


A excelência em saúde animal 
e em resultados eficientes.



CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

AIR POWER é um moderno suplemento 
vitamínico combinado com minerais na 
forma quelatada. Indicado para equinos 
de esporte, proporcionando melhor de-
sempenho, mesmo em condições am-
bientais severas.

Vitamina A ..................... 475.000,00 UI (Min.) 
Arginina .................................... 80,00 g (Min.) 
Cobre ............................... 1.000,00 mg (Min.) 
Magnésio ......................... 5.000,00 mg (Min.) 
Vitamina C ....................... 8.000,00 mg (Min.) 
Óleo de eucalipto ..................... 78,00 g (Min.)

INDICAÇÃO DE USO:
Administrar por via oral, 4 mL do produto 
para cada 100 kg de peso vivo de equinos, 
podendo administrar 2 vezes ao dia ou à cri-
tério do Médico Veterinário.

APRESENTAÇÃO:
Frascos 500 mL com 
seringa dosadora.



NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

BLOOD B12 pela sua alta concentra-
ção de ferro quelato e vitamina B12 é 
essencial a um organismo deficiente de 
ferro e em associação com o  ácido fó-
lico são substâncias fundamentais para 
o perfeito funcionamento do organismo. 
É indicado para animais submetidos a 
esforços físicos intensos como provas de 
tambor, baliza, rédeas, corridas, salto e 
pólo.

Ácido fólico ...................... 1.000,00 mg (Mín.)
Vitamina B12 ......... 1.000.000,00 mcg (Mín.)
Ferro .......................................... 15,00 g (Mín.)
Vitamina B6 ..................... 7.000,00 mg (Mín.)
Enxofre ............................. 5.678,00 mg (Mín.)
Vitamina C ................................ 20,00 g (Mín.)
Magnésio ................................. 65,00 g (Mín.)

INDICAÇÃO DE USO:
Equinos e Muares adultos: 21g (1 medida) 
diariamente, durante 10 dias antes da compe-
tição ou esforços físicos intensos.
Equinos e Muares Fatigados:  63g (3 medi-
das) por semana.

APRESENTAÇÃO:
Potes contendo 500 g e 1 Kg.



CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

CARNIFAST é um suplemento nutricio-
nal para equinos de alta performance 
atlética, composto de mineral na forma 
quelatada, vitamina e aminoácidos con-
centrados como a Carnitina e Glicina, 
fornecendo mais energia e melhorando 
o desempenho atlético dos equinos de 
competição.

Glicina  .................................... 100,00 g (Mín.)
Carnitina ................................... 28,00 g (Mín.)
Magnésio ......................... 1.500,00 mg (Mín.)
Potássio  .......................... 8.250,00 mg (Mín.)
Enxofre ............................. 1.500,00 mg (Mín.)
Vitamina B2  .................... 1.500,00 mg (Mín.)

INDICAÇÃO DE USO:

Equinos e Muares adultos: 1 seringa de 30 
gramas diretamente na boca do animal, du-
rante 4 dias antes das competições. 

APRESENTAÇÃO:
Cartucho individual contendo 
uma seringa dosadora com 30 
gramas do produto.



NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

CARNILAB é um suplemento nutricional 
composto pela associação de aminoá-
cidos em grande concentração como a 
Carnitina, vitaminas e mineral na forma 
quelatada, recomendado como suple-
mento energético de alta disponibilidade, 
sendo indicado para animais submetidos 
a esforços intensos e ao desgaste do exer-
cício, repondo perdas e restabelecendo o 
equilíbrio do organismo dos animais.

Vitamina E  ........................ 1.000,00 U.I.(Mín.)
Isoleucina ................................. 20,00 g (Mín.)
Carnitina  .................................. 33,00 g (Mín.)
Valina ........................................ 20,00 g (Mín.)
Selênio .................................. 15,00 mg (Mín.)
Glicina .............................. 8.000,00 mg (Mín.)
Vitamina C ....................... 5.000,00 mg (Mín.)
Leucina  ..................................... 40,00g (Mín.)
Enxofre  ............................ 4.350,00 mg (Mín.)

INDICAÇÃO DE USO:
Equinos e Muares: 1 seringa de 30 gramas 
diretamente na boca do animal, durante 
7 dias, antes das competições, e no dia da 
competição, 4 horas antes,  e  manter o uso 
após a competição, podendo ser usado por 
um período de 7 a 14 dias.  

APRESENTAÇÃO:
Cartucho individual contendo 
seringa dosadora com 30 gra-
mas do produto.



CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

CARTILAGE  é uma suplementação nu-
tricional composta por aminoácidos, 
vitaminas e minerais na forma quela-
tada, tendo em sua composição um 
Glucosaminoglicano (Condroitina) e um 
Proteoglicano (Glucosamina) que em ação 
conjunta contribuem para o bem estar fí-
sico dos animais submetidos a grandes 
esforços onde há intensa sobrecarga em 
seus membros. Os Glucosaminoglicanos 
associados aos Proteoglicanos desempe-
nham uma função na composição estru-
tural de suporte das células e por serem 
hidrofílicos, atraem água e formam uma 
substância gelatinosa na matriz extrace-
lular (Cartilagem).

Sulfato Condroitina ................ 100,00 g (Mín.) 
Selênio  ................................. 19,00 mg (Mín.)
Sulfato Glucosamina ............. 100,00 g (Mín.) 
Vitamina E ...................... 57.920,00 U.I .(Mín.) 
Enxofre  ...................................  14,80 g (Mín.)
Extrato de Yucca ....................... 10,00 g (Mín.)
Glicina.......................................  30,00 g (Mín.)
Manganês  ................................ 15,00 g (Mín.)
Zinco ......................................... 15,00 g (Mín.)

INDICAÇÃO DE USO:
Equinos e Muares adultos: 21g (1 medida) 
diariamente, misturados à ração, por um pe-
ríodo não inferior a 90 dias.
Potros, suínos e Avestruzes: 10,5g (1/2 me-
dida) diariamente, misturados à ração, por 
um período não inferior a 90 dias.

APRESENTAÇÃO:
Potes contendo 500 g, 1 Kg.



NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

CASCONUTRA é uma suplementação 
nutricional indicada para animais de cria-
ção preparados para competições, expo-
sições e leilões. Em sua fórmula possui o 
Selênio Orgânico e minerais quelatados, 
dando um excelente resultado para os 
cascos e pelos dos animais.

APRESENTAÇÃO:
Frascos contendo 1 L do produto.

Biotina ............................. 1.800,00 mg (Mín.)
Betacaroteno ........................... 1,40 mg (Mín.)
Lisina ........................................ 20,00 g (Mín.)
Manganês .......................  3.000,00 mg (Mín.)
Enxofre ...................................... 10,50 g (Mín.)
Metionina .................................  11,00 g (Mín.)
Zinco ...............................  9.600,00 mg (Mín.)
Ácido fólico ......................  1.800,00 mg (Mín.)
Selênio ..................................  25,00 mg (Mín.)

INDICAÇÃO DE USO:
Equinos adultos:
•Com peso acima de 500 kg – 15 mL/dia.
•Com peso abaixo de 500 kg – 10 mL/dia.

Potros e pôneis – 5 mL/dia.



CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

CREATINA TWISTER é um suplemento nu-
tricional a base de Creatina Monohidratada 
que atua fornecendo uma fonte energética 
complementar, aumentando o desempe-
nho e a massa muscular dos animais de 
alta performance.

Creatina  ................................. 800,00 g (Mín.)

INDICAÇÃO DE USO:
Equinos e Muares Adultos (400 -600Kg): 
misturar à ração 72g/dia (4 medidas), du-
rante 14 dias ou se preferir, dividir a dosa-
gem em duas tomadas, sendo metade pela 
manhã e metade à tarde. Para manutenção 
do animal, deve-se administrar diariamente 
36g (2 medidas) por um período de 90 dias.

APRESENTAÇÃO:
Potes contendo 500 g, 1 Kg e 2 Kg.



NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

COLLAX II é uma suplementação nutri-
cional composta por Colágeno tipo II e 
minerais na forma quelatada, que em 
ação conjunta contribuem para o bem 
estar físico de animais cujo mecanismo 
articular está sujeito a intenso esforço 
físico, onde há intensa sobrecarga em 
seus membros. 

Colágeno tipo II ........................ 35,00g (Mín.)
Enxofre .................................... 390,00g (Mín.)
Zinco Quelato ............................ 14,00g (Mín.)
Cobre Quelato .............................  4,80g (Mín.) 
Manganês Quelato ...................... 4,80g (Mín.)
Selênio Quelato ..................... 12,00mg (Mín.)

INDICAÇÃO DE USO:
Deve ser administrado por via oral, diaria-
mente, misturado à ração ou diretamente na 
boca do animal. 
Equinos:  16g (1 medida) diariamente mistu-
rados à ração.

APRESENTAÇÃO:
Potes contendo: 500 g.



CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

EQUIFORCE é um suplemento composto 
por aminoácidos, vitaminas e minerais sen-
do indicado para suplementar os animais 
atletas, de corrida, trabalho e vaquejadas 
que se encontram em estado nutricional 
inadequado, repondo estes nutrientes aos 
mesmos. A associação da vitamina E em 
alta concentração com o aminoácido Lisina 
e o mineral quelato Selênio Orgânico favo-
rece a suplementação da carência nutri-
cional destes elementos, além de agir em 
sinergismo com os tecidos, melhorando o 
aporte de oxigênio, principalmente nas cé-
lulas musculares, proporcionando assim 
um melhor desempenho e condicionamen-
to físico.

APRESENTAÇÃO:
Frascos contendo 1 L do produto.

L-Lisina ....................................... 90,00 g (Mín)
Selênio ................................... 85,00 mg (Mín)
Vitamina E .....................  100.000,00 UI (Mín)
Glicina  .............................. 8.000,00 mg (Mín)

INDICAÇÃO DE USO:
Deve ser administrado por via oral, diaria-
mente, misturado à ração ou diretamente na 
boca do animal. 
Equinos e Muares adultos: 20 mL uma vez 
ao dia.
Potros, pôneis: 10 mL uma vez ao dia.



Vitamina A ............... 1.500.000,00 U.I. (Mín.)          
Vitamina D3 ................ 220.000,00 U.I. (Mín.)           
Vitamina E ....................... 1.500,00 U.I. (Mín.)               
Vitamina K3 ........................ 100,00 mg (Mín.)                   
Vitamina C ................................ 30,00 g (Mín.)                         
Vitamina B1 ..................... 1.500,00 mg (Mín.)                  
Vitamina B2 ........................ 800,00 mg (Mín.)                     
Vitamina B6 ........................ 500,00 mg (Mín.)                     
Manganês ................................ 8,30 mg (Mín.)
Vitamina B12 ................. 1.500,00 mcg (Mín.)              
Colina ............................... 3.500,00 mg (Mín.)
Inositol ................................ 350,00 mg (Mín.)
Metionina ........................ 4.000,00 mg (Mín.)
Ácido glutâmico .................. 350,00 mg (Mín.)
Ferro  ................................... 345,00 mg (Mín.)
Cobre ....................................... 7,00 mg (Mín.)
Cobalto .................................... 2,00 mg (Mín.)
Zinco ................................... 350,00 mg (Mín.)
Ácido fólico .............................. 1,00 mg (Mín.)                          
Iodo ......................................... 5,93 mg (Mín.)
Nicotinamida .............. 1.000,00 mg (Mín.)                   
Cálcio Mín. ........ 56 g Máx. ...... 65,00 g                      
Pantotenato de cálcio ....... 600,00 mg (Mín.) 
Fósforo .................................... 14,95  g (Mín.)
Magnésio ............................ 970,00 mg (Mín.)                 
Cromo ...................................... 9,80 mg (Mín.)

EQUIPOWER-IV é um concentrado de vi-
taminas,  minerais  quelatados e aminoá-
cidos recomendado para suplementação 
de equinos de esporte ou submetidos a 
trabalho intenso, animais em época de 
cobertura, prenhez, lactação e desmame 
(fases em que ocorre uma maior exigên-
cia fisiológica por parte do organismo).

INDICAÇÃO DE USO:
Deve ser administrado por via oral, diariamente, 
misturado à ração.
Equinos e muares adultos: 60g (4 medidas) 
uma vez ao dia.
Potros, Pôneis: 30g (2 medidas) uma vez ao dia.
Avestruzes: 15g (1 medida) uma vez ao dia.

APRESENTAÇÃO:
Pote de 2Kg e baldes de 5 Kg e 10 Kg.

CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em local fresco, 
seco, ao abrigo da luz solar, em temperatura entre 
15°C e 30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não contém de-
pressores ou estimulantes 
que possam gerar Doping

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:



CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

FAST HORSE é um moderno suplemen-
to para equinos de esporte, a base de 
Glicina, sendo importante principalmente 
em exercícios extenuantes onde há gran-
de exigência física do animal, favorecendo 
sua recuperação no pós-exercício, além de 
otimizar o aproveitamento energético oriun-
do da elevação do metabolismo da glicose. 
Melhora a resistência e desempenho dos 
animais velocistas.

APRESENTAÇÃO:
Potes contendo 500 g, 1kg e 2kg.

Glicina  ...................................... 85,00 g (Mín.)

INDICAÇÃO DE USO:
Administrar 19g (1 medida) do FAST HORSE 
na ração diária dos equinos antes do exer-
cício e 9,5g (1/2 medida) no pós exercício. 
Recomenda-se usar de forma contínua, no mí-
nimo 45 dias antes da competição.



NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

GAMMA PLUS é um moderno suplemen-
to nutricional enriquecido com Gamma 
Oryzanol, substância encontrada em 
abundância no farelo de arroz, que é im-
portante para cavalos atletas, proporcio-
nando um melhor escore corporal com 
ganho de massa muscular, além de um 
melhor condicionamento físico e resis-
tência ao exercício.

Gama-Orizanol ........................... 80,00g (Mín)
Creatina .................................. 4.000mg (Mín)
Enxofre .......................................... 53,5g (Mín)
L-Glutamina ……………….…..…… 120,00g (Mín)

INDICAÇÃO DE USO:

Uso Oral
Equinos: 15mL uma vez ao dia

APRESENTAÇÃO:
Frascos contendo 1 L do produto.



CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

HEMOVERA é um suplemento nutricional 
de vitaminas e minerais quelatos, que 
possui alta disponibilidade, indicado para 
aumento da performance e do desempe-
nho esportivo.

Vitamina B1 .................... 1.500,00 mg (Mín.)
Ferro ................................. 5.000,00 mg (Mín.)
Vitamina B2 ....................  1.000,00 mg (Mín.)
Cobalto .................................. 50,00 mg (Mín.)
Vitamina B6 ....................  1.000,00 mg (Mín.)
Cobre ..................................  500,00 mg (Mín.)
Vitamina B12 .............. 15.000,00 mcg (Mín.)
Zinco ................................ 5.000,00 mg (Mín.)
Vitamina K3 ........................ 250,00 mg (Mín.)
Niacina ............................. 1.000,00 mg (Mín.)
Ácido pantotênico ........... 1.000,00 mg (Mín.)
Ácido fólico ...................... 2.000,00 mg (Mín.)
Enxofre ...................................... 10,59 g (Mín.)
Cálcio .. Mín. 375,00 mg./Máx. ... 386,00 mg 

INDICAÇÃO DE USO:
Equinos e Muares adultos (de competição 
ou garanhões de monta): Administrar 20 mL 
por dia misturado na ração, ou diretamente 
na boca do animal durante 30 dias.
Potros, pôneis e Avestruzes: Administrar 15 
mL por dia na ração ou diretamente na boca 
do animal. 
Potros recém-nascidos: Administrar 10 mL (1 
hora após o parto) diretamente na boca do ani-
mal; repetir no 3°, 7° e 14° dias após o nasci-
mento diretamente na boca do animal. 

APRESENTAÇÃO:
Frascos contendo 1 L do produ-
to e Galão de 5 Litros.



NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

LOCOMOTIL é um suplemento nutricional 
a base de aminoácidos prontamente as-
similáveis e Maltodextrina especialmente 
voltado para animais que desenvolvam 
intensa atividade esportiva ou de repro-
dução. Ideal para animais de competi-
ção, garanhões e demais animais em ati-
vidade reprodutora, fornecendo energia e 
aumentando o ganho de peso.

INDICAÇÃO DE USO:

Deve ser administrado por via oral,

Equinos adultos – 25 mL duas vez ao dia.

Potros  – 10 mL duas vez ao dia.

APRESENTAÇÃO:
Frascos contendo 1 L do produto.

Ácido Aspártico ................................ 10,6g  (Mín.)
Ácido Glutâmico...................................19g (Mín)
Alanina..............................................19,5g (Mín)
Arginina.......................................7.800mg (Mín)
Betaína.................................................10g (Mín)
Cisteína.......................................1.700mg (Mín)
Colina...................................................10g (Mín)
Fenilalanina................................4.210mg (Mín)
Glicina..............................................48,2g (Mín)
Histidina......................................1.600mg (Mín)
Isoleucina...................................4.600mg (Mín)
Leucina.......................................8.800mg (Mín)
Lisina...................................................30g (Mín)
 Metionina.........................................15,1g (Mín)
Maltodextrina....................................200g (Mín)
Prolina..............................................27,8g (Mín)
Serina..........................................4.600mg (Mín)
Tirosina.......................................2.300mg (Mín)
Treonina......................................4.500mg (Mín)
Triptofano....................................1.300mg (Mín)
Valina..........................................4.400mg (Mín)



CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

MEGALYSIN suplementa os animais que 
têm suas dietas carentes de Lisina, jun-
tamente com Vitamina A e E, além de 
proteína, MOS, Betaglucanas, sendo fun-
damental, principalmente para animais 
jovens, devido a suas altas taxas de cres-
cimento rápido.

Lisina ...................................... 400,00 g (Mín.)
Vitamina A ................. 1.000.000,00 UI (Mín.) 
Vitamina E  ........................ 3.000,00 UI (Mín.)
Proteína  Bruta  ....................... 140,00 g (Mín.)
Maltodextrina ........................... 10,00 g (Mín.)
Beta Glucanas .......................... 31,20 g (Mín.)
Mananoligossacarideos ..........  16,80 g (Mín.)

INDICAÇÃO DE USO:
Administrar MEGALYSIN diretamente no co-
cho dos animais nas seguintes dosagens:
Potros: 33g/dia (1 medida e meia).
Equinos Adultos: 
Atividade Leve: 22g (1 medida) a 33g (1 me-
dida e meia).
Atividade moderada: 33g (1 medida e meia) 
a 44g (2 medidas).
Atividade intensa: 44g (2 medidas) a 55g (2 
medidas e meia).

APRESENTAÇÃO:
Pote de 1 Kg e baldes de 5 Kg.



NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

APRESENTAÇÃO:
Frascos contendo 1 L do produto.

MARCODYL ATP é um suplemento energé-
tico para equinos.

Trifosfato de Adenosina .............. 15,8 g (Mín.)
Vitamina B12 .................. 2.500,00 mg  (Mín.)
Selênio ...................................... 0,9 mg  (Mín.)
Potássio ......................................... 50 g  (Mín.)
Enxofre ..................................... 500 mg  (Mín.)
Magnésio ..................................... 100 g  (Mín.)

INDICAÇÃO DE USO:

Via oral: 
Equinos: 20 mL uma vez ao dia por 5 dias.



CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

MULTIFLEX é um moderno suplemento 
mineral a base de enxofre natural orgâni-
co, um mineral que constitui as células e 
tecidos, sendo facilmente eliminado pelo 
organismo animal. Multiflex ajuda a suprir 
as necessidades de enxofre, agindo como 
uma fonte natural de energia, principal-
mente em animais de alta performance.

Enxofre  .................................. 290,00 g (Mín.)

INDICAÇÃO DE USO:
Pôneis e potros:  administrar diariamente 9g 
(1/2 medida) de Multiflex misturado na ração 
ou na água de beber.
Equinos e Muares Adultos (250-450Kg): 
administrar diariamente de 9g (1/2 medida) 
a 18g (1 medida) de Multiflex misturado na 
ração ou na água de beber.

APRESENTAÇÃO:
Potes contendo 500g e 1kg.



NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

NO BLOOD é uma suplementação com 
Vitamina C e Vitamina P, associação impor-
tante para a perfeita absorção e funciona-
mento da Vitamina C no organismo.

Vitamina C .................................... 250 g (Mín.)
Vitamina P .................................... 125 g (Mín.)

INDICAÇÃO DE USO:

Uso Oral:
Equinos: 
Inicial: 1 medida pela manhã e a tarde por 
14 dias.
Manutenção: ½ medida pela manhã e à tarde.
Pré-competição: 1medida pela manhã e à 
tarde, 48 horas antes do evento.
Dia da competição: 2 medidas antes de 6h 
do evento.

APRESENTAÇÃO:
Potes contendo: 500 g.



CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

APRESENTAÇÃO:
Frascos contendo 1 L do produto.

Óleo de alho ..................... 7.000,00 mg (Mín.) 
Vitamina A ................. 1.000.000,00 UI (Mín.) 
Vitamina E ......................... 1.500,00 UI (Mín.) 

INDICAÇÃO DE USO:
Equinos e Muares Adultos: Administrar 20 
mL do produto, diariamente na ração ou dire-
tamente na boca do animal.
Potros:  Administrar 10 mL do produto, dia-
riamente , na ração ou diretamente na boca 
do animal;

NUTRAGARLIC é um moderno suplemen-
to vitamínico enriquecido com ácidos gra-
xos provenientes do óleo de alho, além 
de conter óleo de salsa e óleo de linhaça, 
sendo indicado para animais submetidos 
a intensas atividades físicas, favorecendo 
seu desempenho, combatendo a ação dos 
radicais livres.



NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

NUTRIPLEX é um Polivitamínico indica-
do para animais com carência nutricio-
nal ocasionado pela desnutrição, inape-
tência, distúrbios metabólicos e idosos, 
além de ser um importante suplemento 
para os períodos de gestação, lactação, 
coberturas e preparação dos animais 
para exposições, competições que exijam 
grandes esforços.

APRESENTAÇÃO:
Frascos contendo 1 L do produto.

Arginina ............................ 1.250,00 mg (Mín.) 
Vitamina B2 ........................ 350,00 mg (Mín.) 
Vitamina B6 ........................ 300,00 mg (Mín.) 
Vitamina B12 ................. 4.800,00 mcg (Mín.) 
Nicotinamida ................... 2.000,00 mg (Mín.) 
Manganês ........................... 500,00 mg (Mín.) 
Potássio .............................. 286,00 mg (Mín.)
Cálcio Mín.: ...... 930,00 mg  ..... Máx. 970 mg
Taurina ...........................  1.000,00  mg (Mín.)

INDICAÇÃO DE USO:
Para ser administrado por via oral
Cavalos adultos: 20 mL por dia, direto na 
boca do animal.
Potros e pôneis: 10 mL por dia direto na 
boca do animal.
Bovinos e Bubalinos: 20 mL por dia direto na 
boca do animal.
Suínos, Ovinos e Caprinos: 10 mL por dia di-
reto na boca do animal;
Cães e gatos: 1 a 2 mL para cada 5 kg de 
peso vivo, 2 vezes ao dia;
Aves: 15 mL diluídos em 2 litros de água de 
bebida. Não administrar o produto se este es-
tiver diluído na água de bebida por mais de 
36 horas após a mistura



CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

ORYZANUTRI é um moderno suplemento 
nutricional enriquecido com Vitamina B6, 
Pantotenato de Cálcio, BCAA’s e Gama 
Oryzanol, importante para cavalos atletas, 
proporcionando um melhor resultado cor-
poral com ganho de massa muscular, além 
de melhor condicionamento físico e resis-
tência ao exercício.

APRESENTAÇÃO:
Potes contendo 500 g e 1 Kg.

Gama orizanol .......................... 50,00 g (Mín.)
Arginina .................................... 80,00 g (Mín.)
Pantotenato de Cálcio ........ 520,00 mg (Mín.)
Vitamina B6 ......................... 350,00 mg (Mín)
Isoleucina ................................. 20,00 g (Mín.)
Valina ......................................... 20,00 g (Mín)
Leucina ..................................... 40,00 g (Mín.)

INDICAÇÃO DE USO:
Administrar por via oral, misturado na ração, 
as seguintes dosagens:
Equinos  Adultos: 17g (1 medida) diariamente.
Potros: 8,5g (1/2 medida) diariamente.



PLUSVITAL é um suplemento eletrolítico 
concentrado que contém os principais ele-
trólitos perdidos no suor durante os exercí-
cios intensos e também ocasionados por 
altas temperaturas (calor). A reposição 
desses eletrólitos é fundamental para que 
haja o perfeito funcionamento do organis-
mo dos animais e estes possam desempe-
nhar de forma plena suas funções.

APRESENTAÇÃO:
Cartucho individual contendo se-
ringa com 40g do produto e potes 
de 650g.
CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

INDICAÇÃO DE USO:
Exclusivamente por via oral
PLUSVITAL 40g SERINGA:
Equinos adultos - 40 g do produto (1 seringa), 
diretamente na boca do animal, 1 vez ao dia.
Potros e pôneis - 20 g do produto (meia serin-
ga),diretamente na boca do animal, 1 vez ao dia.

INDICAÇÃO DE USO PLUSVITAL PÓ:
Para ser administrado por via oral, diluído na 
água de beber e também pode ser adicionado 
junto ao alimento.
Cavalos Adultos de competição (peso entre 
350 e 600Kg): diluir 25g (1 medida) em cerca 
de 6-8 litros de água e deixar o animal beber 
a vontade.
Potros e Pôneis: diluir 12,5g (1/2 medida) em 
cerca de 6-8 litros de água e deixar o animal be-
ber a vontade.
A diluição também pode ser fornecida 2 a 4 ho-
ras antes do treino ou competição.

Plusvital pó

Potássio .................................... 27,31 g (Mín.)
Sódio ......................................... 64,38 g (Mín.)
Cloro ........................................120,71 g (Mín.)
Fósforo ............................. 3.085,00 mg (Mín.)

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

Potássio .................................... 27,31 g (Mín.)
Sódio ......................................... 64,38 g (Mín.)
Cloro ........................................ 120,71 g (Mín.)
Fósforo ............................. 3.085,00 mg (Mín.)
Magnésio ........................... 9.210,00mg (Mín)

Plusvital 40g (seringa)



PROBINUTRA é uma associação de probióti-
co e prebiótico que contribui para a manuten-
ção e regulação do equilíbrio da microbiota 
intestinal, melhorando a eficiência alimentar, 
devido a presença da Saccharomyces cerevi-
sae associada aos MOS.

APRESENTAÇÃO:
Seringas contendo 34g de produto.

CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

Glicina  ................................... 7.500 mg (Mín.)
Frutose  ............................ 8.000,00 mg (Mín.)
Isoleucina  ....................... 1.000,00 mg (Mín.)
Leucina   .......................... 2.000,00 mg (Mín.)
Mananoligossacarídeo  ......... 100,00 g (Mín.)
Saccharomyces Cerevisiae ... .3,1 x 10E11 UFC (Mín.)
Valina  ..............................  1.000,00 mg (Mín.)                 

INDICAÇÃO DE USO:
Equinos e Muares adultos: Administrar 17 
g (meia seringa) diariamente, direto na boca 
do animal.
Potros: Administrar 8 g diariamente, direto 
na boca do animal.

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:



NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:

CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

TIAMINA B1 LÍQUIDA é uma suplementa-
ção vitamínica mineral contendo enxofre 
orgânico associado à Frutose e a Vitamina 
B1, agindo como fonte de alta biodisponibi-
lidade, proporcionando um melhor desen-
volvimento e desempenho para os animais 
mais agitados.

Vitamina B1  ......................... 100,00 g (Mín.) 
Enxofre  ............................... 870,00 mg (Mín.)
Frutose  .................................. 100,00 g (Mín.)

INDICAÇÃO DE USO:
Equinos e Muares adultos: 20 mL diaria-
mente, misturado a ração ou diretamente na 
boca do animal.
Potros: Administrar 5 mL diariamente, mis-
turado a ração ou diretamente na boca do 
animal.

APRESENTAÇÃO:
Frascos contendo 1 L do produto.



Ácido Aspártico ........................ 5.850mg (Mín.)
Ácido Fólico ................................. 250mg (Mín.)
Ácido Glutâmico ........................ 7.920mg (Mín.)
Alanina ........................................... 15,6g (Mín.)
Biotina  ............................................ 70mg (Mín.)
Cálcio ................ 50g (Mín) ................. 58g (Máx)
Cisteína .................................... 1.700mg (Mín.)
Cobalto ........................................ 151mg (Mín.)
Cobre Quelato .................................. 8 mg (Mín.)
Colina ....................................... 3.300mg (Mín.)
Creatina ............................................ 30g (Mín.)
Cromo .............................................. 6 mg (Mín.)
Dl-Metionina .................................. 28,9g (Mín.)
Enxofre ........................................ 500mg (Mín.)
Fenilalanina ............................. 2.100mg (Mín.)
Ferro Quelato ........................... 3.400mg (Mín.)
Gama Oryzanol ......................... 5.000mg (Mín.)
Glicina ............................................... 19g (Mín.)
Histidina ...................................... 700mg (Mín.)
Isoleucina ................................. 1.550mg (Mín.)
L-Treonina ................................ 1.200mg (Mín.)
L-Arginina ................................. 8.700mg (Mín.)
L-Carnitina ......................................... 12g (Mín.)
L-Glutamina ....................................... 83g (Mín.)
L-Leucina .................................. 2.900mg (Mín.)
L-Lisina ........................................... 32,5g (Mín.)
L-Triptofano ............................... 1.480mg (Mín.)
L-Tirosina ..................................... 460mg (Mín.)
L-Valina ..................................... 2.100mg (Mín.)
Magnésio ..................................... 900mg (Mín.)
Manganês ................................... 340mg (Mín.)
Niacina ........................................ 700mg (Mín.)
Pantotenato de Cálcio .................. 680mg (Mín.)
Potássio ....................................... 24,53g (Mín.)
Prolina ............................................ 14.5g (Mín.)
Selênio .......................................... 0.9mg (Mín.)
Serina ....................................... 1.900mg (Mín.)
Vitamina A ........................... 4.400.000UI (Mín.)
Vitamina B1 ................................. 450mg (Mín.)
Vitamina B12 .......................... 14.000µg (Mín.)
Vitamina B2 ................................. 221mg (Mín.)
Vitamina B6 ................................. 230mg (Mín.)
Vitamina C ................................. 6.100mg (Mín.)
Vitamina D3 ........................... 250.000UI (Mín.)
Vitamina E ................................ 5.7000UI (Mín.)
Zinco ......................................... 2.200mg (Mín.)

ULTRA MO é um suplemento vitamíni-
co mineral aminoácido indicado para 
equinos em diversas fases da vida e 
em situações em que se necessite de 
reforço nutricional. 

INDICAÇÃO DE USO:
Via Oral Equinos adultos: Fornecer duas se-
ringas (80g) a cada 15 dias.
Potros: Fornecer uma seringa (40g) a cada 
15 dias.

APRESENTAÇÃO:
Cartucho contendo 2 seringas de 40g cada.

CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem fechada, em 
local fresco, seco, ao abrigo da luz 
solar, em temperatura entre 15°C e 
30°C e fora do alcance de crianças.

Este produto não con-
tém depressores ou 
estimulantes que pos-
sam gerar Doping

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO:



MARCONUTRA SUPLEMENTOS VETERINÁRIOS LTDA-ME
Rua Carijós, s/nº, Lote 18 -  Quadra 1 - Vila Ouro Preto

Duque de Caxias - RJ - CEP: 25055-470
Contatos: (21) 2132-8688 / (21) 2132-8689

www.marconutra.com.br


