ENERGY VITA HORSE

Óleo de Arroz + Gama orizanol
+ L Carnitina

Indicações do produto:
Para suplementação energética de todas as raças equinas,

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

nas fases de crescimento, reprodução, lactação
e trabalho/treinamento esportivo. Aumento a resistência
e massa muscular.
Modo de usar:
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Fornecer Energy Vita Horse puro ou misturado na ração

Litros

conforme a dosagem: potros em crescimento de

Ácido linoleico (Mín.)
Ácido linolênico (Mín.)
Extrato Etéreo (Mín.)
Índice de Acidez (Máx.)
Índice de Peróxido (Máx.)
L-carnitina (Mín.)
Matéria Insaponiﬁcável (Máx.)
Umidade (Máx.)
Vitamina E (Mín.)

345,0000 g/kg
20,0000 g/kg
970,0000 g/kg
10,0000 mg NaOH/g
15,0000 meq/1000g
5.000,0000 mg/kg
15,0000 g/kg
20,0000 g/kg
500,0000 UI/kg

1 a 2 anos: 100ml/dia. Animais adultos em treinamento

ELETROLÍTICO

Eletrólitos + Sacarose

SABOR CARAMELO

Indicações do produto:

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG
Benzoato de Sódio (Mín.)
Cloro (Mín.)
Potássio (Mín.)
Sacarose (Mín.)
Sódio (Mín.)

que estimula a ingestão de água em situações de intensa

Modo de usar:

300,0000mg/kg
9.066,0000mg/kg
10,0000g/kg
600,0000g/kg
60,0000g/kg

1

junto com a alimentação. Dosagem: em torno de 48 horas

Litro

antes do exercício intenso, administrar 50ml e após o
30ml diariamente. Não há restrição de uso.

VITA OX

Maclaeya Cardata + Hortelã pimenta
+ Yucca + Óleo de eucalipto

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

Indicações do produto:
Suplemento Vitamínico, aminoácido e mineral,
indicado para equinos submetidos a qualquer tipo de
treinamento ou atividade física.
Modo de usar:
Fornecer por via oral 4mL para cada kg de peso vivo, duas

500
mL

Cobre (Mín.)
Extrato de Yucca (Mín.)
Iodo (Mín.)
L-Arginina (Máx.)
Óleo de Eucalipto (Min.)
Vitamina A (Mín.)
Vitamina C (Máx.)
Vitamina E (Máx.)
Zinco (Mín.)

1.000,0000 mg/kg
20,0000 g/kg
850,0000 mg/kg
60,0000 g/kg
70,0000 g/kg
450.000,0000 UI/kg
11,2000 g/kg
120,0000 UI/kg
40,0000 g/kg

No Dopping - pode ser usado antes e durante
as competições

X-PLOD

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

Suplemento energético
+ Dimetiglicina + BCAA + Fos

Indicações do produto:
e mineral, com prebiótico, para ser usado antes
de competições.
Modo de usar:
Fornecer o conteúdo de uma seringa em todos os dias

Sering
a
30gr

Arginina (Mín.)
Beta Glucanas (Mín.)
Betaina (Mín.)
Carnitina (Mín.)
Cloro (Mín.)
Colina (Mín.)
Creatina (Mín.)
Dimetilglicina (Mín.)
Enxofre (Mín.)
Fruto-oligossacarideos (Mín.)
Isoleucina (Mín.)
L-Glutamina (Mín.)
Leucina (Mín.)
Magnêsio (Mín.)
Mananoligossacarideo
Metionina (Mín.)
Potássio (Mín.)
Sacarose (Mín.)
Sódio (Mín.)
Sorbitol (Mín.)
Taurina (Mín.)
Valina (Mín.)
Vitamina B12 (Mín.)
Vitamina B2 (Mín.)
Vitamina E (Mín.)

100,0000g/kg
300,0000mg/kg
20,0000g/kg
28,0000g/kg
3.000,0000mg/kg
8.000,0000mg/kg
150,0000g/kg
8.000,0000mg/kg
1.500,0000mg/kg
2.000,0000mg/kg
30,0000g/kg
15,0000g/kg
55,0000g/kg
5.000,0000mg/kg
200,0000mg/kg
50,0000 g/kg
P1.000,0000mg/kg
400,0000mg/kg
10,0000g/kg
2.000,0000mg/kg
5.000,0000mg/kg
50,0000g/kg
30,0000g/kg
14.000,0000mcg/kg
1.500,0000mg/kg
5.000,0000UI/kg

VITA POWER

Selênio orgânico + Cromo
levedura + Ácido Propiônico

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

Indicações do produto:

Ácido Acetico (Mín.)
Ácido Propionico (Mín.)
Ácido Sorbico (Mín.)
Ácido Tartarico (Mín.)
Benzoato de Sódio (Mín.)
Cromo (Mín.)
Sacarina Sodica (Mín.)
Selênio (Mín.)

Suplemento mineral para equinos.
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Modo de usar:
Adicionar a ração 50g/dia/potro e 100g/dia/animal adulto.

POTRUS GOLD

Kilos

Fonte de aminoácidos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG
Ácido Aspartico (Mín.)
Ácido Glutamico (Mín.)
Alanina (Mín.)
Arginina (Mín.)
Cistina (Mín.)
Fenilalanina (Mín.)
Glicina (Mín.)
Histidina (Mín.)
Isoleucina (Mín.)
Leucina (Mín.)
Lisina (Mín.)
Metionina (Mín.)
Prolina (Mín.)
Proteína Bruta
Serina (Mín.)
Tirosina (Mín.)
Treonina (Mín.)
Triptofano (Mín.)
Valina (Mín.)

Indicações do produto:
Suplemento Proteico - Fonte de aminoácidos
Indicado para todas as espécies de animais.
Modo de usar:
Adicionar na ração 20g/dia/animal até seis meses de
idade e 30g/animal/dia para animais acima de seis
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kilos

meses de idade.

VITA SACC

10,0000mg/kg
2.200,0000mg/kg
10,0000mg/kg
10,0000mg/kg
10,0000mg/kg
100,0000mg/kg
10.000,0000mg/kg
9,0000mg/kg

42,0000g/kg
44,0000g/kg
27,0000g/kg
17,0000g/kg
2.500,0000mg/kg
17,0000 g/kg
18,0000g/kg
8.000,0000mg/kg
20,0000 g/kg
29,0000g/kg
31,0000 g/kg
5.000,0000 mg/kg
14,0000g/kg
400,0000g/kg
22,0000 g/kg
12,0000g/kg
21,0000 g/kg
4.500,0000 mg/kg
23,0000g/kg

Probiótico + D.H.A + Minerais

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG
Ácido Docosahexaenoico (DHA) (Mín.) 420,0000mg/kg
5.000,0000mg/kg
Cobre (Mín.)
150,0000mg/kg
Cromo (Mín.)
1.500,0000mg/kg
Extrato Etéreo (Mín.)
5,0000x10E0ufc/g
Saccharomyces Cerevisiae (Mín.)
100,0000mg/kg
Selênio (Mín.)
15,0000g/kg
Zinco (Mín.)

Indicações do produto:
VITA SACC é um suplemento mineral contendo probiótico
e D.H.A. indicado para suplementação de equinos em todas
as fases da vida.
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Modo de usar:
Adultos: 30g/animal/dia
Potros em crescimento: 20g/animal/dia acrescentar
diariamente no cocho ou misturado a ração.

GLICO-VITA

kilos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

Bcaa + Hmb + Glicose

Indicações do produto:
de Equinos. Em treinamento, contendo aminoácidos
ideais para a melhoria de uma rápida performance.
Modo de usar:
Fornecer diariamente 25mL para animal adulto (2x/dia)
e 15mL para potros (2x/dia) ou conforme a orientação
do nutricionista, diretamente na boca ou sobre o alimento.

1e5

Litros

Ácido Aspártico (Mín.)
Ácido Glutâmico (Mín.)
Arginina (Mín.)
Beta Hidroxi Metil
Betaína (Mín.)
Cisteína (Mín.)
Colina (Mín.)
Cromo (Mín.)
Fenilalanina (Mín.)
Glicina (Mín.)
Glicose (Mín.)
Hidoxiprolina (Mín.)
Histidina (Mín.)
Isoleucina (Mín.)
L-Alanina (Mín.)
L-Carnitina (Mín.)
L-Lisina (Mín.)
L-Metionina (Mín.)
Prolina (Mín.)
Serina (Mín.)
Tirosina (Mín.)
Treonina (Mín.)
Triptofano (Mín.)
Valina (Mín.)

10,4000g/kg;
18,7000mg/kg;
11,3000g/kg;
1.800,0000mg/kg;
10,1000g/kg
730,0000mg/kg;
7.500,0000mg/kg;
103,0000mg/kg;
4.130,0000mg/kg;
45,0000g/kg;
200,0000g/kg;
14,7500g/kg;
2.150,0000mg/kg;
2.700,0000mg/kg;
16,2000mg/kg;
20,0000g/kg;
32,0000g/kg;
21,5000g/kg;
24,7000g/kg;
3.100,0000mg/kg;
2.320,0000mg/kg;
1.800,0000mg/kg;
600,0000mg/kg;
6.000,0000mg/kg.

GEL ICE

Salicilato de Metila + Cânfora
+ Mentol + Eucaliptol

Indicações do produto:
Especialmente desenvolvido para ser usado na pele e pelo dos animais.

Possui em sua fórmula Salicilato de Metila, Cânfora, Mentol e Eucaliptol.

Pode ser usado após o treino ou longos passeios.
Promove sensação de refrescância.
Modo de usar:
Aplicar sobre uma região determinada. Massagear bem a

100gr
e
500gr

pele e músculos. Se necessário repita a aplicação.

ABRILHANTADOR HERBAL

Shampoo sem sal e pH Balanceado
COM EXTRATO DE COPAÍBA
Indicações do produto:

Especialmente formulado com silicones voláteis, que conferem maciez, brilho intenso,
efeito desembaçador e hidratante aos pelos dos animais.

O extrato de copaíba possui ação cicatrizante, anti- inﬂamatório, bactericida,
balsâmica e anti-séptica. Possui agradável fragrância Herbal.

5L e

500mL

Modo de usar:
Borrifar diretamente nos pelos e escovar. Se necessário repita a aplicação.

SHAMPOO CONDICIONADOR 4X1
Shampoo sem sal e pH Balanceado
COM CASTANHA DO PARÁ
Indicações do produto:
O Shampoo Condicionador 4x1 Vita Horse limpa a pelagem sem agredir a pele e o pelo
do animal, deixando os pelos macios e com perfume agradável, proporcionando-lhe, brilho,
restauração, hidratação e condicionamento. O shampoo contém Castanha do Pará que é

uma noz nativa da região amazônica com propriedades hidratantes e antioxidantes.
Modo de usar:
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Molhar completamente o animal com água morna; aplicar o shampoo Vita Horse em
quantidade su ciente para fazer espuma e cobrir todo o corpo do animal. Massagear bem
o pelo, deixando agir por alguns minutos e enxaguar. Se necessário repetir a operação.

SHAMPOO 3X1 CITRONELA

Shampoo sem sal e pH Balanceado

COM ÓLEO DE CITRONELA, ÓLEO DE CRAVO E ÓLEO DE ANDIROBA
Indicações do produto:
O Shampoo 3x1 Citronela Vita Horse possue efeito repelente contra insetos, agindo de forma
natural por não ser medicamento. Limpa pelagem sem agredir a pele e o pelo do animal,
Modo de usar:
Molhe completamente o animal com água morna; Aplique o shampoo Vita Horse em quantidade
ciente para fazer espuma e cobrir todo o corpo do animal. Massagear bem o pelo, deixando por
alguns minutos e enxaguar. Se necessário repita a operação.

1e5
Litro

SHAMPOO NEUTRO
Shampoo sem sal e pH Balanceado
PH NEUTRO, LIMPEZA SUAVE E PROFUNDA
Indicações do produto:
O Shampoo Neutro Vita Horse limpa a pelagem sem agredir a pele do animal,
deixando os pelos macios e com perfume agradável.
Modo de usar:
Molhar completamente o animal com água morna; Aplicar o shampoo Vita Horse
em quantidade suﬁciente para fazer espuma e cobrir todo o corpo do animal.
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Massagear bem o pelo, deixando agir por alguns minutos e enxaguar.
Se necessário repetir a operação.

SABÃO DE COCO COM BRANQUEADOR

Shampoo sem sal e pH Balanceado

LIMPEZA PROFUNDA SEM AGRESSÃO, COM ÓLEO DE COCO
Indicações do produto:
O Sabão com Branqueador Vita Horse limpa a pelagem sem agredir a pele e o pelo
Modo de usar:
Molhar completamente o animal com água morna; Aplicar o shampoo Vita Horse em
quantidade su ciente para fazer espuma e cobrir todo o corpo do animal. Massagear
bem o pelo, deixando agir por alguns minutos e enxaguar. Se necessário repetir
a operação.

DISTRIBUIDOR OFICIAL ALLTECH DO ESTADO DE SP
Os minerais orgânicos são muito importantes na nutrição de equinos. Por esta razão, a
Alltech desenvolveu um complexo mineral para animais, principalmente, em período
de preparações para competições. Contém cromo e selênio em sua formulação.

É um suplemento natural com efeito probiótico, rico em minerais orgânicos e indicado
para equinos. Desenvolvido através da cepa de levedura Saccharomyces cerevisiae,
auxilia no equilíbrio da microbiota benéfica do trato gastrointestinal do animal. O
equilíbrio da microbiota intestinal favorece uma digestão lenta e apropriada das fibras,
o que reduz o risco de cólicas. Além de leveduras, possui os microminerais Zinco, Cobre,
Selênio e Cromo em sua composição, que são altamente biodisponíveis.

Contém levedura viva, Zinco, Cobre, Cromo e Selênio na forma orgânica. Tem como
objetivo proteger ainda mais a vaca, pois contém mananas, que ajudam no trato
digestivo e melhoram a absorção dos nutrientes. Além de conter glucanos que adsorvem
as micotoxinas e evitam que as mesmas sejam adsorvidas pelo animal.

Possui Levedura Viva, Yea Sacc 1026, probiótico que melhora o ambiente ruminal, além
de Zinco, Cobre, Selênio e Cromo na forma orgânica, o que proporciona maior
biodisponibilidade desses minerais.

Um produto oriundo de extrato de levedura e microalgas, rico em aminoácidos funcionais
de uma cepa de levedura premium que realça a palatabilidade dos alimentos, além de ser
uma excelente fonte de energia e DHA.

Um produto composto por leveduras vivas da cepa Saccharomyces cerevisiae 1026
especificamente selecionada para melhorar o ambiente ruminal, resultando em maior
atividade de fermentação ruminal.

1e5
Litro

