidoria. Esse serviço está disponível a todos  
os seus clientes e é responsável por receber todas as possíveis reclamações, críticas 
e sugestões, além de realizar pesquisas, visando a melhoria constante na qualidade 
dos serviços.
Este serviço está disponível através do telefone 0800 109 197 e também pelo 
ouvidoria@vetnil.com.br 

QUALIDADE

EQUIPE

BUSCA PELA EXCELÊNCIA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC)

FUTURO

para poder atender da melhor forma seus clientes. A Vetnil espera aumentar cada 
vez mais sua presença no mercado internacional, contribuindo desta forma para a 
evolução do mercado veterinário brasileiro e mundial.
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Acepromazina é um derivado de fenotiazínico da terceira série (adrenolítica) usado 
frequentemente na rotina anestésica, tanto por seu efeito tranquilizante, quanto pela 
potencialização de agentes anestésicos barbitúricos, não barbitúricos e dissociativos.
Os fenotiazínicos têm pouca atividade analgésica. A atividade principal da 
Acepromazina é o bloqueio dos receptores pós-sinápticos dopaminérgicos 
mesolímbicos no cérebro.

A deficiência de dopamina, uma catecolamina neurotransmissora, provoca sinais de
dismetria, deambulação, apatia, indiferença ao meio, sonolência e decúbito lateral.
Como antiemético, os fenotiazínicos inibem a zona medular disparadora do vômito.

Neuroléptico, tranquilizante e pré-anestésico.
Para equinos como auxiliar no controle dos animais durante exames clínicos e 
diagnósticos, tratamentos, procedimentos dentários, casqueamento, ferragem, 
palpações abdominais e retais, embarques e transportes. Bastante eficaz quando 
empregado em conjunto com anestesia local em procedimentos cirúrgicos menores, 
tais como: castrações, neurectomias, remoção de tumores de pele, sutura de 
lacerações cutâneas e cirurgias oculares. Também é indicado como agente pré-
anestésico, tanto por seu efeito tranquilizante, quanto pela potencialização de agentes
anestésicos barbitúricos, não barbitúricos e dissociativos.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

DOPING*

Para ser utilizado em equinos, por via intravenosa ou intramuscular, na dose de 0,1 mg/kg, ou 
seja, 0,01 mL/kg.

Após administração intravenosa, os efeitos sedativos iniciam-se em 10 a 15 minutos, 
proporcionando 60 a 120 minutos de sedação. Quando administrado pela via intramuscular, a 
Acepromazina pode levar o equino a se mostrar cooperativo, orientado e tranquilo, permitindo 
a realização de procedimentos superficiais como, por exemplo: exame clínico de animais em 
estação, transporte e redução do estresse quando necessária a separação do potro da mãe.

MODO DE USAR
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Frasco-ampola de 20mL. 

Acepromazina 10mg
Veículo q.s.p. 1mL

CADA mL CONTÉM:

APRESENTAÇÃOTABELA DE TRANQUILIZAÇÃO - MPA

Fármaco

Acepran® 1% + Meperidina 5%

Acepran® 1% + Xilazina 10%

0,05 Acepran® + 2 Meperidina

0,05 Acepran® + 0,5-1 Xilazina

IM ou IV

IV

Dose mg/Kg Via

*Substância presente na 
lista da FEI (Federação 

Equestre Internacional). 
Porém, consultar o 

regulamento específico 
da prova.

Em provas onde 
exista exame antidoping, 

recomenda-se suspender a 
utilização do produto com 

4 dias de antecedência.
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Alantoína 3,0g
Óxido de zinco 3,0g
Excipientes q.s.p. 100,0g

CADA 100g CONTÉM:

Bisnagas plásticas contendo 25g, 60g e 250g. 

APRESENTAÇÃO

Pomada cicatrizante.

Alantol® é indicado para equinos como cicatrizante, na terapia de lesões cutâneas, 
feridas acidentais ou cirúrgicas, abscessos, escoriações de decúbito, ulcerações de 
superfície e queimaduras.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Aplicar, com as mãos ou espátula, após prévia limpeza, uma camada do produto
diretamente no local afetado, espalhando suavemente sobre toda a superfície.
Repetir o tratamento 1 a 3 vezes ao dia, até a cicatrização completa da lesão.

MODO DE USAR

Alantoína: promove debridação química de proteínas, que mantém o ferimento livre 
de secreções purulentas e tecidos mortos, estimulando a epitelização e proliferação
celular.
Óxido de Zinco: poder adstringente, cicatrizante e secante.

COMPONENTES DE DESTAQUE

NO
DOPING*

*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre 
Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.
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Equídeos: 20 a 40mL.
Bovinos: 8mL para cada 100kg de peso.
Potros e bezerros: 5 a 15mL.
Suínos: 10 a 30mL.
Ovelhas e cabras: 2 a 8mL.

*Substância presente na lista 
da FEI (Federação Equestre 
Internacional). Porém, consultar o 
regulamento específico da prova.

Em provas onde exista exame 
antidoping, recomenda-se 
suspender a utilização do produto 
com 5 dias de antecedência.

As dosagens ao lado podem ser utilizadas por via endovenosa ou intramuscular. 
As vias endovenosa e intramuscular podem ser usadas concomitantemente. Quando 
se deseja um efeito mais rápido, é preferível a utilização da via endovenosa. As 
aplicações podem ser repetidas no mesmo dia, imediatamente após cessar o efeito 
analgésico, sem inconveniência. Não se recomenda a aplicação por via subcutânea, 
devido à ocorrência de eventuais irritações tissulares. Alterações na posologia a 
critério do médico veterinário.

Algivet® exerce uma ação analgésica central, produz um notável efeito tranquilizador 
sobre os animais, sem provocar depressão sexual. Devido ao efeito espasmolítico 
sobre a musculatura lisa, ocorre uma dilatação dos vasos sanguíneos periféricos, 
resultando em uma maior afluência de sangue para a musculatura estriada, o que 
é fisiológica e terapeuticamente desejável. Algivet® não exerce nenhuma ação 
desfavorável sobre a circulação sanguínea, coração, rins ou qualquer outro órgão.
Seu efeito é observado depois de 10-15 minutos, prolongando-se por algumas 
horas. Nos casos dos animais voltarem a apresentar dores e intranquilidade, pode-se 
repetir o tratamento sem inconvenientes.
Nas cólicas, a ação de Algivet® consiste no estímulo do peristaltismo, tranquilização e 
espasmólise, enquanto o seu efeito analgésico representa um valioso apoio terapêutico.

Analgésico, espasmolítico e antipirético.  

Para a prevenção e combate às dores das cólicas e outros estados do tipo espástico 
de órgãos da cavidade abdominal, artrites agudas e crônicas, estados reumáticos 
dos músculos e articulações. Neurites e nevralgia. Nas obstruções esôfago-faríngeas 
por corpos estranhos. Nos espasmos do colo uterino durante o parto; nas dilatações 
agudas do estômago.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

MODO DE USAR

Fenildimetilpirazolona - metilaminometanosulfonato de sódio (dipirona sódica) 0,5g
Veículo q.s.p. 1,0mL

CADA mL CONTÉM:

Caixa contendo 1 frasco-ampola com 50mL.

APRESENTAÇÃO

DOPING*
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Antibiótico bactericida de amplo espectro.
A Ampicilina é um composto semissintético, derivado do ácido 6-aminopenicilânico 
que se caracteriza por seu extenso espectro de atividade antimicrobiana. Os 
antibióticos ß-lactâmicos exercem seus efeitos bactericidas impedindo a síntese da 
parede celular bacteriana e rompendo a sua integridade. Geralmente resulta na morte 
celular pela lise, que pode ser medida por autolisinas bacterianas.
A maioria das penicilinas em solução aquosa é rapidamente absorvida dos locais 
de aplicação parenteral. A Ampicilina se distribui para o fígado, a bile, o músculo, o 
rim e a gordura após absorção pelo sistema gastrointestinal ou a partir do local da 
injeção. A excreção é renal e, após 6 a 8 horas, cerca de 30% da dose administrada 
pode ser detectada na urina.

Ampicilina® Veterinária Injetável 2g é indicada para equinos no tratamento 
de infecções respiratórias, geniturinárias e gastrintestinais, além de outras 
localizadas ou sistêmicas causadas por Clostridium tetani, Pasteurella multocida, 
Rhodococcus equi, Streptococcus equi e Streptococcus zooepidemicus.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

NO
DOPING*
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Diluir o conteúdo do frasco-ampola em 10mL de água para injeção e aplicar por via 
intramuscular ou intravenosa.
Equinos: administrar 10mg/kg de peso corporal, 2 (duas) vezes ao dia, durante 7 
dias, ou seja, 0,05mL do produto reconstituído para cada kg de peso corporal, 2 
(duas) vezes ao dia, durante 7 dias.
Após a reconstituição, quando houver sobra do produto, descartar o restante.

MODO DE USAR

Embalagem contendo frasco-ampola com 2g de Ampicilina sódica e ampola com 
10mL de água destilada.

APRESENTAÇÃO

CADA FRASCO-AMPOLA CONTÉM:

Ampicilina sódica 2,0g

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 
da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 
Porém, consultar o 
regulamento específico 
da prova.



12

LINHA EQUINOS

Antibiótico bactericida de amplo espectro.
A Ampicilina anidra é um antibiótico bactericida que possui boa absorção pelo 
trato gastrintestinal. Apresenta extenso espectro de atividade bactericida contra 
numerosos organismos gram-positivos e gram-negativos.

Em equídeos: infecções dos tratos geniturinário, respiratório, digestivo, além de 
outras localizadas ou sistêmicas causadas por: Enterococcus spp, Shigella spp, 
Escherichia coli (colibacilose), Salmonella spp, Staphylococcus spp (não produtores 
de penicilinase), Streptococcus spp, Haemophilus spp, Corynebacterium spp, 
Proteus spp, Leptospira spp, Pasteurella spp, Klebsiella spp e Clostridium spp (tétano, 
botulismo).

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Em suínos: infecções dos tratos geniturinário, respiratório, digestivo, além de outras 
localizadas ou sistêmicas causadas por: Enterococcus spp, Shigella spp, Escherichia 
coli (colibacilose), Salmonella spp (paratifo dos leitões), Staphylococcus spp (não 
produtores de penicilinase), Streptococcus spp, Haemophilus spp, Corynebacterium 
spp, Proteus spp, Leptospira spp, Pasteurella spp (pasteurelose e rinite atrófica), 
Klebsiella spp, Erysipelothrix rhusiopathiae (erisipela), Bordetella bronchiseptica 
(rinite atrófica) e Clostridium spp (tétano, enterotoxemia, botulismo).

Em bovinos, ovinos e caprinos: infecções dos tratos geniturinário, respiratório, 
digestivo, além de outras localizadas ou sistêmicas causadas por: Enterococcus spp, 
Shigella spp, Escherichia coli (colibacilose), Salmonella spp (paratifo), 
Staphylococcus spp (não produtores de penicilinase), Streptococcus spp, 
Haemophilus spp, Corynebacterium spp, Proteus spp, Leptospira spp, Pasteurella 
spp, Klebsiella spp, Clostridium spp (tétano, carbúnculo sintomático, enterotoxemia, 
edema maligno, botulismo) e Fusobacterium necrophorum (podridão dos cascos).

NO
DOPING*
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Para ser utilizado por via oral.
Preparo da suspensão: adicionar água potável ao frasco, até aproximadamente 
metade da altura do rótulo e agitar vigorosamente até obter uma suspensão homogênea. 
Em seguida, completar o volume até a marca indicada no rótulo (60mL), agitando 
novamente.
Potros, leitões, bezerros, cordeiros e cabritos: administrar a suspensão 
reconstituída na dose de 10mg/kg de peso corporal, ou seja, 1mL para cada 2,5kg 
de peso corporal, duas a três vezes ao dia, durante 7 dias. 
O produto reconstituído mantém sua atividade durante 14 dias, quando conservado 
sob refrigeração. Quando conservado em temperatura ambiente, o produto mantém-
se estável por 7 dias. Recomenda-se a continuidade do tratamento por no mínimo 48 
horas após o desaparecimento do quadro clínico.

Ampicilina anidra 1,5g
Excipiente q.s.p. 50,0g

Frasco contendo 50g de pó para a reconstituição.

MODO DE USAR

CADA FRASCO CONTÉM:

APRESENTAÇÃO

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 
da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 
Porém, consultar o 
regulamento específico 
da prova.
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Bionew® é um complexo de vitaminas do complexo B, nicotinamida, frutose, 
aminoácidos, macro e microminerais. É indicado para grandes animais nos casos 
de esgotamento físico por excesso de exercícios ou produção, em quadros de 
intoxicações, anorexia, inapetências, convalescenças, anemias e estresse.
Como coadjuvante no restabelecimento de doenças infecciosas e parasitárias.
Devido à presença do selênio, potássio, vitamina B1 e do pantotenato de cálcio, 
Bionew® é um excelente reparador muscular, sendo um importante auxiliar no 
tratamento de miosites, mioglobinúria paralítica e outras miopatias.

Associação de vitaminas do complexo B, nicotinamida, 
frutose, aminoácidos, macro e microminerais.

Via intramuscular ou intravenosa. Adicionar o conteúdo da ampola (Vitamina B12) ao 
frasco no momento do uso. 
Equinos: 5mL para cada 100kg de peso corporal, até a dose máxima de 25mL em 
injeções intramusculares ou intravenosas lentas, preferencialmente diluídos em soro 
e sob supervisão do médico veterinário, com intervalo mínimo de 2 dias entre as 
aplicações. Em animais idosos (acima de 18 anos) deve-se realizar a aplicação so-
mente por via intramuscular.
Bovinos adultos: 20mL em injeções intramusculares ou intravenosas lentas, a cada 
24 horas, durante 3-4 dias. Bezerros: 10mL em injeções intramusculares a cada 24 
horas, durante 3-4 dias. 
Ovinos e caprinos: 2mL em injeções intramusculares ou intravenosas lentas, a 
cada 24 horas, durante 3-4 dias.

Frascos-ampola de vidro contendo 20mL e 100mL.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

MODO DE USAR 

APRESENTAÇÃO

CADA 100mL CONTÉM:

Cloridrato de tiamina (Vitamina B1) 1.000mg
Cloridrato de piridoxina (Vitamina B6) 500mg
Nicotinamida 2.000mg
Pantotenato de cálcio (Vitamina B5) 400mg
Frutose 20g
Cloridrato de L-arginina   2g
Acetil metionina 2g

Aspartato de potássio 1.000mg
Aspartato de magnésio 1.000mg
Selenito de sódio 45mg
Excipientes q.s.p. 100,00mL

Cada mL contido na ampola contém:
Vitamina B12 1.500 mcg/mL

NO
DOPING*

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 
da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 
Porém, consultar o 
regulamento específico 
da prova.
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Para equinos, muares e asininos adultos; bovinos e bubalinos adultos; potros, pôneis 
e bezerros; ovinos, caprinos e avestruzes adultos; cordeiros, cabritos e avestruzes 
filhotes; suínos adultos e leitões. Indicado para auxiliar os tratamentos de artropatias 
não infecciosas, tais como artrites, artroses, osteoartroses, hidroartroses, artropatias 
degenerativas, espondiloses, espondiloses anquilosantes, condropatias, sinovites; 
patologias tendíneas; osteodistrofias e condrodistrofias; pós-operatório de cirurgias 
articulares; coadjuvante em casos de fraturas; além de atuar também na profilaxia 
de doenças osteoarticulares e condroproteção de animais submetidos a grandes 
esforços.

Regenerador articular com sulfato de condroitina A.

• Artropatias em geral;
• Patologias tendíneas;
• Pós-operatório de cirurgias articulares;
• Auxiliar para os casos de fratura;
• Prevenção de doenças osteoarticulares;
• Condroproteção para animais submetidos a grandes esforços.

Para ser adicionado ao alimento.
ADMINISTRAÇÃO INICIAL:
Equinos, muares, asininos, bovinos e bubalinos adultos: 10g, duas vezes ao dia. Potros, 

Potes plásticos contendo 500g.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

UTILIZAÇÕES

MODO DE USAR

APRESENTAÇÃO

Sulfato de condroitina A 19,0g
Glucosamina 55,0g
Moluscos (Perna canaliculus) 15,0g
Colágeno 6,0g
Sulfato de manganês 0,68g
Veículo q.s.p. 100,0g

CADA 100g CONTÉM:

pôneis e bezerros: 5g, duas vezes ao dia. Ovinos, caprinos e avestruzes adultos: 5g, 
duas vezes ao dia. Cordeiros, cabritos e avestruzes filhotes: 1g, duas vezes ao dia. 
Suínos adultos: 3g, duas vezes ao dia. Leitões: 0,5g, duas vezes ao dia.
MANUTENÇÃO:
Equinos, muares, asininos, bovinos e bubalinos adultos: 10g, uma vez ao dia. Potros, 
pôneis e bezerros: 5g, uma vez ao dia. Avestruzes adultos: 5g, uma vez ao dia. 
Cordeiros, cabritos e avestruzes filhotes: 1g, duas vezes ao dia. Suínos adultos: 3g, 
uma vez ao dia. Leitões: 0,5g, uma vez ao dia.

plus
NO

DOPING*

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 
da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 
Porém, consultar o 
regulamento específico 
da prova.
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Indicado para equídeos, bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, suínos e avestruzes  
como auxiliar nos tratamentos de artropatias não infecciosas, tais como: artrites, 
artroses, osteoartroses, hidroartroses, artropatias degenerativas, displasias 
coxofemorais, espondiloses, espondiloses anquilosantes, condropatias, sinovites; 
patologias tendíneas, osteodistrofias e condrodistrofias, pós-operatório de cirurgias 
articulares; coadjuvante em casos de fraturas, além de atuar também na profilaxia 
de doenças osteoarticulares e condroproteção de animais submetidos a grandes 
esforços. 

Regenerador articular com sulfato de condroitina A.

O sulfato de condroitina e a glucosamina têm um tropismo para os tecidos articulares 
e cartilagíneos, onde se ligam seletivamente à cartilagem degradada ou lesada, 
iniciando o processo de regeneração deste tecido. O uso dos glicosaminoglicanos 
objetiva a reposição do que foi perdido durante processos patológicos (condror-
reparação) e do que se perde na atividade normal do animal (condroproteção).
Outra importante propriedade é o efeito anti-inflamatório, notado após a utilização 
desses compostos. Os glicosaminoglicanos também inibem a ação de enzimas 
lisossomais (liberadas por leucócitos no fluido sinovial), induzem a produção de 
hialuronato de sódio e estimulam a síntese de colágeno.
Outros efeitos fisiológicos do sulfato de condroitina são: contribuição à ossificação e 
calcificação dos ossos, além da manutenção da elasticidade de tendões e ligamentos.

INDICAÇÕES DO PRODUTO

Uso injetável via intramuscular ou subcutânea.
Equídeos, bovinos e bubalinos: aplicar 2mL para cada 100kg de peso corporal, até 
a dose máxima de 10mL, a cada 5 ou 7 dias, num mínimo de 5 aplicações.
Ovinos, caprinos, suínos e avestruzes: aplicar 0,5mL para cada 10kg de peso 
corporal, até a dose máxima de 5mL, a cada 5 ou 7 dias, num mínimo de 5 apli-
cações.

MODO DE USAR

• Artropatias em geral;
• Patologias tendíneas;
• Pós-operatório de cirurgias articulares;
• Auxiliar para os casos de fratura;
• Prevenção de doenças osteoarticulares;
• Condroproteção para animais submetidos a grandes esforços.

UTILIZAÇÕES

NO
DOPING*
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Frasco-ampola contendo 10mL.

APRESENTAÇÃO

Sulfato de condroitina “A” 7,5g
Sulfato de glucosamina 7,5g
Veículo q.s.p. 100mL

CADA 100mL DO PRODUTO CONTÉM:

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 

da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 

Porém, consultar o 
regulamento específico 

da prova.
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Ação anti-inflamatória e analgésica.

DMSO® Injetável é um anti-inflamatório indicado para dor e edema em tecidos 
musculoesqueléticos e viscerais. O mecanismo de ação anti-inflamatória decorre em 
grande parte pela remoção de radicais livres, o que promove proteção e diminuição 
dos danos teciduais, com consequente redução do edema. Já a ação analgésica 
ocorre diretamente pelo bloqueio químico nas fibras dos nervos aferentes e ação 
central e indiretamente pela própria ação anti-inflamatória por ele exercida.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Deve ser aplicado lentamente por via intravenosa, diluído em solução a 10% 
(Fisiológica ou Ringer Lactato).
Equinos: 1g/Kg, uma a duas vezes ao dia, durante 2 a 5 dias, ou seja, diluir 100mL 
de DMSO® Injetável em 900mL de Solução Fisiológica 0,9% ou de Ringer Lactato 
para cada 100Kg de peso.

MODO DE USAR

CADA 100g CONTÉM:

Dimetilsulfóxido 99,0g
Veículo q.s.p 100mL

*Substância presente 
na lista da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 
Porém, consultar o 
regulamento específico 
da prova.

Frascos contendo 100mL e 500mL.

APRESENTAÇÃO

DOPING*

1º DMSO 
Intravenoso
do Mercado

Seguro
Eficaz
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Potente anti-inflamatório e antiedematoso tópico.

Inflamações articulares, musculares, ligamentosas, tendinites, artrites, artroses, 
bursites, miosites, hematomas, edemas e traumatismos diversos, em contusões, 
luxações, distensões e lesões decorrentes de práticas desportivas.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Aplicar sobre o local afetado uma camada do produto massageando levemente. 
Deixar uma película fina protegendo a região.

MODO DE USAR

CADA 100g CONTÉM:

Dimetilsulfóxido 61,34mL
Solução de escina 20% 11,12mL
Dexametasona 0,11g
Prednisolona 0,28g
Lidocaína (cloridrato) 1,00g
Excipientes q.s.p. 100,00g

*Substância presente 
na lista da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 
Porém, consultar o 
regulamento específico 
da prova.

Em provas onde exista 
exame antidoping, 
recomenda-se suspender 
a utilização do produto com 
7 dias de antecedência.

Pote contendo 300g.

APRESENTAÇÃO
Escina: antiedematoso com leve ação sobre o tônus do músculo liso da parede 
venosa, diminuindo a hiperpermeabilidade vascular.
Prednisolona e dexametasona: corticoides com potente atividade anti-
inflamatória, através de inibição de fosfalipase A2, inibindo, consequentemente, o 
ácido araquidônico.
Lidocaína: potente anestésico tópico.
DMSO (dimetilsulfóxido):
• Alto poder de penetração nos tecidos, principalmente o cutâneo;
• Propriedade de carrear substâncias; 
• Apresenta efeitos anti-inflamatórios;
• Suas ações farmacológicas são descritas por penetração e transporte através de 
membranas (vasodilatação), aumentando a eficácia de outras drogas associadas ao 
tratamento, além de bacteriostase, analgesia com relaxamento muscular, diurese, 
inibição da colinesterase e potente ação anti-inflamatória. (Jacob et al, 2004).

COMPONENTES DE DESTAQUE

DOPING*
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Adsorvente de toxinas e venenos presentes
no trato gastrintestinal.

Enterex® está indicado como adsorvente de toxinas e venenos, presentes no trato 
gastrintestinal de equídeos, bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, suínos, cães e 
gatos, nos casos de envenenamentos, intoxicações diversas e auxiliar em diarreias 
e gastroenterites.

Para ser usado por via oral, adicionado aos alimentos ou diluído em água. Para uso 
diluído em água, cada sachê deverá ser diluído em 40mL e administrado através de 
seringa ou sonda nasogástrica.

Em casos de diarreias e gastroenterites:
• Potros, bezerros, ovinos, caprinos e suínos: 80mL para cada 100kg de peso vivo, 
a cada 8 a 12 horas;
• Equídeos, bovinos e bubalinos adultos: 200mL para cada 500kg de peso vivo, a 
cada 8 a 12 horas.

Em casos de envenenamentos e intoxicações:
• Potros, bezerros, ovinos, caprinos e suínos: 160mL para cada 100kg de peso vivo, 
a cada 4 a 6 horas até a melhora dos sintomas;
• Equídeos, bovinos e bubalinos adultos: 400mL para cada 500kg de peso vivo, a 
cada 4 a 6 horas até a melhora dos sintomas.

INDICAÇÃO DO PRODUTO MODO DE USAR

NO
DOPING*
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Caixas display contendo 10 sachês de 8g cada.

APRESENTAÇÃO

Carvão ativado 40g
Zeolita 40g
Caolim 10g
Pectina 10g

CADA 100g CONTÉM:

1 - Mais efetivo quando administrado rapidamente no envenenamento agudo,
dentro de 30 minutos após a ingestão do veneno.
2 - Em animais de estômago simples, a suspensão pode ser utilizada para
lavagem gástrica.

OBSERVAÇÕES

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 
da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 
Porém, consultar o 
regulamento específico 
da prova.
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Omeprazol..............................................................................................................................20,0g
Veículo q.s.p............................................................................................................................100g

CADA 100g CONTÉM:

O princípio ativo do Equiprazol® (Omeprazol) é um inibidor da secreção ácido 
gástrica, cujo mecanismo de ação envolve a inibição específica potente da bomba 
de prótons.

O Equiprazol® é um medicamento indicado para a prevenção e o tratamento de 
úlceras gástricas e duodenais em cavalos e potros.

Inibidor da secreção ácido gástrica.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

• Eficácia comprovada: “avaliação da eficácia do Equiprazol® em cavalos PSI 
com úlceras gástricas (PAGANELA et. al.,  2016)”;
• Concentração de 20%: dose de apenas 10g/dia;
• Rendimento do pote: 30 dias;
• Apresentação em pellets: melhor custo-benefício.   

DIFERENCIAIS

Para uso em equinos por via oral:
• Animais adultos: administrar uma medida de 10g.
• Potros: administrar uma medida de 5g.
Em ambos os casos, administrar o medicamento uma vez ao dia, preferencialmente 
pela manhã, por um período de 30 dias. 
Observação: cada medida de 10g contém 2g de Omeprazol.

Para aplicação, recomenda-se a utilização de uma seringa cortada (10 a 20mL) 
adicionada com algum líquido palatável.

MODO DE USAR

Pote contendo 300g.

APRESENTAÇÃO

ÚNICO NO 
MERCADO COM 
OMEPRAZOL

20%

NO
DOPING*

*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI 
(Federação Equestre Internacional). Porém, 

consultar o regulamento específico da prova.
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Antimicrobiano com clorexidina.

Clorexidina (digluconato) 0,7g
Excipiente q.s.p. 100mL/g

CADA 100mL/g CONTÉM:

Fazer a assepsia das regiões afetadas com a utilização do Furanil® solução ou 
Furanil® pomada, deixar agir durante 10 minutos e enxaguar. Repetir a aplicação 
do produto, deixando uma camada recobrindo o local. As regiões afetadas podem 
ser recobertas com gaze ou outros curativos. Repetir o tratamento diariamente até a 
cura. A frequência de aplicação e as dosagens poderão ser alteradas de acordo com 
a orientação do médico veterinário.

MODO DE USAR 

Furanil® solução e Furanil® pomada
Indicado para equinos na profilaxia e tratamento das infecções bacterianas e fúngicas 
da pele e mucosas, órgãos genitais, piodermites, foliculites, pododermatites e 
micoses. Também está indicado para a assepsia de feridas, cortes, escoriações, 
abscessos, fístulas e ulcerações de decúbito.

INDICAÇÕES DO PRODUTO

Bisnaga pomada de 50g, pote pomada de 500g, frasco solução de 500mL e frasco 
solução spray de 60mL.

APRESENTAÇÃO

NO
DOPING*

*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre 
Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.
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Ginovet® tabletes efervescentes é indicado no combate aos principais agentes 
causadores das endometrites e vaginites em:

Éguas: causados por Streptococcus zoopidermicus, Klebsiella pneumoniae, Coryne-
bacterium equii, Haemophylus equigenitalis.
Porcas: causados por Staphylococcus hyicus, Streptococcus spp, E. coli, 
Klebsiella spp e espécies de Mycoplasma spp.
Vacas: causados por Streptococcus spp, Corynebacterium spp, E. coli, Actinomyces 
pyogenes, Klebsiella spp, Fusobacterium nechroforum, algumas espécies de  Proteus 
e Pseudomonas.
Ovelhas: causados principalmente por Campylobacter spp.

Também é indicado como agente preventivo de infecções do endométrio na retenção 
de placenta; após cesarianas; nos partos distócicos ou quando houver auxílio 
obstétrico; nas fetotomias e nos partos normais quando as condições de higiene 
forem deficientes.

Tabletes efervescentes.
Ginovet® - tabletes efervescentes que tratam e/ou previnem a infecção uterina, ao 
mesmo tempo em que favorece a expulsão da placenta. A ação antimicrobiana do 
cloridrato de tetraciclina é ampla, combatendo muitos micro-organismos aeróbicos, 
gram-positivo e gram-negativo.
O excipiente efervescente de Ginovet® permite rápida desintegração do tablete 
e difusão do princípio ativo por toda a cavidade uterina, auxiliando na limpeza do 
conteúdo purulento, favorecendo uma ação mais efetiva do agente antimicrobiano.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

NO
DOPING*
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Éguas e vacas: 
Tratamento:
• Endometrites: introduzir na cavidade uterina 2 tabletes por dia até a cura completa. 
• Vaginites: 1 tablete por dia até a remissão do processo.
Controle:
• Na retenção de placenta: após 12 horas, 2 a 3 tabletes distribuídos pela cavidade 
uterina, entre endométrio e as secundinas. Se necessário, repetir no 3º, 6º e 9º dia.
• Após o parto ou fetotomia: introduzir no útero 1 a 2 tabletes.

Porcas e ovelhas:
Tratamento:
• Endometrites: introduzir na cavidade uterina 1 tablete por dia até a cura completa.
• Vaginites: 1 tablete por dia até a remissão do processo.
Controle:
• Na retenção de placenta: após 12 horas, 1 tablete na cavidade uterina, entre o 
endométrio e as secundinas. Se necessário, repetir no 3º, 6º e 9º dia.
• Após o parto ou fetotomia: introduzir no útero 1 tablete.
Qualquer alteração na posologia e modo de usar fica a critério do médico veterinário.

Cartuchos contendo 48 tabletes, acompanhados de luvas plásticas.

MODO DE USAR 

APRESENTAÇÃO

Tetraciclina (cloridrato) 1,0g
Excipiente efervescente q.s.p. 7,0g

CADA TABLETE DE 7g CONTÉM:

*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre 
Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.
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Indicado para equinos e bovinos nas fadigas de músculos, tendões, articulações 
e ligamentos, em traumas, contusões, luxações, artrites, reumatismos e dores 
musculares advindas de práticas desportivas.

Gelo Pan® vem pronto para uso. Aplicar no local afetado massageando a favor do 
pelo. Diluído em água morna: 50g do produto para 1 litro de água. Massagear a 
região afetada.

*Substância presente 
na lista da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 
Porém, consultar o 
regulamento específico 
da prova.

Em provas onde exista 
exame antidoping, 
recomenda-se suspender 
a utilização do produto com 
7 dias de antecedência.

Relaxante muscular em gel.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

MODO DE USAR

CADA 100g CONTÉM:

Mentol 1,0g
Cânfora 1,0g
Salicilato de metila 1,0g
Excipientes q.s.p. 100,0g

Bisnagas plásticas contendo 100g e potes plásticos contendo 450g.

APRESENTAÇÃO

DOPING*
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Salicilato de metila 0,15g
Cânfora 0,15g
Mentol 0,15g
Eucaliptol 0,15g
Glicerina 0,74g
Excipientes q.s.p. 100,00g

CADA 100g CONTÉM:

Gelo Flex® é uma pasta a frio recomendada para massagem e como auxiliar no 
relaxamento de músculos e tendões de equinos. Promove resfriamento destes 
tecidos através dos agentes térmicos mentol e cânfora. Seu uso é indicado após 
práticas esportivas ou trabalhos intensos.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Pasta a frio tópica para equinos.

Aplicar com espátula uma camada do produto sobre a região desejada, deixando uma 
película de 5mm de espessura. Para retirar a pasta, basta aplicar uma ducha de água.

MODO DE USAR

Potes plásticos contendo 1, 2kg e 6kg.

APRESENTAÇÃO

NO
DOPING*

*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre 
Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.
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Caixa contendo 5 ampolas de 5mL cada uma.

APRESENTAÇÃO

Cianocobalamina 20.000mcg
Veículo q.s.p. 5,0mL

CADA AMPOLA CONTÉM:Vitamina B12 injetável em alta concentração.

Como fator hematopoiético nas anemias macrocíticas. Tratamento das nevralgias e 
algias em geral. Perturbações neuromusculares inespecíficas. Anorexia e polineurites. 
Estados carenciais (dermatoses e queda de pelo). Nas premunições e casos de 
tristeza bovina. Na recuperação de animais jovens com atraso de crescimento. Nos 
processos de fadiga muscular (especialmente após grandes esforços).

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Via intravenosa.
Bovinos e equinos adultos: 5mL.
Animais de médio porte: 2 a 3mL.
Obs.: as doses são diárias, ficando a duração do tratamento a critério do médico 
veterinário, na dependência da gravidade dos processos.

MODO DE USAR

NO
DOPING*

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 
da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 
Porém, consultar o 
regulamento específico 
da prova.
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Nas infecções oculares bacterianas com irritação, inflamação ou edema. Nas 
afecções oculares inflamatórias e alérgicas dos animais.
A gentamicina é ativa contra Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, espécies de Proteus indol-positivas e indol-negativas, Pseudomas 
aeruginosa, algumas espécies de Serratia não pigmentada e muitas espécies de 
Salmonella e Shigella. Bisnaga de 5g.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Pomada oftálmica antibiótica e anti-inflamatória.

Aplicar em camada fina, sobre a borda palpebral, 3 a 4 vezes ao dia. Depois de obtida 
resposta satisfatória, reduzir gradativamente o número de aplicações diárias. 
Se necessário, realizar prévia limpeza do globo ocular, retirando as secreções que  
porventura existirem. A fórmula especial de Keravit® permite manter sobre o globo 
ocular e bordas palpebrais uma camada uniforme de medicamento que não é diluída 
e nem arrastada pela secreção lacrimal, o que assegura a ação permanente dos 
princípios ativos.
Manter o tratamento por 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

MODO DE USAR

APRESENTAÇÃO

Gentamicina (sulfato) 0,3g
Hidrocortisona 1,0g
Vitamina A 500.000UI
Vitamina D 62.500UI
Excipiente q.s.p. 100,0g

CADA 100g CONTÉM:

NO
DOPING*

*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação Equestre 
Internacional). Porém, consultar o regulamento específico da prova.
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Indicado para equídeos. Mucomucil® Xarope é um mucolítico indicado para 
animais que apresentem patologias respiratórias caracterizadas pela presença de 
secreções mucoides e mucopurulentas (catarro), tais como broncopneumonia, 
bronquite (aguda, subaguda e crônica), doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), 
influenza, garrotilho, atelectasia por obstrução mucosa, entre outras. Também é 
indicado como coadjuvante nas terapias antibióticas das afecções pulmonares.

Para ser usado por via oral.
Equinos, muares e asininos: dose básica de N-Acetilcisteína: 10mg/kg de peso 
corporal, duas vezes ao dia. Esta dosagem pode ser representada em 0,05mL/kg 
de peso corporal, duas vezes ao dia. A duração do tratamento depende dos fatores 
relacionados à patologia, podendo variar de 5 a 15 dias. As dosagens poderão ser 
alteradas de acordo com a orientação do médico veterinário.
Obs.: Cada medida dosadora das apresentações de 500mL contém 4,0mL.

Mucomucil® fluidifica as secreções e favorece a expectoração. A N-Acetilcisteína, 
devido à sua capacidade em mudar qualitativamente e quantitativamente as 
características das secreções, influencia substancialmente a evolução e resolução 
das broncopneumopatias, reduzindo os riscos de complicações decorrentes da 
retenção de secreção e consequente insuficiência na aeração dos pulmões.
A atividade de “varredor de oxidantes” é exercida tanto diretamente como 
indiretamente, através da manutenção e/ou incremento dos níveis da glutationa, da 
qual a N-Acetilcisteína é precursora.

Frasco contendo 500mL.

Mucolítico.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

MODO DE USAR

APRESENTAÇÃO

N-Acetilcisteína 20g
Veículo q.s.p 100mL

CADA 100mL CONTÉM:

NO
DOPING*

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 
da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 
Porém, consultar o 
regulamento específico 
da prova.
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Auxiliar do metabolismo hepático.

Ornitil® é indicado para equinos como auxiliar do  metabolismo hepático e tratamento 
dos estados carenciais dos ingredientes que compõem a fórmula do produto.

Frasco-ampola contendo 100mL.

INDICAÇÕES DO PRODUTO

Ornitil® ajuda a transformar produtos tóxicos, decorrentes da metabolização de pro-
teínas, em substâncias menos tóxicas, passíveis de serem excretadas ou reaprovei-
tadas. O principal metabólito produzido por estas reações é a amônia, que deve ser 
transformada em ureia, pelo ciclo da ureia ou de Krebs-Henseleit. Durante o ciclo, a 
participação da ornitina, citrulina e arginina são fundamentais para a transformação 
da amônia e eliminação da ureia.

APRESENTAÇÃO
• Eficiente antitóxico e auxiliar no metabolismo hepático;
• Princípios ativos considerados fundamentais para conversão de subprodutos 
tóxicos decorrentes da metabolização de proteínas.

PRINCIPAIS VANTAGENS 

UTILIZAÇÕES
• Atua como antitóxico; 
• Auxiliar do metabolismo hepático (protetor hepático);
• Coadjuvante no tratamento em intoxicações exógenas;
• Em tratamentos hiperproteicos e hiperamoniemia (doença metabólica);
• Em intoxicações não infecciosas;
• Em perturbações funcionais hepáticas causadas por alimentos deteriorados;
• Na prática de exercícios físicos e também como energético.

Deve ser utilizado por via intravenosa em equinos, uma vez ao dia, durante 4 a 7 dias.
Equinos: 10 a 30 mL para cada 100 kg de peso corporal.

MODO DE USAR

CADA 100mL CONTÉM:

Aspartato de L-Ornitina                            2,0g
Cloridrato de L-Arginina                           7,5g
L-Citrulina                                                0,5g

Acetil metionina                                       1,0g
Citrato de Colina                                    1,0g
Veículo q.s.p.                  100mL

NO
DOPING*

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 
da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 
Porém, consultar o 
regulamento específico 
da prova.
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Espasmolítico bronquial e broncodilatador para equinos.

INDICAÇÕES DO PRODUTO
Devido à sua capacidade broncodilatadora e espasmolítica, é indicado no tratamento 
das enfermidades respiratórias caracterizadas por espasmos bronquiais. Também é 
coadjuvante no tratamento de enfermidades respiratórias, tais como pneumonias, 
bronquites e profilaxia de reações alérgicas causadas por agentes alérgenos 
ambientais (poeira do feno ou serragem). Ensaios clínicos demonstraram notável 
melhora em casos de hemorragias pulmonares.

DURAÇÃO DO TRATAMENTO
A duração do tratamento depende fundamentalmente dos fatores relacionados 
à enfermidade, etiologia, estado geral do animal, quadro que somente o médico 
veterinário poderá avaliar. 
Para orientação baseada em ensaios clínicos, recomendamos para os estados agudos 
um tratamento de até 2 semanas e para os estados crônicos de até 4 semanas. Nos 
equinos hipersensíveis a agentes ambientais, recomenda-se o uso de Pulmonil® 
cada vez que o animal apresentar episódios alérgicos.

MODO DE USAR
Para equinos por via oral.
Pulmonil® Gel
Dose básica: 0,8mcg/kg de peso, duas vezes ao dia – o que representa 5mL de 
Pulmonil® Gel para 125kg de peso, duas vezes ao dia. Uma medida dosadora contém 
4mL de Pulmonil® Gel.   

Pulmonil® Pó
Dose básica: 0,8mcg/kg de peso corporal duas vezes ao dia – o que representa 5g de 
Pulmonil® Pó oral para 125kg de peso corporal, duas vezes ao dia.
Contém uma medida dosadora.

Clenbuterol (Cloridrato) 2,0mg
Veículo q.s.p 100mL/g

CADA 100mL/g CONTÉM:

DOPING*
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APRESENTAÇÃO

Frascos plásticos contendo 500mL e 500g.

*Substância presente na lista 
da FEI (Federação Equestre 
Internacional). Porém, 
consultar o regulamento 
específico da prova. 



34

LINHA EQUINOS

Broncoespasmolítico e mucolítico.

INDICAÇÕES DO PRODUTO

Pulmo Plus® é uma combinação de um broncodilatador e um mucolítico 
indicado para equinos que apresentem patologias respiratórias caracterizadas por 
broncoespasmo, presença de secreções e catarro, tais como broncopneumonia, 
bronquites (aguda, subaguda e crônica), doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC), atelectasia por obstrução mucosa, entre outras. Também é indicado na 
profilaxia de reações alérgicas em animais sensíveis e como coadjuvantes nas 
terapias antibióticas das afecções pulmonares. APRESENTAÇÃO

Frascos plásticos contendo 500mL.
MODO DE USAR
Para equinos por via oral.

Equinos, muares e asininos:
Dose básica de clembuterol: 0,8mcg/kg de peso corpóreo, duas vezes ao dia; dose 
básica de N-Acetilcisteína: 5-10mg/kg de peso corpóreo, duas vezes ao dia. 

Esta dosagem pode ser representada em 4mL de Pulmo Plus® Gel para 100kg de 
peso corpóreo, duas vezes ao dia. Cada medida dosadora contém 4mL de Pulmo 
Plus® Gel, ou seja, cada vez que a válvula dosadora é pressionada, são liberados 
4mL do produto. No início do tratamento ou retorno dele, é indicado fazer a adaptação 
do animal ao produto, usando metade da dose nas quatro primeiras aplicações, 
aumentando gradativamente até a dose total. 

*Substância presente na lista da FEI 
(Federação Equestre Internacional). 
Porém, consultar o regulamento 
específico da prova.

Clembuterol (cloridrato) 2,0mg
N-Acetilcisteína 20,0g
Veículo q.s.p 100,0mL

CADA 100mL CONTÉM:

A duração do tratamento depende dos fatores relacionados à patologia. Em casos 
agudos e subagudos, recomendamos uso durante 10 a 14 dias. Nos casos crônicos, o 
tratamento pode se estender por até 4 semanas. As dosagens poderão ser aumentadas 
ou diminuídas de acordo com a orientação do médico veterinário.

DOPING*
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Solução para limpeza de ferimentos e fluidificação 
de secreções mucopurulentas.
Tergenvet® tem como propriedade principal a capacidade de reduzir a tensão 
superficial ou interfacial de um meio em relação a outro, facilitando a miscigenação 
entre eles. Por esta razão, fluidifica as secreções espessas, removendo para o meio 
líquido as aderências e tecidos necrosados, o que favorece sua eliminação. Devido à 
sua capacidade tensoativa, favorece a penetração de outros compostos nos tecidos, 
auxiliando a antissepsia e, consequentemente, a melhora do quadro clínico.

Uso tópico: nos casos de dermatites, feridas, abscessos e flegmões, aplicar o produto 
no local afetado e remover as crostas e secreções indesejáveis. Repetir a aplicação 
caso necessário. O produto também pode ser usado, semanalmente, no conduto 
auditivo para limpeza de rotina.

MODO DE USAR 

Indicado para a limpeza de ferimentos, dermatites, abscessos, flegmões e outras 
lesões.

INDICAÇÕES DO PRODUTO

Frascos contendo 250mL e spray de 125mL.

Lauril dietileno glicol éter sulfato de sódio (28%) 1,25mg
Veículo q.s.p. 1,00mL

CADA 1mL CONTÉM:

APRESENTAÇÃO

NO
DOPING*

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 

da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 

Porém, consultar o 
regulamento específico 

da prova.
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Anti-infecciosa, epitelizante e cicatrizante.
A fórmula de Vetaglós® Pomada contém agentes antimicrobianos altamente 
eficazes no combate aos diversos micro-organismos que podem estar presentes 
nas infecções dermatológicas. A gentamicina é ativa contra Enterobacter aerogenes, 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, espécies de Proteus indol-positivas e indol-
negativas, Pseudomonas aeruginosa, algumas espécies de Serratia não pigmentadas 
e muitas espécies de Salmonella e Shigella. A sulfanilamida e sulfadiazina são 
ativas contra espécies de Streptococcus, Proteus, Pasteurella e Salmonella, além 
do Staphylococcus aureus e E. coli. Também têm alta eficácia contra Clostridium 
perfringens e contra gêneros Bacteroides e  Fusobacterium. A atividade antibacteriana  
das sulfas é aumentada pela ureia presente na fórmula de Vetaglós® Pomada.
Vetaglós® Pomada possui também em sua fórmula a vitamina A que tem 
extraordinária ação sobre o epitélio, auxiliando na manutenção e regeneração do 
mesmo.

• Nos ferimentos superficiais de pele ou de difícil cicatrização;
• Nos ferimentos infectados das regiões de articulações muito móveis;
• Nas feridas e pisaduras infectadas, provocadas por selas e arreios;
• Nas feridas ou escaras de decúbito infectadas, perdas epiteliais, lesões de escoriações, de 
coceiras do casco e da pele;
• Nas úlceras infectadas e purulentas, furúnculos e abscessos;
• Nas queimaduras e erupções vesiculosas e varioliformes;
• Nas dermatites (inflamação da pele) e rachaduras da pele;
• Na proteção das feridas cirúrgicas.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

NO
DOPING*
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Aplicar uma fina camada, 1 a 2 vezes ao dia, após prévia limpeza das áreas afetadas. O 
tratamento deverá ter continuidade por 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

MODO DE USAR

Bisnagas contendo 20g e 50g.

APRESENTAÇÃO

Gentamicina (sulfato) 0,5g
Sulfanilamida 5,0g
Sulfadiazina 5,0g
Ureia 5,0g
Palmitato de Vitamina A 120.000UI
Excipiente q.s.p. 100,0g

CADA 100g CONTÉM:

*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação 
Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento 

específico da prova.
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Auxílio no tratamento da dor crônica - Neurolítico.

Cloreto de amônio (mín.) 2g 
Veículo q.s.p. 100mL

CADA 100mL CONTÉM

MODO DE USAR
Para ser usado por via perineural. 
Dosagem: varia de acordo com o local a ser tratado.
• Nervos digitais: 2 a 4mL;
• Nervos palmares e plantares: 3 a 5mL;
• Nervo peroneal superficial: 3mL;  
• Nervo peroneal profundo: 5 a 7mL;
• Nervo tibial: 5 a 7mL;
• Periostites metacarpianas / metatarsianas e/ou osteítes intermetacarpiana / 
intermetatarsiana: 5mL.  

A frequência de aplicação e as dosagens poderão ser alteradas de acordo com a 
orientação do médico veterinário.

Vetepin® é um neurolítico que promove o bloqueio temporário, seletivo e imediato 
em fibras nervosas não mielinizadas do tipo C, sem danificar as fibras nervosas 
mielinizadas do tipo A, não causando assim prejuízo nas fibras motoras ou sensitivas.

INDICAÇÃO DO PRODUTO
Indicado para equídeos no bloqueio reversível das fibras nervosas do tipo C, 
suprimindo a dor crônica e auxiliando no tratamento de distúrbios do sistema 
locomotor tais como: 
• Neuralgia;
• Mialgia;
• Miosite;
• Contratura muscular;
• Doença articular degenerativa;
• Bursite;
• Sinovite;
• Periostite;
• Osteíte de falange distal.

DOPING*
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APRESENTAÇÃO

Frasco-ampola contendo 50mL.

MECANISMO DE AÇÃO

Fibras Tipo A

Degeneração Axonal

Fibras Tipo C
Transmissão da 

dor crônica

Fibras Tipo C
Interrupção da

condução nervosa

Aplicação
Perineural

Nervo
Periférico

Dor

*Substância presente na lista da FEI 
(Federação Equestre Internacional). 
Porém, consultar o regulamento 
específico da prova.
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Vitamina A (Mín.) 2.000.000UI   
Vitamina B1 (Mín.) 250mg   
Vitamina B12 (Mín.) 1.000mcg   
Vitamina B2 (Mín.) 200mg   
Vitamina B6 (Mín.) 200mg   
Vitamina C (Mín.) 5.000mg   
Vitamina D3 (Mín.) 150.000UI   
Vitamina E (Mín.) 1.000UI   
Biotina (Mín.) 50mg   

Ácido nicotínico (Mín.) 600mg   
Ácido fólico (Mín.) 200mg   
Pantotenato de cálcio (Mín.) 500mg   
Colina (Mín.) 4.850mg   
Ácido aspártico (Mín.) 508mg   
Ácido glutâmico (Mín.) 2.925mg   
Alanina (Mín.) 7.120mg 
Arginina (Mín.) 4.010mg 
Cisteína (Mín.) 224mg   
Fenilalanina (Mín.) 1.626mg   
Glicina (Mín.) 12,69g   
Histidina (Mín.) 348mg 
Isoleucina (Mín.) 1.378mg 
L-Carnitina (Mín.) 10g   
Leucina (Mín.) 2.801mg   

Lisina (Mín.) 23,22g   
Metionina (Mín.) 21,57g   
Prolina (Mín.) 9.426mg   
Serina (Mín.) 971mg 
Tirosina (Mín.) 541mg 
Treonina (Mín.) 542mg 
Triptofano (Mín.) 416mg  
Valina (Mín.) 1.957mg 
Saccharomyces cerevisiae 9x109 UFC

Cálcio (Máx.) 199,5g   
             (Mín.) 180,5g
Fósforo (Mín.) 104g   
Iodo (Mín.) 144mg   
Ferro (Mín.) 2.000mg   
Sódio (Mín.) 2.919mg   
Cobre (Mín.) 600mg   
Cromo (Mín.) 80mg   
Enxofre (Mín.) 8.000mg   
Cobalto (Mín.) 200mg   
Selênio (Mín.) 60mg   
Magnésio (Mín.) 33g   
Manganês (Mín.) 427mg   
Zinco (Mín.) 3.000mg  

para competições e exposições. Contém ainda leveduras vivas (probiótico), 
que auxiliam no desenvolvimento de uma microbiota intestinal saudável, 
proporcionando melhor digestibilidade dos alimentos e, consequentemente, uma 
melhor conversão alimentar.

NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

Suplementação de aminoácidos, vitaminas, macro e microminerais para 
alimentação de equinos, muares, asininos, avestruzes e suínos. Contém os 
nutrientes essenciais à alimentação dos animais. Reúne em sua formulação 
macro e microminerais, vitaminas e aminoácidos, sendo indicado para animais 
em crescimento, ganho de massa corporal, estímulo do apetite e preparo 

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Suplemento com nutrientes essenciais à alimentação do cavalo atleta. Reúne 
em sua formulação macro e microminerais, vitaminas, leveduras, além de 
aminoácidos essenciais e de importância, proporcionando a transformação e 
utilização dos alimentos para o desempenho das funções atléticas dos cavalos de 
alta performance. Auxilia no desenvolvimento da criação de equinos, avestruzes 
e suínos.
Aminomix® Forte fornece diariamente as doses essenciais para a construção 
e manutenção de estruturas orgânicas do animal, de forma que na criação 
seja atingido o máximo do potencial genético. Os ingredientes prontamente 
assimiláveis em sua fórmula propiciam uma melhora do estado geral dos animais. 
Aminomix® Forte contém ferro, cobre e zinco quelatados, o que melhora o 
aproveitamento dos mesmos e assegura a absorção das vitaminas pela não 
formação de complexos insolúveis.  
Aminomix® Forte também contém leveduras vivas (Saccharomyces 
cerevisiae) e enzimas, proporcionando melhor digestibilidade dos alimentos e, 
consequentemente, uma melhor conversão alimentar.

Suplemento vitamínico mineral aminoácido 
para alimentação animal.

NO
DOPING*
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Para ser adicionado ao alimento. 
Equinos, muares e asininos adultos: 
• Manutenção: 40g/dia;
• Treinamento leve: 60g/dia;
• Treinamento moderado: 80g/dia;
• Treinamento intenso: 100g/dia.
Potros e pôneis: 30g/dia.
Avestruz adulto: 20g/dia.
Avestruz filhote: 5g/dia.
Suínos adultos: 15g/dia.
Leitões: 5g/dia.

Baldes contendo 2,5kg, 5kg e 20kg e saco contendo 25kg.

MODO DE USAR

APRESENTAÇÃO

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 

da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 

Porém, consultar o 
regulamento específico 

da prova.
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Suplemento vitamínico mineral aminoácido para equinos.

Suplementação de  aminoácidos,  vitaminas,  macro  e  microminerais  para  equídeos.

Vitamina A (Mín.)......................500.000UI
Vitamina B1 (Mín.)..........................145mg
Vitamina B12 (Mín.)......................800mcg
Vitamina B2 (Mín.)..........................150mg
Vitamina B6 (Mín.)............................ 58mg
Vitamina C (Mín.)............................150mg
Vitamina D3 (Mín.) ....................100.000UI
Vitamina E (Mín.) .............................600UI
Biotina (Mín.) ...................................12mg
Pantotenato de cálcio (Mín.) .........400mg
Ácido fólico (Mín.)...........................60mg
Ácido aspártico (Mín)..................1.400mg
Ácido glutâmico (Mín.)................3.600mg
Ácido nicotínico (Mín.)...................600mg
Lisina (Mín.).....................................16.1g
Metionina (Mín.).............................. 11,7g
Colina (Mín.)................................4.868mg
Arginina (Mín.)............................ 3.800mg
Glicina (Mín.) ...................................10,6g
Triptofano (Mín.).............................182mg
Histidina (Mín.)............................1.000mg
Treonina (Mín.)................................800mg
Serina (Mín.)............................... 1.300mg
Prolina (Mín.) ..............................7.500mg
Alanina (Mín.) ..............................6.000mg
Cisteína (Mín) ................................89,7mg
Valina (Mín.) ................................1.800mg
Isoleucina (Mín.) .........................1.100mg
Leucina (Mín.)...............................3.000mg

Tirosina (Mín.) .............................1.000mg
Fenilalanina (Mín.).......................1.800mg
Ferro (Mín.)..................................1.350mg
Cobalto (Mín.) .................................120mg
Cobre (Mín.).................................1.732mg
Zinco (Mín.)..................................2.552mg
Manganês (Mín.).............................428mg
Selênio (Mín.).....................................6mg
Sódio (Mín.).................................1.700mg
Magnésio (Mín.) ..............................45,8g
Iodo (Mín.) .....................................125mg
Enxofre (Mín.)...................................14,5g
Cálcio (Máx.)......................................244g
           (Mín.)......................................222g
Fósforo (Mín.)...................................46,1g

NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Para ser usado por via oral. 
Equídeos (equinos, muares, asininos): incorporar à ração na proporção de 3 a 
4%, ou seja, de 3 a 4kg para cada 100kg de ração.

MODO DE USAR

Saco contendo 25kg. 

APRESENTAÇÃO

NO
DOPING*

*Segundo lista de substâncias proibidas da FEI (Federação 
Equestre Internacional). Porém, consultar o regulamento 
específico da prova.
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Mundialmente comprovada, a composição de biotina, lisina e metionina promove 
o crescimento e desenvolvimento normais dos cascos.
Os elementos zinco e enxofre carreiam estas vitaminas e aminoácidos até o epitélio 
do casco, propiciando o estímulo do crescimento, mantendo as características 
morfológicas, plásticas e funcionais ideais dos cascos e pelos dos animais.
Além de lisina e metionina, Bio Hoof® contém biotina e zinco quelatado com 
características de tropismo para regiões com presença de queratina.

Bio Hoof®: suplemento em pó, contendo elementos para auxiliar o crescimento e 
regeneração dos cascos, pelagem, cauda e crina dos animais.
Bio Hoof® Liquid: suplemento líquido, contendo biotina, metionina, lisina e 
zinco, elementos estes que atuam no crescimento e manutenção da integridade 
dos cascos, pelagem, cauda e crina dos animais.

Biotina e zinco quelatados para os cascos,
pelo, crina e cauda. BIO HOOF®

Biotina (Mín.) 2.500mg
DL-Metionina (Mín.) 120g
Ácido fólico (Mín.) 2.400mg
Zinco (Mín.)  5.000mg
Enxofre (Mín.) 20g
L-Lisina (Mín.) 180g
Vitamina B2 (Mín.) 2.400mg

Biotina (Mín.) 2.500mg
DL-Metionina (Mín.)  25g
Zinco (Mín.) 12,75g
L-Lisina (Mín.) 50g

BIO HOOF® LIQUID 

NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Bio Hoof®:
Para ser adicionado ao alimento. 
• Equinos, muares e asininos adultos: 10g/dia; 
• Potros e pôneis: 5g/dia;
• Avestruzes adultos: 5g/dia;
• Avestruzes filhotes: 1g/dia;
• Suínos adultos: 3g/dia;
• Leitões: 0,5g/dia.

MODO DE USAR

Bio Hoof®: Pote de 500g com medida dosadora.
Bio Hoof® Liquid: Frasco de 1L com dosador.

APRESENTAÇÃO

Bio Hoof® Liquid:
Para ser usado por via oral. 
• Equinos, muares e asininos 
adultos: 10mL/dia;
• Potros e pôneis: 5mL/dia;
• Avestruzes adultos: 5mL/dia;
• Avestruzes filhotes: 1mL/dia;
• Suínos adultos: 3mL/dia;
• Leitões: 0,5mL/dia.

NO
DOPING*

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 

da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 

Porém, consultar o 
regulamento específico 

da prova.
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Calm-new® 5000 contém elementos importantes para a manutenção do bem-estar 
de animais submetidos a situações de estresse, não afetando a performance dos 
animais em competições ou exposições.

Indicado para auxiliar no manejo de animais arredios ou que sofrem 
constantemente de estresse. Especialmente formulado à base de triptofano puro, 
magnésio e vitamina B1, favorece a ação da serotonina diretamente envolvida com 
a sensação de bem-estar.

Auxilia o manejo nas situações de estresse.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

COMPONENTES DE DESTAQUE

NO
DOPING*
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Pote contendo 400g.
• Apresentação em pó: uso contínuo;
• Pote com rendimento de 30 dias.

APRESENTAÇÃO

Para ser usado por via oral.
Equinos, muares e asininos adultos: 1 medida dosadora (13,3g) /dia.
Potros e pôneis: ½ medida dosadora (6,6g) /dia.

MODO DE USAR

NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

Magnésio (Mín.)  75g 
Ômega 3 (Mín.)  7.500mg
Ômega 6 (Mín.)  10g
Triptofano (Mín.)  225g
Vitamina B1 (Mín.)  75g

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 

da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 

Porém, consultar o 
regulamento específico 

da prova.
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Cal-d-mix® é um cálcio oral, contendo os principais elementos para o crescimento 
ideal dos animais. Sua formulação contém cálcio, fósforo, zinco, selênio, vitamina 
E, vitamina A, vitamina B12 e vitamina D3, balanceados de forma a atender às 
necessidades nutricionais dos animais.

Suplemento vitamínico e mineral, indicado para equinos, muares, asininos e 
suínos, em estado nutricional inadequado. Também indicado na suplementação 
de cálcio, outros minerais e vitaminas em perfeito equilíbrio.

Para ser usado por via oral.
Equinos, muares e asininos: 50 a 100mL ao dia.
Potros e pôneis: 50mL ao dia.
Suínos adultos: 40mL ao dia.
Leitões: 5 a 10mL ao dia.

Cálcio (Mín.) 35g
           (Máx.) 41,18g
Fósforo (Mín.) 26,6g
Zinco (Mín.) 3.300mg
Selênio (Mín.) 20mg
Vitamina A (Mín.) 1.200.000UI
Vitamina B12 (Mín.) 33.000mcg
Vitamina D3 (Mín.) 75.000UI
Vitamina E (Mín.) 20.000UI

Cálcio oral.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

MODO DE USAR

NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

NO
DOPING*

Frasco contendo 1L.

APRESENTAÇÃO

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 

da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 

Porém, consultar o 
regulamento específico 

da prova.
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Suplementação de creatina para equinos.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Cavalos adultos (500Kg): 
•Dose inicial: administrar 120g/dia durante 14 dias.
•Dose manutenção: 40g/dia. 

**

MODO DE USAR

A Creatina® tem a função de suplemento de ATP, fonte essencial de energia. A 
creatina-fosfato constitui-se na maior reserva de energia, prevenindo a depleção 
rápida de ATP, através da oferta imediata de fosfatos de alta energia para 
regeneração a partir de ADP. Desta forma, evita-se a falta de energia.

Força e resistência máximas.

Glicina/Arginina/Metionina Creatina

A creatina promove a ressíntese
do ATP a partir do ADP.

Potes contendo 500g e 2kg.

APRESENTAÇÃO

Creatina (Mín.) 800g

NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

**A creatina é um peptídeo formado por 3 aminoácidos: glicina, arginina e metionina; sua formação ocorre pela 
complexação entre a arginina e a glicina no rim, levando à formação de um outro composto; o guanidinoacetato. 
Este, por sua vez, vai para o fígado, onde, ao passar por uma reação química (metilação), forma finalmente a 
creatina.

NO
DOPING*

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 

da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 

Porém, consultar o 
regulamento específico 

da prova.
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Indicado para equinos, muares, asininos e suínos na suplementação de eletrólitos 
perdidos, principalmente durante os exercícios físicos. Para os equídeos, também 
está indicado no auxílio à restauração do equilíbrio hidroeletrolítico, promovendo 
a recuperação após o exercício, constituindo-se um reforço energético e de fácil 
assimilação.

Eletrolítico®:
• Equinos, muares e asininos adultos: 40g diluídos em 4 litros de água.
• Potros e pôneis: 10g diluídos em 1 litro de água.
• Suínos adultos: 10g diluídos em 1 litro de água.
• Leitões: 2,5g diluídos em 250mL de água.
Administrar a dose recomendada 4 a 6 horas antes do exercício físico. A mesma 
dosagem poderá ser repetida durante e após o exercício físico.
Caso o animal se recuse a beber:
• Equinos, muares e asininos adultos: a dose de 40g poderá ser diluída em 100mL 
de água e administrada em uma seringa por via oral.
• Potros, pôneis e suínos adultos: a dose de 10g poderá ser diluída em 25mL de 
água e administrada em uma seringa por via oral.
• Leitões: 2,5g diluídos em 6mL de água e administrada em uma seringa por via 
oral.
Deixar água à disposição dos animais durante a utilização do Eletrolítico®.  
O produto também pode ser administrado na ração.

Eletrolítico® Booster:
Para ser usado por via oral.
• Equinos, muares, asininos e suínos: administrar 5g do produto para cada 100kg 
de peso corporal. A administração de Eletrolítico® deve ser feita 4 a 6 horas antes 
do exercício físico ou de acordo com as necessidades eletrolíticas do animal com 
condição nutricional inadequada. A mesma dosagem poderá ser repetida durante 
e após o exercício físico. Deixar água à disposição dos animais durante e após a 
utilização do produto.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

MODO DE USAR
Eletrolítico® e Eletrolítico® Booster combinam carboidratos simples e 
complexos que fornecem energia e elevam, gradualmente, a taxa de glicose no 
sangue, possibilitando boa fonte de energia durante toda a prática esportiva ou em 
casos de desidratação.

Repositor de eletrólitos.

CENOURA

NO
DOPING*
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Cálcio (Máx.) 5.250mg
            (Mín.) 4.750mg
Cloro (Mín.) 325g
Magnésio (Mín.) 10,8g
Potássio (Mín.) 60,6g
Sódio (Mín.) 167,3g
Maltodextrina (Mín.) 150g

Cálcio (Máx.) 7.560mg
            (Mín.) 7.200mg
Cloro (Mín.) 322,29g
Glicina (Mín.) 30g
Magnésio (Mín.) 8.500mg
Potássio (Mín.) 52,44g
Sódio (Mín.) 160g
Fruto-oligossacarídeos 10g
Maltodextrina (mín.) 30g

ELETROLÍTICO®: ELETROLÍTICO® BOOSTER:

NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:
Pote contendo 650g e seringas contendo 50g. 

APRESENTAÇÃO

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 

da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 

Porém, consultar o 
regulamento específico 

da prova.
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Vitamina E e selênio para os músculos.

Na suplementação de vitamina E e selênio para equinos, muares, asininos, suínos 
e avestruzes em estado nutricional inadequado.

Para ser usado por via oral: 
Equídeos (equinos, muares e asininos): 20g ou 20mL/dia.
Potros e pôneis: 10g ou 10mL/dia. 
Avestruzes adultos: 10g ou 10mL/dia.
Avestruzes filhotes: 2g ou 2mL/dia.
Suínos adultos: 7,5g ou 7,5mL/dia.
Leitões: 3g ou 3mL/dia.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

MODO DE USAR

Pote plástico contendo 500g e frasco dosador contendo 1L. 

APRESENTAÇÃO

CADA Kg CONTÉM:

E-S-E SUPER pó E-S-E liquid
Vitamina E (Mín.)                                                      125.000UI
Lisina (Mín.)                                                      100g
Selênio (Mín.)                                                150mg

Vitamina E (Mín.)                                                      125.000UI
Lisina (Mín.)                                             100g
Selênio (Mín.)                                                                                           75mg

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 

da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 

Porém, consultar o 
regulamento específico 

da prova.

NO
DOPING*
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Na suplementação de aminoácidos e energia para equinos, muares, asininos e 
suínos. Auxilia na recuperação física, ganho de peso e melhora da performance 
atlética.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Para ser usado por via oral.
Equinos, muares e asininos adultos: 25mL, duas vezes ao dia.
Potros de sobreano: 15mL, duas vezes ao dia.
Potros e pôneis: 10mL, duas vezes ao dia.
Suínos adultos: 5mL, duas vezes ao dia.
Leitões: 1mL, duas vezes ao dia.

MODO DE USAR

Frasco dosador de 1L e refil de 5L.

APRESENTAÇÃO

Glicopan® Energy combina aminoácidos prontamente assimiláveis, colina e 
glicose, auxiliando no estímulo de apetite e de ganho de massa corporal.

Rápida resposta com glicina, lisina, 
colina, betaína e carnitina.

NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

Ácido aspártico (Mín.) 9.791mg  
Ácido glutâmico (Mín.) 19,149g  
Alanina (Mín.) 22,186g  
Arginina (Mín.) 7.647mg  
Betaína (Mín.) 9.790mg  
Cisteína (Mín.) 450mg  
Colina (Mín.) 10g  
Fenilalanina (Mín.) 4.874mg  
Glicina (Mín.) 49,749g  
Glicose (Mín.) 200g  
Histidina (Mín.) 1.179mg  

Isoleucina (Mín.) 2.113mg  
L-carnitina (Mín.) 20g  
Leucina (Mín.) 7.292mg  
Lisina (Mín.) 29,892g  
Metionina (Mín.) 14,564g  
Prolina (Mín.) 27,977g  
Serina (Mín.) 1.318mg  
Tirosina (Mín.) 1.245mg  
Treonina (Mín.) 404,8mg  
Triptofano (Mín.) 520mg  
Valina (Mín.) 4.374mg  

NO
DOPING*

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 

da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 

Porém, consultar o 
regulamento específico 

da prova.
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PRINCIPAIS VANTAGENS

MODO DE USAR

• Combinação de 20 elementos importantes para o suporte à recuperação de 
animais submetidos a situações extremas; 
• Ação antioxidante; 
• Componentes precursores da glutationa, auxiliando na capacidade de 
recuperação metabólica; 

Pasta:
Para ser usado via oral:
• Equinos, muares e asininos adultos: 1 medida (13g)/dia.
• Potros: ½ medida (6,5g)/dia.

Pó:
Para ser usado via oral:
• Equinos, muares e asininos adultos: 1 medida dosadora (16,7g)/dia.
• Potros: ½ medida dosadora (8,3g)/dia.

Recuperação metabólica em equinos.
Hepvet® Equinos contém elementos importantes para auxiliar na recuperação 
física de animais submetidos a condições extremas de exercício e estresse 
metabólico. Disponível em pó ou pasta, facilitando a administração do produto.

Indicado em condições extremas de exercício e estresse metabólico (treinamento, 
competições, transporte, exposições) ou períodos de recuperação física.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

• Vitaminas do complexo B, C e E; 
• Zinco quelatado e selênio; 
• Ação no metabolismo energético;
• Apresentação em pasta: seringa dosadora de fácil administração.

NO
DOPING*
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APRESENTAÇÃO
Potes contendo 500g e seringas dosadoras contendo 39g.

NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

HEPVET EQUINOS PASTA HEPVET EQUINOS PÓ

Ácido nicotínico (mín.) 5.385mg   
Arginina (mín.) 38,46g   
Cinarina (mín.) 61mg   
Cisteína (mín.) 1.154mg   
Colina (mín.) 7.692mg   
Extrato de alcachofra (mín.) 11,53g   
Extrato de cardo-mariano (mín.) 96,15g   
Glicina (mín.) 38,46g   
Inositol (mín.) 7.692mg   
Glutamina (mín.) 7.692mg   
Pantotenato de cálcio (mín.) 34,61g   
Selênio (mín.) 77mg   
Taurina (mín.) 7.692mg   
Vitamina B1 (mín.) 38,46g   
Vitamina B12 (mín.) 307.692mcg   
Vitamina B2 (mín.) 5.385mg   
Vitamina B6 (mín.) 15,38g   
Vitamina C (mín.) 7.692mg   
Vitamina E (mín.) 7.692UI   

Zinco quelatado (mín.) 1.154mg  

Ácido nicotínico (mín.) 4.200mg 
Arginina (mín.) 30g
Cinarina (mín.) 48mg
Cisteína (mín.) 900mg
Colina (mín.) 6.000mg
Extrato de alcachofra (mín.) 9.000mg
Extrato de cardo-mariano (mín.) 75g
Glicina (mín.) 30g
Inositol (mín.) 6.000mg
Glutamina (mín.) 6.000mg
Pantotenato de cálcio (mín.) 27g
Selênio (mín.) 60mg
Taurina (mín.) 6.000mg
Vitamina B1 (mín.) 30g
Vitamina B12 (mín.) 240.010mcg
Vitamina B2 (mín.) 4.200mg
Vitamina B6 (mín.) 12g
Vitamina C (mín.) 6.000mg
Vitamina E (mín.) 6.000UI
Zinco quelatado (mín.) 900mg

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 
da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 
Porém, consultar o 
regulamento específico 
da prova.
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Suplemento líquido para equinos, muares, asininos e suínos, contendo todos 
os elementos para suplementar animais em condição nutricional inadequada. 
Indicado também durante a fase de crescimento.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Para ser usado por via oral.
Equinos, muares e asininos adultos: 20mL por dia.
Potros recém-nascidos: 10mL no 2º, 6º e 12º dias após o nascimento.
Potros e pôneis: 15mL por dia.
Suínos adultos: 5mL por dia.
Leitões: 1mL por dia.

MODO DE USAR

Frasco dosador de 500mL, 1L e refil de 5L.

APRESENTAÇÃO

Hemolitan® é um suplemento que combina em sua formulação todas as vitaminas 
e oligoelementos que participam direta ou indiretamente do metabolismo celular, 
principalmente de células sanguíneas e de outras de rápida multiplicação.

Vitaminas e minerais em alta concentração.

Vitamina B1(Mín.) 1.500mg
Vitamina B2 (Mín.) 1.500mg
Vitamina B6 (Mín.) 1.200mg
Vitamina B12 (Mín.) 15.000mcg
Vitamina K3 (Mín.) 250mg
Pantotenato de cálcio (Mín.) 1.200mg
Ácido nicotínico (Mín.) 1.200mg
Ácido fólico (Mín.) 5.000mg
Ferro (Mín.) 4.500mg
Cobalto (Mín.) 100mg
Cobre (Mín.) 500mg
Zinco (Mín.) 5.000mg
Glicose (Mín.) 200g

NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

NO
DOPING*

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 

da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 

Porém, consultar o 
regulamento específico 

da prova.
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Suplemento contendo aminoácidos, vitaminas, leveduras e prebiótico, indicado 
para animais em crescimento, ganho de peso, aumento da performance, estímulo 
do apetite, melhora na conversão alimentar e no desempenho reprodutivo. 
Organew® contém leveduras vivas, FOS e MOS que auxiliam no desenvolvimento 
de uma microbiota intestinal saudável, proporcionando melhor digestibilidade dos 
alimentos e, consequentemente, aumento da eficiência alimentar. 

INDICAÇÃO DO PRODUTO

PRINCIPAIS VANTAGENS 
• Auxílio na digestão e absorção de nutrientes;
• Produção de vitaminas do grupo B;
• Restauração da microbiota intestinal.

Entre os principais prebióticos estudados na nutrição animal estão os fruto-
oligossacarídeos (FOS) e os mananoligossacarídeos (MOS), que estimulam 
seletivamente o crescimento e atividade de uma ou mais bactérias benéficas.

Para ser usado por via oral, adicionado ao alimento. 
Equinos, muares, asininos, bovinos e bubalinos: 5 a 10g, uma vez ao dia. 
Ovinos, caprinos e avestruzes: 2,5 a 5g, uma vez ao dia.
Suínos: 2,5 a 5g, uma vez ao dia, ou 1 a 2g por kg de ração

MODO DE USAR

Probiótico + Prebiótico.
Organew® reúne em sua formulação vitaminas, aminoácidos, FOS, MOS e 
leveduras vivas. Esta perfeita combinação auxilia no desenvolvimento de uma 
microbiota intestinal saudável, proporcionando melhor digestibilidade dos 
alimentos e, consequentemente, aumento da eficiência alimentar.

Bolsas metalizadas com 1kg do produto com medida 
dosadora e saco de 20kg.

APRESENTAÇÃO

Proteína bruta (Mín.) 178,6g
Extrato etéreo (Mín.) 28,3g
Matéria fibrosa (Máx.) 500 mg
Matéria mineral (Máx.) 61,0g
Umidade (Máx.) 100g
Saccharomyces cerevisiae 9 x 109 UFC
Mananoligossacarídeos 1.000mg
Fruto-oligossacarídeos 2.000mg
Vitamina B1 (Mín.) 5,4mg
Vitamina B2 (Mín.) 19mg
Vitamina B6 (Mín.) 11,2mg
Vitamina B12 (Mín.) 24mcg
Biotina (Mín.) 2,8mg
Ácido fólico (Mín.) 10mg
Colina (Mín.) 750mg
Ácido nicotínico (Mín.) 20,30mg
Lisina (Mín.) 16,68g

Histidina (Mín.) 3.526mg
Arginina (Mín.) 9.770mg
Ácido aspártico (Mín.) 18,11g
Treonina (Mín.) 7.699mg
Serina (Mín.) 9.803mg
Ác. glutâmico (Mín.)  20,36g
Prolina (Mín.) 7.327mg 
Glicina (Mín.) 8.481mg
Alanina (Mín.) 11,97g
Cistina (Mín.) 2.461mg
Valina (Mín.) 9.668mg
Metionina (Mín.) 6.649mg 
Isoleucina (Mín.) 8.740mg
Leucina (Mín.) 13,3g
Tirosina (Mín.) 4.570mg
Fenilalanina (Mín.) 7.130mg

NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

NO
DOPING*

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 

da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 

Porém, consultar o 
regulamento específico 

da prova.
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• Prebióticos FOS (Fruto-oligossacarídeos) e MOS (Mananoligossacarídeos):   
 estimulam seletivamente o crescimento e atividade de uma ou mais 
 bactérias benéficas;
• Betaglucanos: auxiliam nas defesas da parede intestinal;
• Saccharomyces cerevisiae: leveduras vivas para um desenvolvimento 
 adequado da microbiota intestinal;
• Palatável: sabor baunilha.

DESTAQUES

INDICAÇÃO
Indicado para animais em crescimento, ganho de peso, aumento da performance, 
estímulo do apetite, melhora da conversão alimentar e do desempenho reprodutivo. 
Contém leveduras vivas, FOS e MOS, que auxiliam no desenvolvimento e 
manutenção de uma microbiota intestinal saudável, proporcionando melhor 
digestibilidade nutricional e aumento da eficiência alimentar.

Organew® Pasta deve ser fornecido diretamente na boca do animal.

Equinos, muares e asininos: 4 a 8g, 1x/dia;
Suínos: 2 a 4g, 1x/dia.

MODO DE USAR

Probiótico + Prébiótico em Pasta.
Organew® Pasta é composto por vitaminas, aminoácidos e elementos pró e 
prebióticos para auxiliar no desenvolvimento e manutenção de uma microbiota 
intestinal saudável, contribuindo com a melhora da digestibilidade dos nutrientes 
da dieta e aumento da eficiência alimentar.

NO
DOPING*
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Seringa contendo 32g.

APRESENTAÇÃO

Proteína bruta (Mín.) 140,5g
Umidade (Máx.) 19g
Matéria Mineral (Máx.) 228,7g
Fibra Bruta (Máx.) 1,5g
Extrato Etéreo (Min.) 475,4g
Saccharomyces cerevisiae 2,5x 1010 UFC
FOS 4.500mg
MOS 450mg
Betaglucanos (Mín.) 500mg
Vitamina B1 (Mín.) 8,49mg
Vitamina B2 (Mín.) 23,55mg
Ácido Nicotínico (Mín.) 24,63mg
Vitamina B6 (Mín.) 17,33mg
Biotina (Mín.) 3,74mg
Vitamina B12 (Mín.) 30,00mcg
Ácido Aspártico (Mín.) 12,8g
Ácido Fólico (Mín.) 11,31mg
Ácido Glutâmico (Mín.) 13,9g

Alanina (Mín.) 7.600mg
Arginina (Mín.) 6.300mg
Cistina (Mín.) 2.300mg
Fenilalanina (Mín.) 5.400mg
Glicina (Mín.)  6.200mg
Histidina (Mín.) 3.400mg 
Isoleucina (Mín.) 6.300mg
Leucina (Mín.) 9.300mg
Lisina (Mín.) 16,4g
Metionina (Mín.) 5.700mg
Prolina (Mín.) 4.800mg 
Serina (Mín.) 7.000mg
Tirosina (Mín.) 5.600mg
Treonina (Mín.) 6.400mg
Valina (Mín.) 7.200mg
Colina 919,13mg
Inositol 1.200mg

NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 

da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 

Porém, consultar o 
regulamento específico 

da prova.
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Líquido:
Para ser usado por via oral. 
• Equinos, muares e asininos: 20mL/dia.
• Suínos: 7,5mL/dia.
• Avestruzes: 5mL/dia.

Pó:
Para ser utilizado por via oral, adicionado ao alimento ou ração. 
• Bovinos, equinos e asininos: 20g/dia.
• Ovinos e caprinos: 10g/dia. 

MODO DE USAR

Suplemento indicado para equinos, asininos, ovinos, caprinos, avestruzes 
e suínos em fase de reprodução. Indicado também para fêmeas na fase de 
gestação ou postura. Possui elementos fundamentais para a reprodução, entre 
eles, betacaroteno, L-carnitina e ácidos graxos, como ômega 3 (ácido linolênico), 
ômega 6 (ácido linoleico) e ômega 9 (ácido oleico). 

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Auxilia na reprodução.
Promater® é um suplemento reprodutivo composto por vitaminas, minerais, 
aminoácidos, betacaroteno, L-carnitina e ômegas 3, 6 e 9.
Promater® reúne os nutrientes específicos que desempenham um importante 
papel reprodutivo.

NO
DOPING*
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Vitamina A (Mín.) 800.000 UI   
Vitamina B12 (Mín.) 17.000mcg   
Vitamina E (Mín.) 43.000 UI   
Ácido aspártico (Mín.) 490mg   
Ácido fólico (Mín.) 20g   
Ácido glutâmico (Mín.) 885mg   
Ácido linoleico (Mín.) 240,266g   
Ácido linolênico (Mín.) 50,161g   
Ácido oleico (Mín. 118,423g   
Alanina (Mín.) 766mg   
Arginina (Mín.) 536mg   
Fenilalanina (Mín.) 196mg   
Glicina (Mín.) 2.129mg   
Hidroxiprolina (Mín.) 698mg   
Histidina (Mín.) 102mg   
Isoleucina (Mín.) 128mg   
L-carnitina (Mín.) 110,88g   
Leucina (Mín.) 298mg   
Lisina (Mín.) 10g  
Metionina (Mín.) 10g  
Prolina (Mín.) 1.166mg   
Serina (Mín.) 145mg   
Tirosina (Mín.) 110mg   
Treonina (Mín.) 85mg   
Valina (Mín.) 221mg   
Betacaroteno (Mín.) 2.700mg   
Zinco (Mín.) 4.000mg  
Selênio (Mín.) 152mg   
Extrato proteico vegetal (Mín.) 10g 

Vitamina A (Mín.) 1.600.000 UI   
Vitamina B12 (Mín.)   17.000mcg    
Vitamina E (Mín.)  43.000 UI  
Betacaroteno (Mín.) 5.400mg   
Ácido fólico (Mín.) 20g   
Ácido aspártico (Mín.) 28g   
Ácido glutâmico (Mín.) 36,7g   
Alanina (Mín.) 18,9g   
Arginina (Mín.) 13,8g   
Serina (Mín.) 15,1g   
Tirosina (Mín.) 8.600mg   
Treonina (Mín.) 13,9g   
Valina (Mín.) 15,8g   
Cistina (Mín.) 1.400mg   
Fenilalanina (Mín.) 12,2g   
Glicina (Mín.) 16,6g   
Histidina (Mín.) 6.800mg   
Isoleucina (Mín.) 14,8g   
L-carnitina (Mín.) 7.840mg   
Leucina (Mín.) 20,5g   
Lisina (Mín.) 97g   
Metionina (Mín.) 25,5g   
Prolina (Mín.) 13,3g   
Ômega 3 (Mín.) 1.175mg   
Ômega 6 (Mín.) 350mg   
Ácido oleico (Mín.) 475mg   
Saccharomyces cerevisiae 9x109UFC  

Frasco contendo 1L e pote contendo 1kg.

APRESENTAÇÃO

NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

Líquido Pó

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 

da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 

Porém, consultar o 
regulamento específico 

da prova.
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Seringas contendo 34g do produto.

APRESENTAÇÃO

Probiótico® Vetnil deve ser aplicado diretamente na boca do animal. 
Animais recém-nascidos: 2g. 
Animais adultos: 4g. 
Fazer uso de forma contínua, ou a critério do técnico responsável pelos animais.

Como recompositor da microbiota intestinal em equinos, principalmente em ocasiões 
tais como: 

• Nascimento (para rápida colonização da flora intestinal); 

• Transporte (para evitar o desequilíbrio da flora intestinal proporcionando melhor 
aproveitamento nutricional); 

• Estresse (leilões, feiras, exposições, mudança de ambiente, desmama, troca de 
alimentação, castração, vacinação e outros).

O Probiótico® Vetnil é composto por bactérias benéficas naturalmente presentes no 
trato intestinal dos animais. 

Para uma flora microbiana saudável.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

MODO DE USAR

Bifidobacterium bifidum (Mín.) 3,33 X 107UFC/g
Enterococcus faecium (Mín.) 1,66 X 107UFC/g
Lactobacillus acidophilus (Mín.) 3,33 X 107UFC/g
Lactobacillus plantarum (Mín.) 1,66 X 107UFC/g
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) 3,33 X 105UFC/g

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO:

NO
DOPING*

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 
da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 
Porém, consultar o 
regulamento específico 
da prova.
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*Buferinizada: revestimento na vitamina C que impede a irritação gástrica

Vitamina C revestida e buferinizada para melhor proteger a mucosa gástrica, 
somente sendo liberada para absorção no intestino delgado. A vitamina C é um 
antioxidante que atua especificamente nos líquidos orgânicos, eliminando os 
radicais livres. O excesso de radicais livres diminui a resistência física, causando 
a diminuição de performance.

Suplementação de vitamina C para equinos, muares, asininos, avestruzes e suínos.

INDICAÇÃO DO PRODUTO

Para ser adicionado ao alimento.
Equinos, muares e asininos: 50g/dia. 
Potros e pôneis: 10g/dia.
Avestruzes adultos: 10g/dia.
Avestruzes filhotes: 2g/dia.
Suínos: 5g/dia.
Leitões: 1g/dia.

MODO DE USAR

Pote contendo 500g.

APRESENTAÇÃO

Vitamina C buferinizada*.

Vitamina C (Mín.) 500g
Cálcio (Mín.) 47,50g
           (Máx.) 52,50g
Glicose (Mín.) 334g

NÍVEIS DE GARANTIA POR Kg DO PRODUTO:

NO
DOPING*

*Segundo lista de 
substâncias proibidas 

da FEI (Federação 
Equestre Internacional). 

Porém, consultar o 
regulamento específico 

da prova.
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