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BRAVET

Monovin A

Polivin B12

Mercepton Oral

Fórmula: concentrado oleoso da vitamina A sob forma 
de um éster de retinol. Cada 20 mL contém: 2.000.000 
U.I. de Vitamina A.

Indicações: hipovitaminoses A e seus sintomas.

Apresentação: frasco- ampola de 20 mL.

Fórmula: cada frasco-ampola de 20 mL contém: 
vitamina B1, 1,00 g; vitamina B6, 0,1 g; vitamina B12, 
5.000 mcg. 

Indicações:  tratamento das avitaminoses e 
hipovitaminoses do complexo B nos animais. Nas 
anemias macrocíticas e nas produzidas após 
hemorragias e operações. Adjuvante no tratamento 
das moléstias anemiantes. Nas perturbações 
neuromusculares e coadjuvante no tratamento dos 
reumatismos, algias e autointoxicação. 

Apresentação: frasco-ampola de 20 mL.

Fórmula: cada 100 mL contém: acetil D-L-metionina, 
15,00 g; Cloreto de colina: 10,00 g; Inositol: 1,00 g; 
Vitamina B1 : 1,00 g; Vitamina B2:50,00 mg; Vitamina 
B6: 0,25 g; Vitamina B12: 5,00 mg; Nicotinamina: 1,00 
g; Pantotenato de cálcio: 0,50 g

Indicações: associação de agentes lipotrópicos e 
antitóxicos em veículo energético indicado com 
adjuvante nas intoxicações causadas pela ingestão 
de alimentos deteriorados, plantas tóxicas e 
medicamentos. Nas degenerações das células 
hepáticas e infiltrações gordurosas. No tratamento e 
prevenção das hipovitaminoses do complexo B.

Apresentação: frasco conta-gotas de 20 mL.



BRAVET

Monovin B12

Polivin B12 Oral

Mercepton

Fórmula: concentrado de vitamina B12 para uso 
injetável, contendo 20.000 mcg de vitamina B12 por 
frasco de 20 mL.

Indicações: nas anemias macrocíticas e nas 
produzidas após hemorragias e atos cirúrgicos. 
Coadjuvante no tratamento de doenças anemiantes. 
Revitalizador e restaurador das forças durante a fase 
de crescimento, convalescenças, nas perdas de peso 
e apetite.

Apresentação: frasco- ampola de 20 mL. 

Fórmula: cada 100 mL, contém:
Cafeína (anidra) 0,12g; Glicerofosfato de cálcio 0,25 g; 
Glicerofosfato de sódio 0,50 g; Nicotinamida 0,20 g; 
Vitamina B2 0,05 g; Vitamina B6 0,04 g; Vitamina B12 
0,12 mg.

Indicações:  tratamento das avitaminoses e 
hipovitaminoses do complexo B nos animais.
Nas anemias macrocíticas e nas produzidas após 
hemorragias e operações. Adjuvante no tratamento 
das moléstias anemiantes. Nas perturbações 
neuromusculares e coadjuvante no tratamento dos 
reumatismos, algias e autointoxicação.

Apresentação: frascos com 15, 100 mL.

Fórmula: cada 100 mL contém: acetilmetionina, 5,00 
g; cloridrato de colina, 2,00 g; cloridrato de tiamina, 
1,00 g; riboflavina, 0,02 g; cloridrato de piridoxina 0,04 
g; cloridrato de L-arginina 0,60 g; nicotinamida, 0,50 g; 
pantotenato de cálcio, 0,20 g; glicose 20,00 g.

Indicações: associação de agentes lipotrópicos e 
antitóxicos em veículo energético indicado com 
adjuvante nas intoxicações causadas pela ingestão de 
a l imentos  de te r io rados ,  p lan tas  tóx icas  e 
medicamentos. Nas degenerações das células 
hepáticas e infiltrações gordurosas. No tratamento e 
prevenção das hipovitaminoses do complexo B.
 
Apresentação:  frasco-ampola de 20 e 100 mL



Lipocânfora Oxitetraciclina

Otodermin

Sulfaprim Comprimidos

BRAVET
Fórmula: cada 100 mL contém: cloridrato de 
oxitetraciclina, 3,00 g; gliceril guaiacolato 2,00 g; 
eucaliptol 1,50 mL; cânfora, 5,00 g.

Indicações: medicação antibiótica em associação 
com substâncias balsâmicas e expectorantes para 
tratamento das pneumonias, broncopneumonias e 
demais infecções do aparelho respiratório, quando 
produzidas por germes incluídos no espectro de ação 
da oxitetraciclina .

Apresentação: frasco- ampola de 20 mL.

Fórmula: cada comprimido contém: sulfametoxazol: 
500,00 mg; trimetoprim: 100,00 mg.

Indicações: antiinfeccioso quimioterápico de amplo 
espectro indicado para todas as espécies, nas 
infecções do aparelho geniturinário, vias respiratórias, 
trato gastrintestinal e aparelho mamário, quando 
provocadas por germes Gram-positivos e Gram-
negativos sensíveis às sulfas e trimetoprim. 

Apresentação:  cartucho com bl ister de 10 
comprimidos.

Fórmula: cada 100mL contém: dexametasona: 
0,100g; sulfato de neomicina: 0,533g; tiabendazol: 
4,000g.
 
Indicações: tratamento de infecções cutâneas e 
auriculares, de natureza pruriginosa ou supurada, 
causadas por bactérias, parasitas ou de origem 
micótica.
 
Apresentação: frasco plástico conta gotas de 20mL.



BRAVET

Tridal Comprimidos

Fórmula: cada comprimido de 650 mg contém 
Praziquantel 50,0 mg; Pamoato de pirantel 144,0 mg; 
Febantel 150,0 mg.

Indicações: elimina parasitas em cães, nas formas 
larvár ias e adul tas.  Ancy lostoma caninum, 
Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense, 
Toxocara canis, Toxocara cati, Thricuris vulpi, 
Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, 
E c h i n o c o c c u s  g r a n u l o s u s ,  E c h i n o c o c c u s 
multiloculares, Taenia ovis, Taenia pisiformis, Taenia 
taeniaeformis, Taenia hydatigena, Joyeuxielia 
pasqualei, Mesocestoides spp. e Dipylidium caninum.

Apresentação: cartucho contendo blister com 4 
comprimidos de 650 mg cada.



AGROINCA

Shampo Matacura 
Sarnicida e Anti-Pulgas

Condicionador Matacura 
Sarnicida

Sabonete Matacura 
Antisséptico

Apresentação: Frasco plástico contendo 200mlApresentação: Frasco Plástico contendo  200ml

Apresentação: Sabonete em barras pesando 90g

Matacura - Cão Fiel

Sabonete Matacura 
Sarnicida
Apresentação: Sabonete em barra pesando 80g

Sabonete Antisséptico 
Cão Fiel
Apresentação: Sabonete em barras pesando 90g

Shampoo Sarnicida e Anti-Pulgas
Apresentação: Frasco plástico contendo 200ml



Sabonete Líquido 
Hidratante

Creme para Escovar 
Cão Fiel

Shampoo Matacura Horse
Antísseptico

Apresentação: Frasco plástico contendo 200ml Apresentação: Frasco Plástico contendo  200ml

Apresentação: Frasco plástico contendo 1000 e 
5000ml.

AGROINCAMatacura - Cão Fiel

Condicionador Sarnicida
Cão Fiel
Apresentação: Frasco Plástico contendo  200ml

Apresentação: Frascos Plásticos contendo 200ml

Shampoo e Condicionador 
Cão Fiel Hidratante

Spray Banho a Seco 
Cão Fiel
Apresentação: Frasco plástico contendo 200ml



AGROINCAMatacura - Cão Fiel

Eliminador de Odores Spray
Apresentação: Frasco Plástico contendo  200ml



CEVA

Cefavet

Amipur

Matabicheira Ceva

Descrição: AMIPUR é composto pelo amitraz, um 
potente antiparasitário externo utilizado para banhos 
de imersão e pulverização indicado capaz de combater 
parasitas que acometem os bovinos, suínos e ovinos.

Indicação: É indicado para o combate e controle dos 
carrapatos, piolhos e sarnas presentes em 
propriedades de ovinocultura e caprinocultura, 
bovinocultura de leite e de corte.

Apresentação: Frascos contendo 20mL e 200mL

Descrição:  A masti te é uma das principais 
responsáveis pelas perdas econômicas em uma 
propriedade de leite.
A implantação de um programa estratégico de combate 
e controle da sanidade do úbere e de qualidade do leite 
é fundamental em propriedades de todo o país.

Indicação: O CEFAVET é uma suspensão oleosa para 
o uso intramamário eficaz no combate à mastite em 
vacas. Composto por Cefoperazone e Predinisolona, 
potentes princípios ativos antibiótico e antinflamatório 
é indicado para o tratamento de mastite clínica 
causada por bactérias sensíveis ao princípio ativo.

Apresentação: Caixas contendo 30 seringas 
descartáveis contendo 10mL do produto.

Descrição: MATABICHEIRA CEVA é um potente 
larvicida, bernicida e repelente composto por 
Permetrina + DDVP indicado no tratamento e 
prevenção de miíases (bicheiras), feridas e de 
qualquer lesão externa em bovinos, equinos, suínos, 
ovinos, caprinos.

Posologia: Aplicar MATA BICHEIRA no local e próximo 
à lesão, após prévia limpeza da região afetada, 
repetindo o tratamento diariamente até a cura 
completa.

Apresentação: Lata contendo 500 mL.



CEVA

Amoclox S

Cyperpour 15 Pulverização

Descrição: A cada lactação, a vaca, necessita de um 
período de descanso da glândula mamária, chamado 
período seco.
Durante este período, em média 55 dias pré-parto, as 
células do tecido mamário se recuperam para a 
próxima lactação.
Neste momento oportuno, o tratamento da vaca seca é 
uma medida fundamental para garantir a sanidade do 
úbere, combater possíveis casos de mastite durante o 
período seco e preparar a glândula mamária para a 
próxima lactação.

Indicação: O Amoclox S é uma suspensão antibiótica 
para uso intramamário indicado para o período seco.
Único no mercado com a combinação de componentes 
exclusiva (Amoxicilina + cloxacilina), combate e 
previne casos de mastite principalmente a subclínica, 
essa difícil de tratar durante a lactação.

Apresentação: Seringa plástica contendo 7g , 
acondicionada em display com 30 unidades.

Descrição: CYPERPOUR 15 Pulverização é um 
antiparasitário externo para bovinos e possue a 
cipermetrina a 15%, e combate carrapatos, moscas, 
inclusive as moscas-do-chifre e piolhos que acometem 
os bovinos.
Também pode ser utilizado na pulverização de 
instalações de uso animal para o controle de moscas.

Indicação: Utilize 3mL de produto por litro de água 
para pulverização de instalações, e no caso de 
pulverização utilizar 20mL de CYPERPOUR 15 para 
cada 20 Litros de água.

Apresentação: Frascos de vidros de 20mL e 200mL

Padock Plus NF

Indicação: Endoparasiticida oral de amplo espectro, 
indicado no combate e controle das verminoses 
gastrointestinais, pulmonares, dermatoses causadas 
por larvas cutâneas e cestódeos (tênias) em eqüinos.

Apresentação: Seringa descartável com 6 g



Padock Gel

Indicação: Endoparasiticida oral de largo espectro, 
indicado no combate e controle das verminoses 
gastrointestinais, pulmonares e dermatoses causadas 
por larvas cutâneas em eqüinos.

Apresentação: Seringa descartável com 6 g

CEVA

Puritec

Descrição: Antiparasitário interno e externo injetável 
para bovinos.

Indicação: Para o combate das verminoses 
gastrointestinais e pulmonares e controle de bernes, 
piolhos, sarnas e carrapatos, promovendo o aumento 
de ganho de peso.

Apresentação: Frascos de 50mL, 500mL e 1 Litro.



Alergocort

Alergovet C 1,4mg

Descrição: Antiinflamatório esteroidal, pode se usado 
por cães e gatos.

Indicação: Contra processos inflamatórios, alérgicos 
e reumáticos de cães e gatos

Apresentação: Blister com 10 comprimidos.

Descrição: Única clemastina de uso veterinário,  anti-
histamínico seguro em uso prolongado e permite 
associações.

Indicação:  Antialérgico para gatos e cães até 15kg, 
contra prurido, urticária, dermatite alérgica e picadas 
de insetos.

Apresentação:  Blister com 10 comprimidos.

COVELI

Alergovet C 0,7mg

Descrição: Única clemastina de uso veterinário,  anti-
histamínico seguro em uso prolongado e permite 
associações.

Indicação:  Antialérgico para gatos e cães até 15kg, 
contra prurido, urticária, dermatite alérgica e picadas 
de insetos.

Apresentação:  Blister com 10 comprimidos.



COVELI

Avitrin Cálcio

Descrição: Fortalece ossos, bicos, unhas e ovos de 
pássaros, possui vitamina D ativada, fixando cálcio na 
matriz óssea, fórmula balanceada, indicado contra 
quedas de penas (fortalece a queratina).

Indicação: Tratamento e prevenção do raquitismo e 
outras doenças dos ossos, contra alterações no 
metabolismo do cálcio, fósforo e suas carências.

Apresentação:  Frasco conta-gotas de 15mL.

Avitrin Ferro

Descrição:  Combate hemorragias crônicas e agudas, 
indicado no pós-tratamento com sulfa, excelente para 
o período de muda.

Indicação: Vitaminas A, D3, E, B1, B6 e K3, ácidos 
nicotínico, pantotênico e fólico, sulfatos ferroso e 
cúprico.

Apresentação: Frasco conta-gotas de 15mL.

Avitrin Complexo Vitamínico

Descrição: Essencial para pássaros e aves, o 
polivitamínico mais reconhecido do mercado.

Indicação: Tratamento e prevenção das carências 
vitamínicas, durante os períodos de crescimento, 
postura, muda, convalescenças e stress.

Apresentação:  Frasco conta-gotas de 15mL.



COVELI

Avitrin Plumas

Descrição: É um suplemento alimentar para aves e 
pássaros ornamentais, utilizado exclusivamente como 
auxiliar no embelezamento da plumagem.

Indicação:  Possui composição balanceada a base de 
ácidos graxos essenciais (Ômega 3, 6, 9), vitaminas e 
zinco, nutrientes essenciais para melhorar e manter o 
vigor da pele e a beleza das penas, pode ser 
administrado as aves em todos os períodos de vida. 

Apresentação:  Frasco conta-gotas de 15mL.

Avitrin Antibiótico

Avitrin E

Descrição: Oxitetraciclina para pássaros, seguro 
antibiótico de largo espectro, eficaz contra Chlamydia 
psittacci, indicado para pássaros.

Indicação:  Combate doenças infecciosas de origem 
bacteriana (respiratórias e entéricas).

Apresentação: Frasco conta-gotas de 10mL.

Descrição: Aumenta cerca de 30% a reprodutividade 
de pássaros – machos e fêmeas – e pássaros 
ornamentais, fortalece os embriões, pode ser 
administrado o ano inteiro para estimular o sistema 
imunológico.

Indicação: Correção e prevenção das deficiências 
reprodutivas, contra baixa fecundidade dos ovos, 
contra baixa produção dos machos e demais carências 
da vitamina E. 
• estimula o sistema imunológico

Apresentação:  Frasco conta-gotas de 15mL.



COVELI

Avitrin Muda

Descrição: Suplemento vitamínico, minerais e 
aminoácidos para aves e pássaros na fase da muda.

Indicação:  Favorece as aves nutrientes necessários 
a reposição normal das penas e bico, pode ser utilizado 
também quando a Muda não transcorre como o 
previsto.

Apresentação:  Frasco conta-gotas de 15mL.

Avitrin Vermífugo

Avitrin Reprodução

Descrição:  Essencial para períodos de reprodução 
para pássaros e aves ornamentais; A presença do 
Selênio potencializa a ação da Vitamina E; Combate 
radicais livres;  Auxilia a imunidade.

Indicação:  Melhora aparelho reprodutor de machos e 
fêmeas; Favorece a fecundidade e os ovos tornam-se 
viáveis; Administrar nos períodos que antecedem a 
reprodução.

Apresentação:  Frasco conta-gotas de 15mL.

Descrição: Vermicida de amplo espectro, inclusive 
pa ra  ve rmes  resp i ra tó r ios ,  ma io r  eficác ia 
(mebendazol).

Indicação:  Combate a verminoses gastrintestinais e 
pulmonares .

Apresentação: Frasco conta-gotas de 10mL.



Avitrin Sulfa

Avitrin Pó

COVELI
Descrição: O complexo vitamínico mais completo do 
mercado,  palatável, administrado diretamente no 
alimento,  adere as sementes, fácil administração - 
pode ser administrado o ano inteiro como prevenção,  
como é administrado no alimento, pode ser usado 
simultaneamente com outros tratamentos realizados 
no bebedouro, indicado para pássaros e aves 
ornamentais.

Indicação: Indicado em todas as fases da criação 
(crescimento, cruzamento, choco, muda de pena, 
convalescença, estado de estresse). Como curativo: 
AVITRIN PÓ corrige os estados de carência de 
nutrientes, ocasionados por deficiências nutricionais 
(arraçoamento deficiente), mau aproveitamento da 
alimentação por falhas na absorção, estados 
anêmicos provocados por infestações parasitárias, 
perdas crônicas de sangue, doenças anemiantes .

Apresentação: Frasco contendo 30g.

Descrição: o mais eficaz contra Coccidiose e diarréias 
• seguro para o aparelho reprodutor (não esteriliza).

Indicação: Tratamento de infecções como Cólera 
aviária, Salmonella e Coccidiose. 

Apresentação:  Frasco conta-gotas de 10mL.

Coleira Bullcat

Descrição: Fácil colocação, específica para gatos,  
tamanho único: 40 cm, cortar e descartar a sobra,  
transparente, ação de cerca de quatro meses contra 
pulgas.

Indicação:  Combate pulgas de gatos .

Apresentação: Contém uma coleira de 15 g.



COVELI
Descrição: Eficaz contra pulgas e carrapatos, fácil 
administração, destinado a cães de até 15kg, indicado 
para cães.

Indicação: Combate infestações de pulgas e 
carrapatos, repele moscas, tem efeito residual 
prolongado, permitindo que o animal seja protegido por 
cerca de 30 dias após a aplicação, tratamento seguro, 
podendo ser usado por animais a partir de quatro 
semanas de vida. 

Apresentação:  Contém 1 ou 2 bisnaga de 1mL.

Descrição: Ação de cerca de cinco meses contra 
carrapatos, ação de cerca de sete meses contra 
pulgas, específica para cães de médio e grande porte, 
tamanho único: 64 cm, cortar e descartar a sobra 
• não precisa retirar para dar banho no animal.

Indicação: Ação prolongada de até cinco meses 
contra os carrapatos e de até sete meses contra 
pulgas.

Apresentação:  Contém uma coleira de 25 g.

Coleira Bulldog Antipulgas
e Carrapatos 7

Bulldog Spot Vet

Bulvitan Plus

Descrição: Reduz queda dos pêlos, bom para o 
embelezamento, palatável, contém aminoácidos, 
estimula o apetite, indicado para cães e gatos.

Indicação: Tônico mineralizante vitaminado, indicado 
na prevenção e correção das hipovitaminoses e 
carências de microelementos.

Apresentação:  Frasco com 120 mL.



Bulvitan Tabs

Bulvermin Plus

COVELI

Descrição: Vermicida de amplo espectro, o mais 
completo, embalagem prática, específico para cães,  
dose única.

Indicação: Vermicida de largo espectro de ação de 
efeito reforçado em dose única contra nematódeos e 
cestódeos de cães.

Apresentação: 1 blister com 4 comprimidos.

Descrição: Fácil administração, Nutrição equilibrada, 
Energia e vitalidade.

Indicação: Enriquecendo a alimentação diária, pode 
ser utilizado de modo contínuo e nos períodos em que 
as necessidades do organismo se acentuam, 
crescimento, prenhez, aleitamento, coberturas, 
embelezamento do pelo. 

Apresentação:  Contém 30 comprimidos palatáveis.

Condroivet

Descrição:  Condroprotetor, Indicado para cães e 
gatos, Palatável,  Antioxidante.

Indicação: Suplemento vitamínico mineral que auxilia 
na boa formação das cartilagens protetoras das 
articulações, utilizado em exercícios intensos e 
competições. É recomendado para filhotes, 
osteopatas e idosos.

Apresentação:  Contém 30 comprimidos palatáveis.



COVELI

Coleira Previn

Coleira Vaponex

Descrição: A mais vendida do mercado, fácil 
colocação, tamanho único: 64 cm, cortar e descartar a 
sobra,  transparente.

Indicação: Combate pulgas dos cães.

Apresentação: 1 coleira de 20 g.

Descrição: Ação de cerca de quatro meses contra 
pulgas e carrapatos, tamanho único: 64 cm, cortar e 
descartar a sobra, não precisa retirar para dar banho 
no animal, indicado para cães.

Indicação: Combate a pulgas e carrapatos de cães, 
perdurando efeito por cerca de quatro meses. 

Apresentação:  Contém uma coleira de 24 g.

Doxiciclina Coveli

Descrição: Tetraciclina sintética de longa ação, contra 
bactérias Gram-positivas e Gram-Negativas e alguns 
protozoários, como Ehrlichia e Babesia, além de 
infecções respiratórias, geniturinárias, Intestinais, 
articulares e dermatológicas.

Indicação:  Na maioria das infecções bacterianas 
entre 5 a 10 mg por kg / dia, por 7 a 14 dias.

Apresentação: 1 blister com 20 comprimidos.



Coprovet

COVELI

Neodexa F Creme

Descrição:  Único no mercado contra coprofagia (ato 
de comer fezes), age na causa (digestiva e/ou 
comportamental),  administrar antes de cada refeição,  
administrar simultaneamente em todos os animais 
(cães e gatos) que convivem com o animal que 
apresenta coprofagia, recomenda-se um comprimido 
para cada 5kg de peso corpóreo, bissulcado, não tem 
efeito colateral, pode ser administrado por tempo 
indeterminado em animais que apresentam deficiência 
freqüente de má absorção de proteína ou freqüente 
desvio comportamental.

Indicação: Enriquecendo a alimentação diária, pode 
ser utilizado de modo contínuo e nos períodos em que 
as necessidades do organismo se acentuam, 
crescimento, prenhez, aleitamento, coberturas, 
embelezamento do pelo. 

Apresentação:  Contém 20 comprimidos.

Descrição: Sulfato de Neomicina, Nistatina, 
Dexametasona, Benzocaína, associação com reação 
antipruriginosa).
     Indicado para tratamento de afecções 
dermatológicas de cães, gatos, equinos e também 
utilizado em pássaros com sucesso. 6 em 1: 
antibiótico, antifúngico, anti-inflamatório, antialérgico, 
anestésico, antipruriginoso.
 
Indicação: Bom para tratamento de Malassézia sp;
Maior absorção (creme x pomada); Não mancha o 
pelo; Maior eficácia antifúngica (Nistatina);.

Apresentação:  1 bisnaga de 15 g e 30 g.

Neodexa Solução 
Otológica

Descrição: Bactericida e fungicida,  fácil aplicação, 
maior eficácia (Neomicina e Polimixina), indicado para 
cães e gatos.

Indicação: Contra otite externa aguda e crônica de 
cães e gatos, causadas por bactérias e fungos.

Apresentação: Frasco com 10 mL.



COVELI

Neodexa Shampoo Fungicida

Neodexa Spray

Descrição: Anti-séptico, não resseca os pêlos, não 
mancha os pêlos, tem efeito esfoliante renovando o 
tecido, indicado para higiene perianal em caso de 
Giardia, indicado para cães e gatos.

Indicação: Tratamento de eczemas, caspas, 
seborréias, cortes, queimaduras e outros tipos de 
lesões da pele. 

Apresentação:  Frasco com 200 mL.

Descrição: Ideal para suturas, cortes, ferimentos, 
queimaduras e pós-operatórios; indicado para cães e 
gatos.

Indicação: Curativo de processos infecciosos, cortes, 
ferimentos, queimaduras, pós-operatório, afecções da 
córnea.

Apresentação:  Frasco com 125 mL.

Primociclin Comprimidos 

Descrição:  Antimicrobiano de largo espectro, em 
duas apresentações: 50mg e 100mg 
Indicado para cães e gatos.

Indicação: Tratamento de infecções em cães e gatos 
de diversas etiologias.

Apresentação: 1 blister com 10 comprimidos.



Pipi Dog

COVELI

Prapi Comprimidos

Descrição: Vermicida eficaz contra vermes chatos 
(cestodeos) e redondos (nematodeos); Bissulcado;  
Indicado para cães e gatos; Permite a divisão exata da 
dose para animais de pequeno porte.

Indicação: Anti-helmíntico de largo espectro de ação 
para cães e gatos, eliminação de nematódeos e 
cestódeos

Apresentação: 1 blister com 4 comprimidos.

Descrição: O primeiro e mais eficaz adestrador 
sanitário para cães,  o mais reconhecido pelo mercado,  
Indicado para cães.

Indicação: Auxilia no adestramento sanitário de cães.

Apresentação:  Frasco com 20 mL.

Descrição: Para sarnas e infecções secundárias da 
sarna, 5 em 1: sarnicida, antiinflamatório, antimicótico, 
antialérgico e antibiótico local, indicado para cães e 
gatos.

Indicação: Combate a sarnas, micoses, alergias da 
pele, eczemas, pruridos e picadas de insetos - 
sarnicida, fungicida, antiinflamatório e antibiótico local.

Apresentação: Lata de 125 g.

Tetisarnol Spray 



COVELI

Previn Antitóxico

Tetisarnol 100ml

Descrição: Maior eficácia (efeito lipotrópico), indicado 
para cães e gatos.
 
Indicação: Sobrecarga alimentar e intoxicações 
alimentares e medicamentosas. (Hepatoprotetor).

Apresentação:  Frasco com conta gotas de 60 mL.

Descrição: Para tratamento tópico das sarnas, pronto 
para uso, indicado para cães e gatos.
 
Indicação: Tratamento das sarnas em cães e dos 
gatos.

Apresentação:  Spray de 100 mL.

Previn Shampoo 
Antipulgas e Carrapatos
Apresentação:  Frasco com 300 ou 500 mL.

Previn Talco
Apresentação: Frasco com 100g.



Previn Sabão
Apresentação:  Sabonete em barra pesando 80g

COVELI

Previn Shampoo Vitaminado
Apresentação:  Frasco com 300 mL.



Colônia Sanol Filhote

Colônia Sanol Macho

SANOL

Colônia Sanol Fêmea
Apresentação:  Frasco com 120 mL. Apresentação:  Frasco com 120 mL.

Apresentação:  Frasco com 120 mL.

Condicionador Sanol
Apresentação: Frasco com 500 mL e 5 L.

Condicionador Neutro
Apresentação: Frasco com 500 mL.

Condicionador Pêlos Claros
Apresentação:  Frasco com 500 mL.



Eliminador de Odores
Citronela

Eliminador de Odores
Floral

SANOL

Educador Sanitário

Descrição: Educar com carinho é o que o Stop Dog 
Sanol Dog faz. Mantenha o pet a distância de lugares 
inadequados para fazer as necessidades, morder ou 
arranhar. Sua fórmula com Metil Nonil Cetona ajuda a 
condicionar o animal a ficar distante destes lugares ou 
objetos. Usado para cães e gatos. 

Apresentação:  Frasco com 500 mL.

Descrição: Elimine os maus odores provenientes da 
urina dos animais e perfume o ambiente. Fórmula 
menos agressiva sem a presença de cloro, capaz de 
eliminar odores indesejáveis e perfuma os ambientes 
com notas de citronela que ajuda a repelir insetos.

Apresentação:  Frasco com 2 L.

Descrição: Elimine os maus odores provenientes da 
urina dos animais e perfume o ambiente. Fórmula 
menos agressiva sem a presença de cloro, capaz de 
eliminar odores indesejáveis e perfuma os ambientes.

Apresentação:  Frasco com 2 L.



Eliminador de Odores
Herbal

Descrição:  Elimine os maus odores provenientes da 
urina dos animais e perfume o ambiente. Fórmula 
menos agressiva sem a presença de cloro, capaz de 
eliminar odores indesejáveis e perfuma os ambientes.

Apresentação: Frasco com 500 mL e 5 L.

Eliminador de Odores
Tradicional

Descrição: Elimine os maus odores provenientes da 
urina dos animais e perfume o ambiente. Fórmula 
menos agressiva sem a presença de cloro, capaz de 
eliminar odores indesejáveis e perfuma os ambientes.

Apresentação: Frasco com 500 mL e 2 L.

Eliminador de Odores
Gatos

Descrição: Elimine os maus odores provenientes da 
urina dos animais e perfume o ambiente. Fórmula 
menos agressiva sem a presença de cloro, capaz de 
eliminar odores indesejáveis e perfuma os ambientes.

Apresentação:  Frasco com 500 mL.

SANOL



SANOL

Limpa Orelhas

Descrição: O Sanol Dog Limpa Orelhas é uma loção 
especialmente formulada para a higienização da 
orelha dissolvendo o cerume acumulado.

Pode ser usado em cães e gatos.
Contém substâncias emolientes que dissolvem o 
cerume.
Produto de secagem rápida e sem deixar resíduos. 

Apresentação:  Frasco de 500 mL.

Sabonete Antipulgas

Descrição: Sabonete Sanol Dog Antipulgas cuida com 
carinho do seu pet. Sua fórmula possui  pH neutro e 
Perimetrina 1% misturado com muito amor e carinho 
resulta em relacionamentos mais duradouros. 

Apresentação:  Sabonete de 80g.

Sabonete Filhotes

Descrição: Mantendo essa mesma linha do sabonete 
antipulgas, a Sanol lançou também o Sabonete Sanol 
Dog Filhotes desenvolvido especialmente para cuidar 
da higiene de filhotes com o cuidado e o carinho que 
eles merecem.

Apresentação:  Sabonete de 80g.



Shampoo Antipulgas

SANOL

Descrição: Shampoo Antipulgas cuida com carinho do 
seu pet. Sua fórmula possui  pH neutro e Perimetrina 
1% proporcionando  a limpeza que o animal precisa.

Apresentação:  Frasco com 500 mL e 5 L.

Shampoo Filhotes

Descrição:  Nada melhor do que aproveitar os 
divertidos momentos desta fase tão gostosa que são 
os filhotes e deixá-los limpinhos e cheirosos. 
O Shampoo Sanol Dog Filhotes é feito com 
ingredientes que fortificam o pêlo do animal com 
queratina vegetal e trazem a perfumação ideal com 
uma mistura de essências especiais. Sua fórmula 
biodegradável ajuda a preservar o meio ambiente.

Apresentação: Frasco com 500 mL e 5 L.

Shampoo Grande Porte

Descrição: Shampoo Sanol Dog 2 em 1 é a 
composição ideal de amor e cumplicidade entre o dono 
e seu pet. Com ingredientes como a queratina vegetal 
que tonifica e hidrata o pêlo do animal, traz a sensação 
de aconchego e bem estar. Sua fórmula traz a 
perfumação ideal com uma mistura de essências 
especiais.

Apresentação: Frasco com 500 mL.



Shampoo Neutro

Descrição: Shampoo Sanol Dog Neutro traz a 
neutralidade da perfumação para os pets mais 
sensíveis aos aromas e conforto para seus donos. É 
composto por ingredientes que hidratam e amaciam o 
pêlo do animal, fortificando com a queratina vegetal, 
junto com a neutralidade de sua perfumação. Sua 
fórmula biodegradável ajuda na preservação do meio 
ambiente.

Apresentação:  Frasco com 500 mL e 5L.

SANOL

Shampoo Novapiel

Shampoo Pêlos Claros

Descrição: Shampoo Novapiel é um tratamento para 
quem adora seu pet. Composto com Peróxido de 
Benzoíla 2,5% e pH neutro, permite cuidar de casos 
com piodermites superficiais e profundas, contribui 
eliminando e prevenindo a proliferação bacteriana 
durante o tratamento da sarna. Pode ser usado em 
cães, gatos e cavalos. Um excelente antibacteriano no 
tratamento de seborréias. 

Apresentação:  Frasco de 500 mL.

Descrição: Shampoo Sanol Dog Pêlos Claros 
proporciona  carinho e amor entre o dono e seu pet, 
fortalecendo laços e estreitando relacionamentos. Sua 
composição é feita com ingredientes que hidratam o 
pêlo do animal, fortificando com a queratina vegetal, 
trazendo maciez e perfumação ideal com notas de aloe 
vera e camomila.

Apresentação:  Frasco de 500 mL e 5 L.



Shampoo Vet Cavalos

Shampoo Vet Gatos

SANOL

Shampoo Pêlos Escuros

Descrição: Shampoo Sanol Dog Pêlos Escuros 
combina momentos relaxantes e envolventes com a 
fragrância Marcela do Campo e o brilho da cor com 
Henna. Sua composição é feita com ingredientes que 
fortificam o pêlo do animal com queratina vegetal e 
trazem a perfumação ideal com uma mistura de 
essências especiais. Sua fórmula biodegradável ajuda 
a preservar o meio ambiente. 

Apresentação:  Frasco de 500 mL e 5 L.

Descrição: Proporcione brilho intenso e realce aos 
pêlos dos equinos com Shampoo Sanol Vet. O silicone 
juntamente com a queratina vegetal, fortalece e 
intensifica o brilho dos pêlos.

Apresentação:  Frasco de 1 L.

Descrição: SShampoo Sanol Dog Gatos foi 
desenvolvido para cuidar com carinho dos felinos que 
tem uma pele sensível, proporcionando maciez, 
fortalecendo os pêlos e estreitando relacionamentos. 
Sua composição é feita com ingredientes que hidratam 
o pêlo do animal, fortificando com a queratina vegetal, 
trazendo maciez. Sua fórmula biodegradável ajuda a 
preservar o meio ambiente, contribuindo para as 
futuras gerações.

Apresentação:  Frasco com 500 mL.



Talco Antipulgas

Descrição: Talco Antipulgas Sanol Dog é ideal no 
combate de pulgas, piolhos e carrapatos. Possui ativos 
como  Permetrina, Butóxido de Piperonila e Ácido 
Bórico que eliminam de uma vez aquelas indesejáveis 
pragas que infestam nossos bichinhos e o melhor, 
deixa um agradável aroma de maçã verde.

Apresentação:  Frasco com 100 g.

SANOL

Tapete Higiênico

Descrição: Indicado para condicionamento de cães.
Contém aroma característico que condiciona o 
cãozinho a procurá-lo sempre que tiver vontade de 
fazer pipi, mantendo assim um ambiente limpo e livre 
de odores indesejados.
Contém fita adesiva e Gel Superabsorvente, não 
deixando a pata do animal molhar.
Apresentação:  1 pacote com 7 unidades ou 1 pacotes 
com 30 unidades.



Amitraz 12,5%

Descrição: Tratamento de infestações por carrapatos 
do gênero Boophilus em bovinos. Tratamento de 
infestações por piolhos e sarnas (Chorioptes, 
Sarcoptes e Psoroptes) em bovinos, ovinos, caprinos e 
caninos. O produto tem ação sobre todas as fases do 
ciclo evolutivo dos ectoparasitas (ovos, larvas,ninfas e 
adultos).

Apresentação:  Frasco com 10 e 20 mL.

INDUBRAS

Avemil Solúvel

Avemil Solúvel

Descrição: No tratamento da coccidiose ou eimeriose 
das aves ou diarreia de sangue (Eimeria sp.) e da 
cólera aviária (Vibrio sp.). Auxiliar no tratamento de 
outras moléstias que acometem o trato digestivo e/ou 
respiratório, como: coriza infecciosa ou catarro 
contagioso (Staphilococcus sp. e Haempohilus sp.), 
peste aviária ou peste das galinhas (Yersinia sp.), 
pulorose ou diarreia branca dos pintos (Salmonella 
sp.), colibacilose (Escherichia coli) e pasteurelose 
(Pasteurela sp.).

Apresentação:  Frasco com 20 mL.

Descrição: Carrapaticida - Elimina larvas e ninfas do 
Boophilus microplus, Amblyomma cajennense e 
Dermacentor nitens.

Mosquicida e Repelente - Age contra moscas adultas 
vetores da Dermatobia hominis (mosca do berne), 
Stomoxys calcitrans (mosca do estábulo) e Musca 
domestica (mosca doméstica), permitindo um controle 
preventivo das infestações por berne em bovinos.

Larvicida e Repelente - Age preventivamente contra 
infestações por larvas do 1º instar da Dermatobia 
hominis.

Apresentação:  Frasco com 20 mL.



Biogold

Descrição: Suplemento vitamínico para cães, gatos, 
coelhos, suínos, ovinos, caprinos, bovinos, equinos e 
aves, jovens e adultos, visando melhorar o 
desempenho físico e reprodutivo dos animais. Em aves 
especificamente,  é indicado para supr i r  as 
necessidades nutricionais de vitaminas nas fases de 
crescimento, cruzamento, muda de penas, postura e 
choco.

Apresentação:  Frasco com 15 e 50 mL.

Brumoline

Cevavita

Descrição: Raticida Doméstico Isca.

Leia atentamente as instruções de uso, as restrições 
de uso e precauções de uso antes de utilizar o produto. 

Apresentação:  Sache com 25 e 75 g.

Descrição: Suplemento vitamínico e mineral para 
cães, gatos, coelhos, suínos, ovinos, caprinos, 
bovinos, bubalinos, equinos, muares e aves, jovens e 
adultos. Indicado para auxiliar na recuperação de 
processos de desnutrição e doença, acelerar o ganho 
de peso e o crecimentos dos animais.

Apresentação:  Cartucho contendo 200 g.

INDUBRAS



Farcálcio Fosfatado

Descrição: Farcálcio Fosfatado para Animais não 
contém vitaminas e não deve ser fornecido como única 
fonte de alimento, por tratar-se de um suplemento 
mineral.

Apresentação:  Saco contendo 1 Kg.

INDUBRAS

Inducálcio Oral

Linoplus

Descrição: Suplemento mineral e vitamínico para 
cães e gatos, jovens e adultos, indicados nos estados 
de deficiências de cálcio, fósforo e vitamina D e 
também como produto de manutenção vitamínica nos 
estados de desnutrição e no controle dos processos 
metabólicos.

Apresentação:  Frasco com 100 mL.

Descrição: Suplemento nutricional , composto de 
ácidos graxos essenciais (ômega 6 e ômega 3) e  
Vitaminas A e E, destinado à alimentação de cães e 
gatos, em todas as suas fases de desenvolvimento, 
para manutenção de uma pele saudável com pelos 
brilhantes e sedosos.
Apresentação:  Frasco contendo 180 ou 400 mL.



Matabicheira Indubras
Prata

Descrição:  Larvic ida, bernic ida, repelente, 
cicatrizante e antisséptico indicado para o controle e 
combate às infestações, causadas por larvas da 
Cochliomya hominivorax (miíases), da Dermatobia 
hominis (berne) e da Habronemose cutânea (feridas de 
verão), nas feridas ou lesões causadas por cortes no 
arame, estrepes, castrações, descornas, nas cirurgias 
em geral e auxiliar na cicatrização do umbigo de 
animais recém-nascidos. Devido à sua válvula 
multidirecional, o Matabicheira Indubras Prata é 
facilmente aplicado em feridas de difícil acesso.

Apresentação:  Latas em aerosol contendo 200 mL 
(130g) e 400 mL (260g).

Provermin

Provermin Pasta

Descrição: Indicado para combater os vermes 
nematóides (ovos, larvas e adultos) gastrointestinais e 
pulmo-nares de bovinos, equinos, ovinos, suínos e 
caprinos, como: Trichostrongylus sp., Ostertagia sp., 
Haemonchus sp., Cooperia sp., Hystrongylus sp., 
Bunostomun sp., Metastrongylus sp., Strongyloides 
sp. ,  Ascar is  suum.,  Cesophagostomun sp. , 
Diclyocauculus sp e Oxiuris equi.
Indicado para combater os vermes nematóides (ovos, 
larvas e adultos) de aves, como: Oxispirura mansoni, 
Ascaridia galli e Heterakis gallinarum.
Para combater os vermes cestóides (ovos, larvas e 
adultos) de aves como: Raillietina sp., Amoebotaenia 
sphenoides e Davainea proglotina.

Apresentação:  Sachês contendo 20g.

Descrição: Anti-helmíntico oral de amplo espectro, 
indicado para equinos, asininos e muares, altamente 
eficaz no tratamento e controle de verminoses 
gastrointestinais causadas por nematódeos (formas 
adultas, larvas e ovos): Strongyloides spp. Strongylus 
vulgaris, Strongylus edentatus, Strongylus equinus, 
Parascaris equorum e Oxyuris equi, Cyathostomum 
sp., Cylicocyclus sp., Cylicostephanus spp., 
Cylicodontophorus sp. e Cyalocephalus sp.

Apresentação:  Seringa plástica graduada contendo 
20g.

INDUBRAS



Provermin Plus

Descrição: Anti-helmíntico de largo espectro para 
equinos, altamente eficaz no tratamento e controle de 
verminoses gastrintestinais causadas por nematódeos 
(formas adultas, larvárias e ovos): Strongyloides sp., 
Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus, Strongylus 
e q u i n u s ,  P a r a s c a r i s  e q u o r u m ,  O x i u r i s 
equ i .Cya thos tomun  sp . ,  Cy l i cocyc lus  sp . , 
Cylicosthophamus sp., Cylicodontophorus sp., 
Cyalocephalus sp. e Gasterophilus sp.

Apresentação:  Seringa plástica graduada contendo 
26 g de pasta.

INDUBRAS

Reumasay Gel

Strondal

Descrição:  Ind ica-se REUMASAY Gel  nas 
inflamações em geral, nos estados inflamatórios de 
úbere causados por mastites ou traumatismos, nos 
inchaços de juntas e articulações, nos machucados 
sem feridas abertas, nas contusões, nas luxações, em 
reumatismos e em traumatismos causados em cavalos 
de polo e outros animais atletas.

Apresentação:  Bisnagas contendo 80 g.

Descrição: Anti-helmíntico de amplo espectro, 
altamente eficaz no tratamento das infestações por 
vermes redondos (nematódeos) gastrintestinais e 
vermes chatos (cestóides), que acometem cães e 
gatos, como: Toxocara canis, Ancylostoma caninum, 
Trichuris vulpis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, 
Echinococcus mul t i loculares,  Echinococcus 
granulosus, Uncinaria stenocephala, Dipylidium 
can inum,  Mu l t i ceps  mu l t i ceps ,  Hyda t igera 
taeniaeformis, Taenia psiformis, Taenia hydatigena, 
Taenia ovis, Joyeuxiella pasqualei, Mesocestoides sp. 
O produto possui ação terapêutica nas fases maduras 
e imaturas, inclusive sobre ovos.

Apresentação:  Cartucho contendo blister com 4 
comprimidos com 700 mg cada. 



Strondal Plus

Descrição: Anti-helmíntico de largo espectro, 
altamente eficaz no tratamento das infestações por 
vermes redondos nematódeos gastrintestinais e 
vermes chatos cestóides, que acometem cães e gatos, 
como: Toxocara canis, Ancylostoma caninum, Trichuris 
vu lp is ,  Toxocara  ca t i ,  Toxascar i s  leon ina , 
Echinococcus mul t i loculares,  Echinococcus 
granulosus, Uncinaria stenocephala, Dipylidium 
can inum,  Mu l t i ceps  mu l t i ceps ,  Hyda t igera 
taeniaeformis, Taenia psiformis, Taenis hydatigena, 
Taenia ovis, Joyeuxiella pasqualei, Mesocestoides sp. 
O produto possui ação terapêutica nas fases maduras 
e imaturas, inclusive sobre ovos. 

Apresentação:  Cartucho contendo blister com 4 
comprimidos com 800 mg cada. 

Talfon Top

Tanicid

Descrição: Talfon Top® é indicado no combate a:
• Piolhos e carrapatos de aves;
• Pulgas, piolhos e carrapatos de animais domésticos;
• Moscas dos currais, estábulos, pocilgas e galinheiros 
(Musca doméstica e Stomoxys calcitrans);
• Punilha de couros;
• Insetos e ácaros em dependências e instalações.

Apresentação:  Sacos plásticos contendo 100g, 
250g, 500g ou 1kg, talqueiras contendo 100g e baldes 
contendo 200 sacos plásticos de 100g ou 80 sacos 
plásticos de 250g ou 20 sacos plásticos de 1kg cada.

Descrição: TANICID é indicado para prevenção, 
tratamento e controle de:
• Bicheiras (miíases).
• Feridas de verão (habronemose cutânea).
•  Fer idas de: castração, decúbito,  tosquia, 
escoriações, pisaduras, descornas, umbigo dos  
animais  recém-nascidos.
• Auxilia no controle dos carrapatos, pulgas e piolhos 
dos animais domésticos.
• Combate com eficiência os carrapatos presentes no 
pavilhão auricular dos equinos: Riphicephalus 
(Boophilus) microplus, Riphicephalus sanguinius e 
Amblyomma cajennense.

Apresentação: Talqueira contendo 200g.

INDUBRAS



Tintura de Thuya

Descrição: Anti-helmíntico de largo espectro para 
equinos, altamente eficaz no tratamento e controle de 
verminoses gastrintestinais causadas por nematódeos 
(formas adultas, larvárias e ovos): Strongyloides sp., 
Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus, Strongylus 
e q u i n u s ,  P a r a s c a r i s  e q u o r u m ,  O x i u r i s 
equ i .Cya thos tomun  sp . ,  Cy l i cocyc lus  sp . , 
Cylicosthophamus sp., Cylicodontophorus sp., 
Cyalocephalus sp. e Gasterophilus sp.

Apresentação:  Frascos contendo 20 e 90 mL.

INDUBRAS

Vermex

Vermex Plus

Descrição: Vermífugo oral de amplo espectro, com 
sabor de morango, indicado para cães e gatos no 
combate aos vermes redondos nematódeos, como: 
Ancylostoma caninum, Toxocara canis e Toxascaris 
leonina.
Recomendado para animais, a partir de 15 dias de 
vida, em dose única, repetindo uma vez por mês, até o 
6º mês de vida.
Este produto não requer jejum prévio e pode ser 
administrado junto com uma porção de alimento.

Apresentação:  Frasco plástico contendo 20 mL com 
seringa dosadora.

Descrição: Anti-helmíntico oral de largo espectro para 
cães, principalmente nas infestações por: Ancylostoma 
caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, 
Uncinaria stenocephala, Echinococcus granulosus, E. 
multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia ovis, T. 
hydatigena, T. pisiformis, T. multiceps, Mesocestoides 
sp., Hydatigera taeniaeformis, Joyeuxiella pasqualei.
Em casos de combate ao Dipylidium caninum é 
aconselhável um tratamento paralelo contra pulgas, 
para prevenir uma reinfestação, uma vez que elas são 
seu hospedeiro intermediário. Indicado para animais 
jovens e adultos a critério do médico veterinário.

Apresentação: Frasco contendo 20 mL com seringa 
dosadora. 



Vermitrat P

Descrição: Antihelmíntico de largo espectro, contra 
formas adultas, larvares e ovos de cestódeos e 
nematódeos gastrintestinais (vermes redondos), que 
acometem cães e gatos, como: Toxocara cati, 
Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Trichuris 
vulpis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala e 
Joyeuxiella pasqualei. O produto possui ação 
terapêutica nas fases maduras e imaturas, inclusive 
sobre ovos.

Apresentação: Cartucho contendo 25 cartelas com 6 
comprimidos de 300 mg cada.

INDUBRAS



Bybos Energy Plus

Descrição: Bybos Energy Plus  é um alimento 
completo, balanceado e altamente palatável para cães 
adultos ativos que necessitam de mais energia no seu 
dia a dia.
Sua composição apresenta nutrientes especiais, como 
extrato de Yucca schidigera, prebiótico, uma ótima 
relação de ômega 3 e 6, taurina e minerais 
complexados, que fazem deste alimento a escolha 
perfeita para o seu cão.

Apresentação:  Saco de 2 e 15 Kg.

LUPUS

Bybos Power

Bybos Puppy

Descrição: Bybos Power é um alimento completo, 
balanceado e altamente palatável para cães adultos de 
todas as raças.

Sua composição apresenta nutrientes especiais, como 
extrato de Yucca schidigera, prebiótico, uma ótima 
relação de ômega 3 e 6, taurina e minerais quelatados, 
que fazem deste alimento a escolha perfeita para o seu 
cão.

Apresentação:  Saco de 2 e 15 Kg.

Descrição: Bybos Puppy é um alimento completo, 
balanceado e altamente palatável para cães filhotes de 
todas as raças.
Sua composição apresenta nutrientes especiais, como 
extrato de Yucca schidigera, uma ótima relação de 
ômega 3 e 6, prebiótico, e minerais quelatados, que 
fazem deste alimento a escolha perfeita para o seu 
cão.

Apresentação: Saco de 1 e 8 Kg.



Bybos Raças Pequenas
e Médias

Descrição: Bybos Raças Pequenas e Médias é um 
alimento completo, balanceado e altamente palatável 
para cães adultos de todas as raças, além de ser 
formulado especialmente para atender todas 
exigências nutricionais dos cães, possui em sua 
composição nutrientes especiais, como extrato de 
Yucca, prebiótico, ômega 3 e 6, que fazem deste 
alimento a escolha perfeita para seu cão.

Apresentação:  Saco de 1 e 8 Kg. 

Bybos Cat

Clean Cat Sabores

Descrição: Bybos Cat é um alimento completo, 
balanceado e altamente palatável para gatos adultos 
de todas as raças, além de ser formulado para atender 
todas as exigências nutricionais dos gatos, possui em 
sua composição nutrientes especiais, como extrato de 
Yucca, ômega 3 e 6, prebiótico, e hexametafosfato de 
sódio.

Apresentação:  Sacos de 1 e 25 Kg.

Descrição: CLEAN CAT foi desenvolvida para atender 
ao paladar de todos os gatos independentemente do 
padrão e da pureza da raça.
O mix de sabores de carne garante uma aceitação 
imediata pelos animais.
É um alimento completo e balanceado com 
ingredientes de alta digestibilidade, e nutrientes 
indispensáveis para o desenvolvimento do seu gato.
Os níveis de proteínas, fibras, gorduras, vitaminas e 
minerais são ideais para a nutrição dos gatos.

Apresentação: Sacos de 1 e 25 Kg.

LUPUS



Dunga Original

Descrição: Dunga Original foi cuidadosamente 
formulado com os melhores ingredientes, fornecendo 
níveis balanceados de nutrientes indispensáveis para 
a longevidade do seu cão. Dunga Original possui um 
sabor e aroma irresistível ao seu cão.

Apresentação:  Sacos de 2, 10.1, 13, 15 e 25 Kg.

LUPUS

Dunga Carne

Dunguinha

Descrição: DUNGA Carne é o alimento completo que 
seu cão aguardava. Contém todas as especificações 
nutricionais para o bom desempenho das funções 
vitais de um cão adulto.
DUNGA Carne, é composto com alto nível de proteínas 
animal,  capaz de proporcionar uma melhor 
digestibilidade e aproveitamento das mesmas.

Apresentação:  Saco de 15 e 25 Kg.

Descrição: DUNGUINHA é o alimento completo que 
seu cão aguardava. Contém todas as especificações 
nutricionais para o bom desempenho das funções 
vitais de um cão filhote.
DUNGUINHA é formulado com proteínas de origem 
animal de alta digestibilidade que proporciona um 
melhor aproveitamento das mesmas.
DUNGUINHA é enriquecido com vitaminas e minerais, 
além disso, suas partículas recebem uma cobertura 
especial de lipídeos e palatabilizantes de origem 
animal, conferindo um sabor e aroma irresistível ao seu 
cão filhote.

Apresentação: Saco de 1 e 8 Kg.



Farejador

Descrição: FAREJADOR foi formulado para atender 
às exigências nutricionais do seu cão na fase adulta. 
Enriquecido com vitaminas, proteínas e sais minerais, 
necessários para manter uma nutrição adequada e a 
saúde do seu cão.

Apresentação:  Saco de 8, 10.1, 15 e 25 Kg. 

Foster Original

Foster Mix

Descrição: Foster Premium foi elaborada a partir de 
uma seleção de ingredientes especiais, de acordo com 
normas e padrões internacionais, conferindo um 
balanço nutricional completo para cães adultos. Sua 
composição contém alimentos de alta digestibilidade, 
que favorece a máxima absorção dos nutrientes. A alta 
tecnologia de processo utilizada na Foster Premium 
confere muito mais aroma, textura e sabor. Foster 
Premium tem uma perfeita formulação com níveis 
ideais de todos os nutrientes, para que seu melhor 
amigo esteja sempre satisfeito, saudável e cheio de 
vitalidade!

Apresentação:  Saco de 8, 10.1, 15 e 25 Kg.

Descrição: Foster Mix é uma combinação de vários 
sabores que foi elaborada a partir de uma seleção de 
ingredientes especiais, de acordo com as normas e 
padrões internacionais, conferindo um balanço 
nutricional completo para cães adultos. Sua 
composição contém alimentos de alta digestibilidade, 
que favorece a máxima absorção dos nutrientes. A alta 
tecnologia de processo utilizada na Foster Mix confere 
muito mais aroma, textura e sabor.

Apresentação: Sacos de 2, 15 e 25 Kg.

LUPUS



Foster Raças Pequenas
e Médias

Descrição: Foster Raças Pequenas e Médias foi 
elaborada especialmente para animais de pequeno e 
médio porte que necessitam de um alimento com alta 
densidade energética para assegurar a ingestão de 
alimento necessária para manutenção de seu 
metabolismo acelerado e atividade física intensa. Sua 
composição contém alimentos de alta digestibilidade, 
que favorecem a máxima absorção dos nutrientes.

Apresentação:  Sacos de 25 Kg.

LUPUS

Foster Filhotes

Foster Cats Blend

Descrição: Foster Premium Filhotes foi desenvolvido 
de acordo com normas e padrões internacionais. 
Formulado com ingredientes selecionados, possui 
nutrientes que atendem todas as necessidades do seu 
filhote.

Apresentação:  Sacos de 1, 8, 10.1, 15 e 25 Kg.

Descrição: Foster Cats Blend foi elaborada à partir de 
uma composição especial para proporcionar uma 
alimentação saudável, completa e balanceada.
Traz em sua composição ingredientes que agem no 
organismo nutrindo-o.
Rico em proteínas selecionadas e de alta qualidade. 
Foster Cats Blend contém “Alimentos Funcionais” que 
além das funções básicas proporcionam efeitos 
benéficos para a saúde dos animais.

Apresentação: Saco de 1, 8 e 25 Kg.



Freddy’S

Descrição: FREDDY’S foi cuidadosamente formulada 
com os melhores ingredientes, fornecendo níveis 
balanceados de nutrientes indispensáveis para a 
longevidade do seu cão.

Apresentação:  Saco de 10.1, 13, 15 e 25 Kg. 

Gatto Carne

Gatto Peixe

Descrição: GATTO foi desenvolvido para atender ao 
paladar exigente e sensível dos gatos. Por isso a 
aceitação é certa.

Apresentação:  Saco de 1, 8 e 25 Kg.

Descrição: GATTO foi desenvolvido para atender ao 
paladar exigente e sensível dos gatos. Por isso a 
aceitação é certa.

Apresentação:  Saco de 1, 8 e 25 Kg.

LUPUS



Gatto Mix

LUPUS

Pitoko Mix

Pitty

Descrição:  Para sat isfazer o paladar e as 
necessidades nutritivas do cão adulto foi criado 
PITOKO MIX. Elaborado por nutricionistas PITOKO 
MIX é um alimento completo para as refeições diárias 
dos cães.
PITOKO MIX proporciona o equilíbrio da dieta de seu 
animal, fornecendo energia para as suas atividades.

Apresentação:  Sacos de 15 e 25 Kg.

Descrição: Foster Cats Blend foi elaborada à partir de 
uma compoPitty foi desenvolvida para atender as 
necessidades nutricionais do seu cão na fase adulta. É 
formulada com níveis ideais de proteínas, vitaminas e 
minerais para manter seu cão alimentado e saudável.

Apresentação: Saco de 2, 8, 10.1, 13, 15 e 25 Kg.

Descrição: GATTO foi desenvolvido para atender ao 
paladar exigente e sensível dos gatos. Por isso a 
aceitação é certa.

Apresentação:  Saco de 1, 8 e 25 Kg.



Pitty Filhote

Descrição: Pitty Filhote foi desenvolvida para atender 
as necessidades nutricionais do seu filhote. É 
formulada com níveis ideais de proteínas, vitaminas e 
minerais para que seu filhote cresça forte e saudável.

Apresentação:  Saco de 8 e 25 Kg. 

Pitukão Tradicional

Pitukinha

Descrição: PITUKÃO TRADICIONAL é um produto 
completo, perfeitamente equil ibrado de alta 
palatabilidade atendendo as exigências nutricionais 
dos cães adultos.
Um conjunto de novas tecnologias nutricionais e de 
fabricação, asseguram um produto com excelente 
sabor e uma textura crocante.

Apresentação:  Saco de 2, 8, 15 e 25 Kg.

Descrição: PITUKINHA foi desenvolvida para atender 
às necessidades nutricionais de cães filhotes, 
proporcionando crescimento adequado e muito mais 
energia e disposição para as brincadeiras diárias.
Contém 28% de proteínas para o desenvolvimento de 
músculos e uma relação ideal entre cálcio e fósforo 
para o crescimento e fortalecimento dos ossos. Além 
disso, os ácidos graxos Ômegas 3 e 6 ajudam a manter 
os pelos macios e br i lhantes,  o prebiót ico 
mananoligossacarídeo (MOS) contribui para a 
manutenção da flora intestinal benéfica, enquanto o 
extrato de Yucca schidigera auxilia na redução do odor 
das fezes.

Apresentação:  Saco de 1, 8, 10.1, 15 e 25 Kg.

LUPUS



Pitukats Carne

LUPUS

Pitukats Peixe

Pitukats Mix

Descrição: PITUKATS PEIXE foi desenvolvida a partir 
de ingredientes especia is  para atender às 
necessidades nutricionais de gatos adultos em 
manutenção.
Além de um sabor especial, PITUKATS PEIXE oferece 
vários benefícios para o seu gato: Zeólitas que ajudam 
a deixar as fezes mais firmes e facéis de limpar; 
Taurina, aminoácido essencial para os gatos, 
importante para o bom funcionamento do coração e da 
visão; Zinco complexado em aminoácido contribui para 
manter a beleza dos pelos.

Apresentação:  Saco de 1, 8 e 25 Kg.

Descrição: PITUKATS MIX foi desenvolvida a partir de 
ingredientes especiais para atender às necessidades 
nutricionais de gatos adultos em manutenção.
Além de um sabor especial, PITUKATS MIX oferece 
vários benefícios para o seu gato: Zeólitas que ajudam 
a deixar as fezes mais firmes e facéis de limpar; 
Taurina, aminoácido essencial para os gatos, 
importante para o bom funcionamento do coração e da 
visão; Zinco complexado em aminoácido contribui para 
manter a beleza dos pelos.

Apresentação: Saco de 1, 8 e 25 Kg.

Descrição: PITUKATS CARNE foi desenvolvida a 
partir de ingredientes especiais para atender às 
necessidades nutricionais de gatos adultos em 
manutenção.
Além de um sabor especial, PITUKATS CARNE 
oferece vários benefícios para o seu gato: Zeólitas que 
ajudam a deixar as fezes mais firmes e facéis de limpar; 
Taurina, aminoácido essencial para os gatos, 
importante para o bom funcionamento do coração e da 
visão; Zinco complexado em aminoácido contribui para 
manter a beleza dos pelos.

Apresentação:  Saco de 1, 8 e 25 Kg.



Ringo Original

Descrição: Ringo Original contempla o sabor e as 
características nutritivas de um produto perfeito para o 
uso diário.
Sua composição rica em nutrientes indispensáveis 
para o perfeito desenvolvimento de cães na idade 
adulta, Ringo Original é um produto de qualidade que 
traz todos os benefícios de uma alimentação completa.

Apresentação:  Saco de 15 e 25 Kg. 

Show Dog Original

Show Dog Gourmet

Descrição: Show Dog Original é um alimento 
completo, elaborado para atender as necessidades 
nutricionais de cães adultos. Sua composição contém 
alimentos selecionados que oferecem muito mais 
aroma e sabor para que seu amigo esteja sempre 
satisfeito e saudável.

Apresentação:  Saco 8, 15 e 25 Kg.

Descrição: Show Dog Gourmet é um alimento 
completo, elaborado para atender as necessidades 
nutricionais de cães adultos.

Sua composição contém alimentos selecionados que 
oferecem muito mais aroma e sabor para que seu 
amigo esteja sempre satisfeito e saudável.

Apresentação:  Saco de 8, 15 e 25 Kg.

LUPUS



Show Dog Filhotes

LUPUS

Street Dog

Street Cat

Descrição: STREET DOG é um alimento que mantém 
o seu cão saudável e com muita disposição para as 
atividades físicas. É cuidadosamente formulado com 
os melhores ingredientes, fornecendo níveis 
balanceados de nutrientes indispensáveis para a 
manutenção da saúde e longevidade do seu cão.

Apresentação:  Saco de 13, 15 e 25 Kg.

Descrição: STREET CAT foi desenvolvida para 
a t e n d e r  a o  p a l a d a r  d e  t o d o s  o s  g a t o s 
independentemente do padrão e da pureza da raça. 
Com um mix de sabores como frango, carne e peixe, 
garante uma aceitação imediata pelos animais. É um 
alimento completo e balanceado com ingredientes de 
alta digestibilidade, e nutrientes indispensáveis para o 
desenvolvimento do seu gato. Os níveis de proteínas, 
fibras, gorduras, vitaminas e minerais, são ideais para 
a nutrição dos gatos.
Além disso, STREET CAT contém taurina que é 
importante para o bom funcionamento do coração e da 
visão. O equilíbrio dos nutrientes da dieta, incluindo os 
reduzidos níveis de magnésio,  permitem a 
manutenção do pH ideal urinário.

Apresentação: Saco de 25 Kg.

Descrição: Show Dog Filhotes é um alimento 
completo, elaborado para atender as necessidades 
nutricionais de cães filhotes.

Sua composição contém alimentos selecionados que 
oferecem muito mais aroma e sabor para que seu 
amigo esteja sempre satisfeito e saudável.

Apresentação:  Saco de 1, 8 e 25 Kg.



Tommy Original

Descrição: Ringo Original contempla o sabor e as 
características nutritivas de um produto perfeito para o 
uso diário.
Sua composição rica em nutrientes indispensáveis 
para o perfeito desenvolvimento de cães na idade 
adulta, Ringo Original é um produto de qualidade que 
traz todos os benefícios de uma alimentação completa.

Apresentação:  Saco de 15 e 25 Kg. 

Tommy Cat

Descrição: Tommy Cats foi desenvolvida para atender 
ao paladar de todos os gatos independentemente do 
padrão e da pureza da raça. É um alimento completo e 
balanceado com ingredientes de alta digestibilidade, e 
nutrientes indispensáveis para o desenvolvimento do 
seu gato. Os níveis de proteínas, fibras, gorduras, 
vitaminas e minerais, são ideais para a nutrição dos 
gatos. Garanta para seu gatinho a melhor nutrição.

Apresentação:  Saco 8, 15 e 25 Kg.

LUPUS



Bola Cravo

LIDER

Bola Mamona

Bola Osso Cavalo

Porco Ovelha

Apresentação: Tamanho Único

Apresentação: Tamanho Único Referência: 981

Referência: 980 Referência: 979

Apresentação:  Tamanho P, G e GG.

Brinquedos



Cachorro Sentado

LIDER

Vaca

Porco Espinho P

Ouriço Pequeno Ouriço Grande
Referência: 853

Referência: 837

Referência: 854

Referência:  983 Referência:  982

Brinquedos

Porco Espinho G
Referência: 855



Argola P

LIDER

Pneu P

Dado

Ursinho de Gravata Bola Lisa Brilhante

Referência: 829

Referência: 860 Referência: 818

Referência:  851 Referência:  1040

Brinquedos

Alteres P
Referência: 846



Comedouro p/ cães 850 mL

Comedouro p/ cães 1500 mL Comedouro p/ gatos 150 mL

Comedouro p/ cães 350 mL

LIDER

Referência: 208

Referência:  206 Referência:  204

Brinquedos

Referência: 202



Bifinho Doogs Carne 

Descrição:  Alimento processado com miúdos 
bovinos, deixando mais atrativo e saboroso para seu 
animal de estimação, Doogs bifinho, o mimo diário para 
seu cão, além de uma prova de carinho que ele jamais 
esquecerá.
Conheça nossa linha completa de produtos, podendo 
assim variar o cardápio diário do seu cão, ou servir 
aquele que ele preferir.

Apresentação:  Pacote 65 gr. 

Bifinho Doogs Filhotes

Bifinho Doogs Frango

Descrição:  Alimento processado com miúdos 
bovinos, deixando mais atrativo e saboroso para seu 
animal de estimação, Doogs bifinho, o mimo diário para 
seu cão, além de uma prova de carinho que ele jamais 
esquecerá.
Conheça nossa linha completa de produtos, podendo 
assim variar o cardápio diário do seu cão, ou servir 
aquele que ele preferir.

Apresentação:  Pacote 65 gr.

Descrição:  Alimento processado com miúdos 
bovinos, deixando mais atrativo e saboroso para seu 
animal de estimação, Doogs bifinho, o mimo diário para 
seu cão, além de uma prova de carinho que ele jamais 
esquecerá.
Conheça nossa linha completa de produtos, podendo 
assim variar o cardápio diário do seu cão, ou servir 
aquele que ele preferir.

Apresentação:  Pacote 65 gr.

DOOGS PET



Bifinho Doogs Presunto 

Descrição:  Alimento processado com miúdos 
bovinos, deixando mais atrativo e saboroso para seu 
animal de estimação, Doogs bifinho, o mimo diário para 
seu cão, além de uma prova de carinho que ele jamais 
esquecerá.
Conheça nossa linha completa de produtos, podendo 
assim variar o cardápio diário do seu cão, ou servir 
aquele que ele preferir.

Apresentação:  Pacote 65 gr. 

Bifinho Doogs Churrasco

Bifinho Doogs Dental Fresh

Descrição:   Alimento processado com miúdos 
bovinos, deixando mais atrativo e saboroso para seu 
animal de estimação, Doogs bifinho, o mimo diário para 
seu cão, além de uma prova de carinho que ele jamais 
esquecerá.
Conheça nossa linha completa de produtos, podendo 
assim variar o cardápio diário do seu cão, ou servir 
aquele que ele preferir.

Apresentação:  Pacote 65 gr.

Descrição:  Alimento processado com miúdos 
bovinos, deixando mais atrativo e saboroso para seu 
animal de estimação, Doogs bifinho, o mimo diário para 
seu cão, além de uma prova de carinho que ele jamais 
esquecerá.
Conheça nossa linha completa de produtos, podendo 
assim variar o cardápio diário do seu cão, ou servir 
aquele que ele preferir.
Apresentação:  Pacote 65 gr.

DOOGS PET



Doogs Palitinhos 

Descrição:  Alimento processado com miúdos 
bovinos, deixando mais atrativo e saboroso para seu 
animal de estimação, Doogs bifinho, o mimo diário para 
seu cão, além de uma prova de carinho que ele jamais 
esquecerá.
Conheça nossa linha completa de produtos, podendo 
assim variar o cardápio diário do seu cão, ou servir 
aquele que ele preferir.

Apresentação:  Pacote 65 gr. 

Bifinho Caats Carne

Bifinho Caats Salmão

Descrição:  Alimento processado com miúdos 
bovinos, deixando mais atrativo e saboroso para seu 
animal de estimação, Caats bifinho, o mimo diário para 
seu gato, além de uma prova de carinho que ele jamais 
esquecerá.
Conheça nossa linha completa de produtos, podendo 
assim variar o cardápio diário do seu gato, ou servir 
aquele que ele preferir.

Apresentação:  Pacote 65 gr.

Descrição:  Alimento processado com salmão, 
deixando mais atrativo e saboroso para seu animal de 
estimação, Caats bifinho, o mimo diário para seu gato, 
além de uma prova de carinho que ele jamais 
esquecerá.
Conheça nossa linha completa de produtos, podendo 
assim variar o cardápio diário do seu gato, ou servir 
aquele que ele preferir.

Apresentação:  Pacote 65 gr.

DOOGS PET



BRAGANÇA

Pedestal Tubular Loppy

Pedestal Base Monarca

Pedestal Base Carrossel

Pedestal Tubular

Pedestal XIX para Gaiolões

Pedestal Tubular Cálice

Referência:  AP001  /  AP002

Referência:  AP010

Referência:  AP019

Referência:  AP004

Referência:  AP011

Referência:  AP020



BRAGANÇA

Criadeira Tradicional

Gaiolão Triplex Bandeja 
Plástica

Gaiola Redonda Alta Piu-piu

Gaiola Capela Duplex Básica 

Criadeira p/ Calopsitas b/ Plástica

Gaiola Redonda Baixa Piu-piu

Referência: GP001

Referência:  GP044

Referência: GP201

Referência:  GP011

Referência:  GP055

Referência: GP202



BRAGANÇA

Criadeira Brusque

Gaiola p/ pássaro Manso 

Gaiola Alpes

Gaiola Blumenau 

Gaiolas Alpes Duplex

Exercitador Aramado 12 cm

Referência: GP302

Referência:  GP304

Referência: GP402

Referência:  GP303

Referência:  GP401

Referência: GR001



BRAGANÇA

Exercitador Aramado 15 cm

Gaiola Hamster Popular Baixa

Criadeira ou Transporte Italia

Exercitador Aramado 20 cm

Gaiolas Hamster Popular 2 Andares

Gaiola Topolino Baú

Referência: GR002

Referência:  GR101

Referência: GR104

Referência:  GR003

Referência:  GR102

Referência: GR105



BRAGANÇA

Gaiola Hamster Chalé Baixa  

Mini Gaiola Tubos Divertido 

Gaiola Hamster 4 Andares

Gaiola Hamster Chalé 2 Andares

Gaiolas Redonda Tubos Divertido

Gaiola Hamster Capela Luxo

Referência: GR107

Referência:  GR152

Referência: GR301

Referência:  GR108

Referência:  GR153

Referência: GR304



BRAGANÇA

Gaiola Hamster Cabana Luxo  

Canil Portátil Nº1 

Canil Portátil Nº3

Jaulinha p/ porquimho da Índia

Canil Portátil Nº2

Viveiro Amazonas Malha Fina

Referência: GR305

Referência:  PC001

Referência: PC003

Referência:  GR402

Referência:  PC002

Referência: VP001



BRAGANÇA

Viveiro Amazonas Malha Média  

Viveiro Telhadinho Dúplex 

Viveiro Sextavado Malha Fina

Viveiro Telhadinho

Viveiro Teladinho Div. Horizontal

Viveiro p/ Grandes Pássaros

Referência: VP003

Referência:  VP010

Referência: VP012

Referência:  VP009

Referência:  VP011

Referência: VP013



BRAGANÇA

Mini Viveiro Teto Reto  

Mini Viveiro Chalé 

Mini Viveiro Teto Reto Calopsita

Mini Viveiro Teto Arco

Viveiro Sextavado Malha Média

Mini Viveiro Teto Arco Calopsita

Referência: VP014

Referência:  VP016

Referência: VP018

Referência:  VP015

Referência:  VP017

Referência: VP019



BRAGANÇA

Mini Viveiro Teto Chalé Calopsita  

Viveiro Sextavado Períquito/Canário 

Comedouro Alumínio Papagaio

Mini Viveiro Teto Reto Papagaio

Viveiro Sextavado Papagaio

Comedouro alumínio Arara

Referência: VP020

Referência:  VP022

Referência: AP101

Referência:  VP021

Referência:  VP023

Referência: AP102



BRAGANÇA

Bandeja Reposição  

Casinha Igloo p/ Hamster 

Comedouro p/ Pássaros Médio
com Grade

Bandeja Reposição Ornamental

Exercitador p/ Hamster

Jogo de Canecas Plástica c/ Suporte

Referência: AR003

Referência:  AT001

Referência: AT004

Referência:  AR005

Referência:  AT002

Referência: AT005



BRAGANÇA

Balanço p/ Canário ou Periquito  

Balanço p/ Calopsita 

Bandeja Redonda Tietê

Balanço Agaporne

Base Itália Fechada

Base Monarca Fechada

Referência: AT012

Referência:  AT014

Referência: AT016

Referência:  AT013

Referência:  AT015

Referência: AT017



BRAGANÇA

Cúpula p/ Gaiola Redonda   

Alça Plástica Pequena 

Plataforma e Escadinha Plástica

Presilha p/ Bandeja

Alça Plástica Grande

Referência: AT020

Referência:  AT022

Referência: AT024

Referência:  AT021

Referência:  AT023



HCL Algicida Choque 

Descrição:  Hcl Algicida Choque é indicado para a 
eliminação de algas nas paredes, escadas e na água 
da piscina (água esverdeada).

Apresentação:  Frasco plástico de 1 litro e de 5 litros. 

HCL Algicida Manutenção

Hidro PH+ Elevador de PH
(Barrilha)

Descrição: Hcl Algicida Manutenção previne a 
formação e a proliferação de algas em águas de 
piscinas.

Apresentação:  Frasco plástico de 1 litro e de 5 litros

Descrição:  Alimento processado com salmão, 
deixando mais HIDRO pH+ é indicado para elevar o pH 
da água da piscina. A manutenção do pH correto reduz 
a quantidade de cloro necessária à desinfecção da 
piscina.

Apresentação:  Saco plástico de 2 e 25 kg.

HIDROALL



Hipoclor 

Descrição: Hipoclor é o Dicloro Orgânico exclusivo da 
HidroAll, fabricado de acordo com as características 
físico-químicas das águas brasileiras. A fórmula única 
(Patente Requerida) de Hipoclor o diferencia dos 
demais dicloros fabricados para aplicações industriais 
e que são vendidos para tratamento de piscinas.
Hipoclor não reduz a Alcalinidade Total da água nem o 
pH, por isso, piscinas tratadas com Hipoclor 
permanecem com água balanceada, enquanto as 
tratadas com outros produtos se estragam após 2 ou 3 
meses de aplicação.

Apresentação:  Saco plástico de 900 gramas; Baldes 
plásticos de 2,5 kg, 10 kg. 

Hidrosan Penta

Hidrosan Plus

Descrição: Hidrosan Penta é o Dicloro Orgânico 
aditivado com clarificante, algistático, estabilizador de 
pH e eliminador de matéria orgânica. Indicado para 
tratar qualquer tipo de piscina, Hidrosan Penta não 
reduz a alcalinidade e nem o pH da água, por isso, 
piscinas tratadas com Hidrosan Penta permanacem 
com a água balanceada.
Hidrosan Penta contém estabilizador de cloro que 
impede a decomposição do cloro residual da água pelo 
sol, mantendo o teor residual de cloro estabilizado 
entre 1 e 3 ppm durante todo o dia, protegendo a água 
da piscina, o que não ocorre com produtos sem 
estabilizantes.

Apresentação: Pote plástico de 250g; Tubete plástico 
de 900 gramas; Saco plástico de 1 kg; Baldes plásticos 
10.

Descrição: Hidrosan é o Dicloro Orgânico exclusivo da 
HidroAll, fabricado de acordo com as características 
físico-químicas das águas brasileiras. A fórmula única 
(Patente Requerida) de Hidrosan o diferencia dos 
demais dicloros fabricados para aplicações industriais 
e que são vendidos para tratamento de piscinas.

Hidrosan não reduz a Alcalinidade Total da água nem o 
pH, por isso, piscinas tratadas com Hidrosan 
permanecem com água balanceada, enquanto as 
tratadas com outros produtos se estragam após 2 ou 3 
meses de aplicação.

Apresentação:  Saco plástico de 1 kg; Baldes 
plásticos de 2,5 kg, 10 kg.

HIDROALL



HCL Penta 

Descrição: HCL Penta é o Tricloro Orgânico aditivado 
com clarificante, algicida, floculante e eliminador de 
matéria orgânica. Em formato de tabletes. 
HCL Penta é um composto clorado orgânico destinado 
ao tratamento de piscinas. Não forma subprodutos da 
cloração resíduos potencialmente cancerígenos 
chamados "trihalometanos". 
HCL Penta contém estabilizador em sua fórmula que 
proteje o cloro livre da água evitando a perda causada 
pelos raios solares. HCL Penta em tabletes pode 
também ser colocado em cloradores flutuantes, sendo 
que o teor de cloro é controlado através da adição de 
um número maior ou menos de tabletes no clorador.

Apresentação: Refil plástico de 200g (1 pastilha); 
Tubete plástico de 1,4 kg com bola flutuadora (7 
pastilhas de 200g). 

Eliminador de Metais

Hidro PH+

Descrição:  Propool  E l iminador  de Meta is : 
Sequestrante de metais que inibe a reação dos íons 
metálicos durante a cloração. Previne incrustações de 
cálcio e magnésio proveniente das águas duras de 
poços artesiano, lagos e nascentes. Utilizado em 
aplicações semanais.   

Apresentação:  Frasco plástico de 1 litro.

Descrição:  HIDRO pH+ Líquido é um neutralizador de 
acidez para água de piscinas. Deve ser utilizado 
sempre que pH estiver abaixo de 7,2.
HIDRO pH+ Líquido substitui a barrilha leve. Não deixa 
resíduos e é de fácil diluição. IMPORTANTE: 
VERIFIQUE SE A ALCALINIDADE TOTAL DA ÁGUA 
ENCONTRA-SE NA FAIXA IDEAL ENTRE 80 E 120 
PPM E CORRIJA SE NECESSÁRIO. 

Apresentação:  Frasco plástico de 1 litro.

HIDROALL



PH Estável 

Descrição: pH ESTÁVEL é indicado para acrescentar 
Alcalinidade Total na água da piscina. Seu uso evita 
variações freqüentes do pH além de todos os 
inconvenientes decorrentes de baixa Alcalinidade 
Total.
pH ESTÁVEL proporciona economia de cloro que se 
perde sempre que o pH sofre variações. Atenção: 
Piscinas tratadas com tricloro estabilizado em pó ou 
em tabletes devem receber periodicamente pH 
ESTÁVEL devido à diminuição da Alcalinidade Total.

Apresentação:  Sacos plásticos de  1 kg, 2 kg. 

Kit Teste pH Cloro

Pooltest

Descrição: Kit de teste pH/cloro é essencial para 
auxiliar no controle da qualidade da água da piscina. O 
prático estojo contem dois reagentes para avaliação do 
pH e cloro, e um recipiente comparador. Auxiliam na 
verificação do pH e na quantidade de cloro total 
presente na água da piscina.

Auxiliam no controle da qualidade da água
Reagentes vendidos separadamente
Fácil leitura dos resultados

Apresentação: Caixa contendo tubo plástico medidor, 
refil vermelho fenol e refil ortotolidina.

Descrição: Pooltest é uma fita reagente de fácil 
utilização, que verifica a condição da água da piscina 
instantaneamente e com precisão. Numa única 
medição, PoolTest 4 em 1 verifica os níveis de cloro 
livre, alcalinidade, pH e dureza cálcica.

Resultados de todos os parâmetros em uma só análise
• Exclusividade HidroAll
• Melhor visualização dos resultados
• Resultados precisos
• Sem misturas, prontos para o uso

Apresentação: Tubo plástico contendo 50 tiras.

HIDROALL
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