Vetfarmos
Catálogo de Produtos

Linha Embelezamento

SHAMPOOS E CONDICIONADORES
Apresentação: 500 ml

Pelagem

6x1

Escura

Pelagem

Neutro

Clara

Filhotes

Linha Embelezamento

Gel Dental
Apresentação: Frasco de 60g.

HORTELÃ

MORANGO

TUTTI FRUTTI

MENTA

Colônias
Apresentação: Frasco de 110 mL.

Sabonetes
Apresentação 1 un. c/ 80g

Fêmea

Filhotes

Casadinho

Macho

3x1

Filhotes

Pipi
Não
Pipi Sim

Linha Nutra Ceutica Pet

Glicocil

SUPLEMENTO MINERAL AMINOÁCIDO
VITAMÍNICO PARA CÃES E GATOS

Hepatocil
SUPLEMENTO VITAMÍNICO
PARA CÃES E GATOS

GLICOCIL PET é um suplemento vitamínico
combinado com aminoácidos prontamente
assimilares, em uma associação do complexo B e
glicose. Com todos os componentes essenciais para o
desenvolvimento de seu pet. Proporcionando uma
resposta rápida na melhora do estado geral e
nutricional auxiliando no estímulo do apetite e
energético, acelerando o metabolismo do seu
animal.

60mL

HEPATOCIL PET é Indicado como
Suplemento Vitaminico Aminoacido
para caes e gatos. Especialmente
nos casos de deficiências nutricionais
e estresse. Auxilia na recuperação de
animais com estado nutricional
inadequado ou animais debilitados.

120mL

30mL

30mL

Hemocil

SUPLEMENTO MINERAL AMINOÁCIDO VITAMÍNICO PARA CÃES E GATOS

HEMOCIL PET é um suplemento que contém em sua
formulação todas as vitaminas e oligoelementos (são micro
minerais que desempenham funções metabólicas no
organismo) quelatados, que participam principalmente de
células sanguíneas, eritrócitos e hemácias. Desempenha
atividade na formação de hemácias (ácido fólico, zinco,
cobre, vitamina b12, e vitamina k). Portanto todos nós sabemos
que as hemácias, eritrócitos, esta diretamente ligadas as
células vermelhas do organismo e quando tem uma
diminuição de ambas as células, provavelmente ocasionará
uma anemia, mas conhecida como anemia ferropriva.

120mL

Vitairon C

SUPLEMENTO VITAMÍNICO PARA CÃES E GATOS

VITAIRON C PET é um suplemento de
vitamina C indicado para cães e gatos. Ele é
um ótimo antioxidante e neutraliza os radicais
livres, além de auxiliar o desempenho das
funções fisiológicas do organismo animal.
Vitamina C ou Ácido Ascórbico é um nutriente
que desempenha diversas funções
metabólicas, atuando como coenzima e cofator em várias reações biológicas.

30mL

60mL
30mL

Linha Nutra Ceutica Pet

Cálciocil

SUPLEMENTO MINERAL
VITAMÍNICO PARA CÃES

C A LC I O C I L P E T é i n d i c a d o p a r a
suplementar os níveis de cálcio, fósforo e
vitaminas. Indicado para todas as fases da
vida e sob quaisquer condições de manejo.

Nutracil
Energy Pet

NUTRACIL ENERGY PET é indicado
como suplemento vitaminico mineral para
cães e gatos de todas as idades e sob
quaisquer condições de manejo.

120mL

120mL
30mL

Probmaster PET
SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CÃES E GATOS ENRIQUECIDO COM

Probiótico

SUPLEMENTO MINERAL
VITAMÍNICO
PARA CÃES E GATOS

Seringa de 14 g

Indicação do Produto:
Probmaster Pet É indicado como
Suplemento Vitamínico para Cães e Gatos.
Composição Básica do Produto:
Óleo De Girassol Bruto, Ácido Pantotênico,
Niacina, Etoxiquin, Dióxido De Silício, Pectina,
Vitamina B6, Aditivo Probiótico
Modo de Usar:
• Recém Nascidos de Porte Pequeno: . . . 1g
• Adultos de Porte Pequeno: . . . . . . . . . . . 2g
• Recém Nascidos de Porte Grande: . . . . 2g
• Adultos de Porte Grande: . . . . . . . . . . . . 4g
Em animais recém nascidos, aplicar por via
oral durante os primeiros 10 dias de vida uma
dose por dia, ou conforme orientação do
médico veterinário. Usar por 3 dias
consecutivos antes do inicio do fornecimento
de ração. Em adultos aplicar o produto por via
oral a cada 15 dias, por dois dias consecutivos.

30mL

Linha Pássaros

Avicil
Avicil
SUPLEMENTO VITAMÍNICO MINERAL
PARA PÁSSAROS ORNAMENTAIS

AvicilFerro
AvicilFerro

AVICIL – FERRO é indicado
como suplemento mineral e
vitamínico para aves
ornamentais especialmente
para a suplementação e
complementação alimentar
em casos de deficiências de
ferro.

AvicilMuda
AvicilMuda
AVICIL – MUDA é indicado
como suplemento mineral e
vitamínico para aves
ornamentais para ser
fornecidos antes durante e
após a muda de plumagem
das aves.

AvicilE
E
Avicil
AV I C I L - E , é u m s u p l e m e n t o
vitamínico para aves ornamentais,
indicado para aves em todas as fases
da vida e sob quaisquer condições
de manejo. Deve ser fornecido aos
machos com problemas de
infertilidade e em fêmeas que
apresentam quadros de defeitos na
reprodução (baixa fecundidade de
ovos, e morte embrionária).

Avicil
Reprodução
AVICIL – REPRODUÇÃO é
i n d i c a d o c o m o
suplemento mineral e
vitamínico aminoácido
para aves ornamentais
especialmente para época
de reprodução das aves.

Avicil
Complexo
Vitamínico
AVICIL – COMPLEXO VITAMÍNICO
é utilizado nos casos de
hipovitaminoses das aves
ornamentais, principalmente
como complementaçãqo
vitamínica na alimentação.
Deve ser utilizado durante o
choco, acasalamento,
crescimento e principalmente
no período de muda, para uma
melhor formação da
plumagem.

AvicilCálcio
AvicilCálcio
AVICIL – CÁLCIO é
indicado como
suplemento mineral e
vitamínico para aves
ornamentais em todas as
idades e sob quaisquer
condições de vida. Deve
ser mais utilizados nos
períodos de posturas,
muda e cruzamento.

AvicilEletrovitt
AvicilEletrovitt
AVICIL – ELETROVITT é indicado como suplemento mineral e vitamínico
aminoácido para aves ornamentais.
Contém 33 nutrientes. Entre eles o extrato de guaraná, conhecido por suas
propriedades energéticas. Além do complexo vitamínico ADE e a Sacarose
essencial aos pássaros como fonte de energia e vitalidade. Contém Eletrólitos
e Vitaminas além de Metionima e Lisina. Indicado para pássaros em todas as
fases de vida . Especialmente formulado para corrigir Eletrólitos perdidos
durante o processo de desidratação. Auxilia na diminuição da mortalidade e
desuniformidade de lote, na produtividade e conversão alimentar . Reforço
energético essencial e de fácil assimilação . Aumenta a resistência orgânica
para viagens longas, vacinação e mudanças bruscas de temperatura.

Vetfarmos

Alcir Daud Junior - ME
Alcir Daud Junior - ME
Rua Camilo de Moraes, 740 Rua Camilo de Moraes, 740
Centro - CEP: 15115-000 - BadyCentro
Bassitt- -CEP:
SP 15115-000 - Bady Bassitt - SP

SAC: (17)

3258-3608

LINHA

D E R M AT O

LAGRI-Farmos
Limpa Lágrimas
USO VETERINÁRIO

Cães
&
Gatos

Limpeza e remoção de
manchas ao redor dos olhos
Com extrato de Camomila,
Propilenoglicol, Glicerina Bidestilada.
Composição:
Extrato de Camomila, Glicerina
Bidestilada, Propileno Glicol, EDTA
Dissódico, Nipagin Metilparabeno, Cloreto de
Sódio, Água Puricada q.s.p.
Indicação:
Lagri-Farmos é indicado apenas para limpeza dos
pelos, e na remoção das manchas ocasionadas
pelas lágrimas ao redor dos olhos de cães e gatos,
adultos e lhotes. Realçando sua beleza natural.
Modo de Usar:
Uso tópico. Utilize uma gaze embebida com LagriFarmos, para massagear a área manchada. Algumas
manchas de lágrimas podem exigir mais aplicações,
para iniciar o processo de remoção. Frequencia: aplique
Lagri-Farmos duas vezes por semana.

Distribuidor Exclusivo:

SAC: (17) 3258-3608
Rua Camilo de Moraes 760, Centro
15.115-000 - Bady Bassitt/SP

LINHA

D E R M AT O

OTO-Farmos
Solução Otológica

USO VETERINÁRIO

Cães
&
Gatos

Para higiene das orelhas
Com extratos de Aloe Vera
e Camomila. Essência Herbal.
Composição:
Extrato de Aloe Vera, Extrato de Camomila,
Koralone, Essência Herbal, Água Puricada
q.s.p.
Indicação:
Oto-Farmos é uma solução indicada para a limpeza
rotineira dos ouvidos de cães e gatos. Oto-Farmos
Limpa suaviza e hidrata a pele.
Modo de Usar:
Aplicar Oto-Farmos em quantidade suciente para
umidecer o conduto auditivo do animal, massagear a
base da orelha para auxiliar a remoção do Cerúmem.
Utilizar algodão seco para retirar as sujidades e secar o
conduto auditivo. Repetir o procedimento conforme
necessário até que o ouvido esteja limpo e seco. OtoFarmos também pode ser aplicado em algodão
umidecido com o produto. Recomenda-se a limpeza
dos ouvidos com Oto-Farmos com a frequência
média de uma vez por semana, ou a critério
do médico veterinário.
Distribuidor Exclusivo:
SAC: (17) 3258-3608
Rua Camilo de Moraes 760, Centro
15.115-000 - Bady Bassitt/SP

