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FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
Silicone (poli-dimetil-siloxana) ___________________________ 1,5g 
Veículo q.s.p.______________________________________ 100,0mL 

MODO DE USAR
Administrar por via oral.

POSOLOGIA
Bovinos e equídeos: 100mL puro ou diluído em ½ litro de água 
morna.
Ovinos: 2 a 3 colheres de sopa, 30 a 45mL respectivamente, puro ou 
diluído em ¼ litro de água morna.

PANZINOL 

PANZINOL possui alta atividade antiespumógena, sendo indicado 
no tratamento do meteorismo (empanzinamento) agudo ou crônico 
do rúmen e retículo dos ruminantes e do timpanismo do ceco dos 
equídeos.

Frasco contendo 100 mL.

TERAPÊUTICALINHAANESTÉSICO LOCAL

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Cloridrato de lidocaína _________________________________ 2,0g
Epinefrina _________________________________________ 2,0mg
Veículo q.s.p. ______________________________________100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via subcutânea, epidural, perineural ou in� ltrações.

POSOLOGIA
- Animais de grande porte (bovino e equinos adultos):  de 5,0 a 
10,0mL.
- Animais de médio porte (bezerros, potros, ovinos, caprinos e 
suínos):  de 2,5 a 5,0mL.

LIDOFarm
Frasco contendo 50mL.

ANTIEMPANZINAMENTO

ANTI-INFLAMATÓRIOS
ANALGÉSICOS

BIODEX

FÓRMULA
Cada 1mL contém:
Dexametasona (Fosfato dissódico)______________________ 5,0mg*
Veículo q. s. p.________________________________________1,0mL
*Equivalente a 3,8 mg de dexametasona base.

MODO DE USAR
Administrar por via intramuscular ou intravenosa.

POSOLOGIA
Equinos e bovinos (adultos): de 2 a 5mL.
Animais de porte médio: de 1 a 3mL.
Alterações no MODO DE USAR e POSOLOGIA poderão ser efetuadas 
conforme orientação do Médico Veterinário.

No tratamento de poliartrites, reumatismos, artrites e dores 
articulares, musculares e nervosas. Também indicado nas afecções 
alérgicas, pruridos associados com dermatoses, eczemas não 
especí� cos e estados ana� láticos. E devido aos seus efeitos 
glicogênicos, indicado na cetose bovina e dos pequenos ruminantes.

Frascos contendo 10mL e 50mL.

FÓRMULA

LIDOFarm é um anestésico local, indicado para a inibição da dor, 
nos casos de tratamentos e procedimentos clínico-cirúrgicos. 
A lidocaína age por meio do bloqueio da condução do impulso 
nervoso, diminuindo ou impedindo o aumento transitório da 
permeabilidade das membranas excitáveis, promovendo uma 
anestesia imediata de longa duração. A epinefrina possui um efeito 
vasoconstritor, permitindo o aumento do tempo de anestesia. 

ANTIEMPANZINAMENTO

vasoconstritor, permitindo o aumento do tempo de anestesia. 

ANTIEMPANZINAMENTOANTIEMPANZINAMENTO

FÓRMULA

Catálogo Animais Produção 2017.indd   3 12/08/17   18:16



TERAPÊUTICALINHA

BIOFEN 10%

FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
Cetoprofeno_________________________________________ 10,0g
Veículo q. s. p.______________________________________100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via intramuscular ou intravenosa. 

POSOLOGIA
Para equinos a dose recomendada é de 2,2mg de cetoprofeno por 
kg de peso corporal, ou seja, 1mL de BIOFEN 10% para cada 45kg de 
peso corporal, 1 vez ao dia, durante 3 a 5 dias consecutivos. 
Para bovinos, ovinos, caprinos e suínos a dose recomendada é de 
3mg de cetoprofeno por kg de peso corporal, ou seja, 1,5mL para 
cada 50kg, 1 vez ao dia durante 3 a 5 dias consecutivos.
As posologias acima podem ser alteradas sob orientação do Médico 
Veterinário.

Por sua potente ação anti-in� amatória, antipirética e analgésica o 
BIOFEN 10% é muito e� caz no alívio das dores associadas às cólicas e 
principalmente nos tratamentos dos distúrbios músculo-esqueléticos 
(artrose, artrite, distensões, tendinites, laminites, entorses, luxações, 
edemas, claudicações), afecções respiratórias, mamites e cólicas. Por 
não ser corticóide é muito recomendado nas dores pós-traumáticas 
e pós-operatórias (castrações, descornas e caudectomia em ovinos). 
Tratamento sintomático da febre. 

Frascos contendo 10mL e 50mL.

ANTI-INFLAMATÓRIOS
ANALGÉSICOS

CLAUDISAL

FÓRMULA
Cada 10mL contém:
Salicilato de sódio___________________________________ 0,500g
Metilmelubrina (Dipirona) ____________________________ 0,500g
Ribo� avina_________________________________________ 0,003g
Veículo q.s.p._______________________________________ 10,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via intravenosa ou intramuscular profunda, 
diariamente, durante uma semana.

POSOLOGIA
Equinos e bovinos adultos: 10mL.
Potros e bezerros:  de até 1 ano: 5mL. 
As posologias acima podem ser alteradas a critério do Médico 
Veterinário, e caso seja necessário, estas aplicações poderão ser 
prolongadas.

Indicado no tratamento das doenças reumatológicas ocasionadas por 
alterações funcionais dos músculos e articulações, nas artrites agudas 
ou crônicas, claudicações, nevrites e nevralgias. A metilmelubrina 
(dipirona) tem ação espasmolítica sobre a musculatura lisa (nas 
cólicas) que consiste no estímulo do peristaltismo, tranquilização e 
espamólise, enquanto o seu efeito analgésico representa um valioso 
apoio terapêutico. 

Frasco contendo 50mL.

FÓRMULA

FLUIDO BIOFARM

FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
Salicilato de  metila _____________________________________ 5,0g
Essência de terebentina________________________________ 10,0g
Cânfora _____________________________________________ 1,0g
Mentol ______________________________________________ 1,0g
Veículo q.s.p. ______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Umedecer  a região afetada com o FLUÍDO BIOFARM, em seguida, 
friccionar bem durante 2 a 4 minutos com a palma das mãos.

Indicado no tratamento de entorses e dores musculares ou 
articulares, sobretudo as ocasionadas por trabalho muito intenso.
Na terapêutica auxiliar do reumatismo agudo, miosites e tendinites 
nos bovinos, equinos, ovinos, caprinos e suínos.

Frascos contendo 100mL e 200mL.

Tratamento sintomático da febre. 

CLAUDISAL

apoio terapêutico. 

nos bovinos, equinos, ovinos, caprinos e suínos.
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TERAPÊUTICALINHA

BIOMAST

ANTIBIÓTICOS
ANTIMICROBIANOS

Indicado nos tratamentos de mastites clínicas e subclínicas, causadas 
por uma ampla variedade de bactérias sensíveis ao cefoperazone, 
que pertence a família das cefalosporinas, porém de terceira geração. 
BIOMAST possui atividade antimicrobiana e� caz contra bactérias de 
difícil controle.

FÓRMULA
Cada seringa com 10mL contém: 
Cefoperazone_____________________________________ 250,0mg
Veículo q.s.p._______________________________________ 10,0mL

MODO DE USAR E POSOLOGIA
Administração intramamária. Após esgotar o leite, lavar o teto com 
água e sabão e enxugá-lo com uma toalha limpa. Injetar o conteúdo 
da seringa e massagear suavemente o teto tratado de baixo para 
cima. Em casos de maior gravidade como as mastites crônicas e 
sistêmicas, podem ser necessárias aplicações subsequentes, sempre 
com intervalos de 24 horas.

Seringas aplicadoras contendo 10mL.

FÓRMULA

BIOMAST Selante

FÓRMULA
Cada seringa com 4g contém: 
Subnitrato de bismuto _________________________________ 2,6g
Óxido de zinco ______________________________________ 0,2g
Veículo q.s.p._________________________________________ 4,0g

MODO DE USAR E POSOLOGIA
Antes da aplicação do produto  BIOMAST  Selante os tetos devem ser 
limpos, desinfetados e secos, com o objetivo de evitar contaminação, 
uma vez que o produto não possui atividade antimicrobiana. Deve-
se tomar cuidado também com a contaminação do bico da seringa 
antes da aplicação.
Após a última ordenha da lactação (início do período seco), 
introduzir o bico da seringa no canal do teto e aplicar suavemente 
todo o conteúdo (4g). NÃO MASSAGEAR o teto nem o úbere após 
a aplicação do produto. Recomenda-se desinfetar os tetos após a 
aplicação.

BIOMAST Selante é indicado para aplicação intramamária durante o 
período seco. O produto cria uma barreira física, evitando a entrada 
de bactérias no interior dos canais dos tetos.

Seringas aplicadoras contendo 4g.

BIOMAST VS 

BIOMAST VS foi especialmente desenvolvido para o tratamento e 
prevenção das mastites durante o período de secagem (vaca seca). 
Possui ação prolongada (5 semanas). Atua sobre uma variedade de 
agentes causadores das mastites em bovinos e caprinos.

FÓRMULA
Cada seringa com 10g contém: 
Penicilina G procainada____________________________ 100.000UI
Di-Hidroestreptomicina ________________________________0,10g
Sulfato de neomicina ________________________________0,735g
Veículo q.s.p. ________________________________________10,0g

MODO DE USAR
Após ordenha e higienização dos tetos, aplique no teto infeccionado. 
Faça uma delicada massagem para que o produto entre em contato 
com o tecido lesionado. Na secagem dos animais, após a última 
ordenha, aplicar 1 seringa por teto em dose única.

POSOLOGIA
Bovinos e caprinos: 10g em aplicação única.

Seringas aplicadoras contendo 10g.

FÓRMULAFÓRMULA

FÓRMULAFÓRMULA

agentes causadores das mastites em bovinos e caprinos.

difícil controle.
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TERAPÊUTICALINHAANTIBIÓTICOS
ANTIMICROBIANOS

COLÍRIO BIOFARM

FÓRMULA
Cada 10mL contém:
Sulfacetamida sódica_________________________________ 0,060g
Ácido bórico________________________________________ 0,020g
Clorobutanol (Álcool triclorobutílico)____________________ 0,003g
Cloridrato de nafazolina_______________________________ 0,010g
Veículo q.s.p._______________________________________ 10,0mL

MODO DE USAR E POSOLOGIA
Instilar 3 gotas nos olhos afetados a cada 8 horas, durante 5 dias, ou 
a critério do Médico Veterinário.

COLÍRIO BIOFARM é indicado nas infecções, lesões e irritações 
oculares que comumente afetam os animais. Pode ser utilizado em 
casos de lesões de córnea.

Frasco conta-gotas contendo 20mL.

ENTERO-Bio

Potente antidiarreico de efeito imediato, é indicado no tratamento 
das afecções gastrointestinais e diversas doenças infecciosas 
causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas e 
micoplasmas sensíveis a sulfa e estreptomicina.

FÓRMULA
Cada envelope com 15g contém: 
Ftalilsulfatiazol_______________________________________ 1,00g
Sulfaguanidina_______________________________________ 1,50g
Sulfato de estreptomicina______________________________ 0,45g
Hidróxido de alumínio_________________________________ 0,80g
Pectina_____________________________________________ 0,60g
Caulim_____________________________________________ 3,50g
Veículo q.s.p.________________________________________ 15,0g

MODO DE USAR
Administrar por via oral, misturado à ração ou em líquidos. 

POSOLOGIA
Bezerros e potros: 1 envelope a cada 12 horas, misturado à ração.
Leitões e cordeiros: 1/2 envelope a cada 12 horas, misturado à 
ração. 
Aves: 1 envelope em 10 litros de água. Renovar diariamente a água 
medicada. Os animais recém-nascidos devem receber a metade de 
dose acima recomendada. O tratamento deverá ser mantido durante 
2 dias após o desaparecimento dos sintomas, ou a critério do Médico 
Veterinário.

Envelope contendo 15g.

FÓRMULA

ESTREPTOMICINA BIOFARM

FÓRMULA
Cada frasco contém:
Estreptomicina (sulfato)_______________________________ *6,25g
Veículo q.s.p ______________________________________ 20,0mL
*Equivalente a 5,0g de estreptomicina base.

MODO DE USAR 
Administrar por via intramuscular.

POSOLOGIA 
1mL para cada 25kg de peso corporal (10mg/kg), independente da 
espécie animal em intervalos de 12 horas.
A posologia acima pode ser alterada a critério do Médico Veterinário.

Frasco contendo 6,25g, acompanha ampola de diluente com 20mL.

A ESTREPTOMICINA BIOFARM é um antibiótico aminoglicosídeo 
de amplo poder bactericida. Está indicado no controle e tratamento 
de infecções sistêmicas dos animais, com atividade principal contra 
bactérias gram-negativas e com atividade variável contra bactérias 
gram-positivas: garrotilho, pneumonia, leptospirose, salmonelose e 
mastite.

casos de lesões de córnea.
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TERAPÊUTICALINHAANTIBIÓTICOS
ANTIMICROBIANOS

FLOXICLIN

FLOXICLIN é uma solução antimicrobiana, com amplo espectro 
de ação, indicada no tratamento de diversas doenças infecciosas 
causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas e 
micoplasmas sensíveis ao enro� oxacino. É e� caz no tratamento das 
infecções do aparelho disgestivo: enterites bacterianas (agudas, 
subagudas e crônicas), gastroenterites, diarreias e demais afecções 
do trato digestivo.
Infecções dérmicas: piodermite. Infecções do trato respiratório: 
pneumonias, broncopneumonias e bronquites (agudas, subagudas 
e crônicas). Infecções do aparelho geniturinário: nefrite, pielonefrite, 
cistite, orquite e prostatite. Infecções do aparelho auditivo: otites. 
Complexo MMA (metrite, mastite, agalaxia). 
Pro� laxia nas infecções pós-operatórias: descornas, castrações, 
laparotomias e lesões de pele em geral.

FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
Enro� oxacino________________________________________ 10,0g
Veículo q.s.p.______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR 
Administrar por via subcutânea ou intramuscular.

POSOLOGIA
Bovinos, ovinos, caprinos e suínos: a dose recomendada é 
2,5mg de enro� oxacino por kg de peso, o que corresponde a 1mL 
de FLOXICLIN para cada 40kg de peso corporal, uma vez ao dia, 
durante 3 a 5 dias consecutivos. Não ultrapassar a dose de 10mL por 
local de aplicação. Havendo necessidade de doses superiores, dividir 
o volume a ser aplicado em dois ou mais pontos de aplicação.

Frascos contendo 10mL, 50mL e 500mL.

TETRAVET

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Oxitetraciclina (cloridrato)______________________________ 20,0g
Veículo q.s.p.______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR 
Indicado para ser utilizado em dose única, por via intramuscular 
profunda.

POSOLOGIA
A dose recomendada é 1mL para cada 10kg de peso corporal (20mg 
de oxitetraciclina por kg de peso). A posologia e a duração do 
tratamento poderão ser alteradas a critério do Médico Veterinário.

TETRAVET é um antibiótico de amplo espectro e é indicado para 
o tratamento de infecções causadas por organismos sensíveis a 
oxitetraciclina. Bovinos: Anaplasmose, pneumonia, leptospirose, 
podridão do casco, pasteurelose, diarreias, actinobacilose, 
queratoconjuntivite, carbúnculo sintomático, mastite, artrite 
infecciosa e fendas infecciosas, dermato� lose. Ovinos e caprinos: 
Pneumonia, diarreias causadas por Escherichia coli, Salmonella spp., 
aborto enzoótico, podridão do casco, vibriose ovina, mastite, artrite 
infecciosa e feridas infecciosas. Suínos: Pneumonia, leptospirose, 
erisipela, síndrome MMA, diarreias e rinite atró� ca. 

Frascos contendo 20mL, 50mL e 100mL.
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TERAPÊUTICALINHAANTIBIÓTICOS
ANTIMICROBIANOS

TRIAZOCLIN

FÓRMULA
Cada 100 mL contém:
Sulfadiazina _________________________________________40,0g
Trimetoprim__________________________________________   8,0g
Veículo q.s.p. _______________________________________  100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via intramuscular profunda.

POSOLOGIA
A dose recomendada é de 1mL para cada 30kg de peso. Em infecções 
graves, a dose diária poderá ser aumentada para 1,5mL para cada 
30kg de peso ou a critério do Médico Veterinário.

TRIAZOCLIN é indicado nos casos de enfermidades sensíveis 
à Sulfadiazina e ao Trimetoprim, tais como: pneumonia, rinite, 
bronquite infecciosa, infestações secundárias às pneumonias por 
vírus, garrotilho, diarreias, vaginite, metrite, agalaxia bacteriana, 
como preventivo de infecções pós-parto e pós-operatório, cistite, 
uretrite, nefrite, mastite, poliartrite infecciosa, pododermatite e 
septicemias.  

Frascos contendo 15mL, 50mL e 100mL.

BIOKILL

Anti-helmíntico e imunoestimulante, com amplo espectro que 
atua no controle dos vermes gatrointestinais e pulmonares. Tem 
ação imunoestimulante, permitindo uma melhor resposta ao uso 
de outros medicamentos que são utilizados simultaneamente, 
principalmente as vacinas.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Fosfato de levamisol__________________________________ 22,3g
Veículo q.s.p.______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via subcutânea.

POSOLOGIA
Bovinos, ovinos e suínos: 1mL de BIOKILL para cada 50kg de peso 
corporal, ou seja, 4,5mg de levamisol por kg de peso.

Frascos contendo 50mL e 250mL.

ANTIPARASITÁRIOS
ENDOPARASITICIDAS

septicemias.  
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TERAPÊUTICALINHAANTIPARASITÁRIOS
ENDOPARASITICIDAS

BIOZEN

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Albendazol__________________________________________ 10,0g
Veículo q.s.p.______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar BIOZEN por via oral, com auxílio de pistola dosadora.

POSOLOGIA
Em bovinos: utilizar 5mL de BIOZEN para cada 100kg de peso 
corporal (combate  de nematódeos gastrointestinais, pulmonares e 
cestódeos). 
Utilizar 7,5mL para cada 100kg de peso corporal (combate  
de Ostertagia tipo II, infestações maciças de nematódeos 
gastrointestinais, pulmonares e cestódeos).
Em ovinos e caprinos: 1mL para cada 20kg de peso corporal.

Tratamento e controle das verminoses dos bovinos, ovinos e 
caprinos povocadas por formas adultas e imaturas de nematódeos 
gastrointestinais e pulmonares (vermes redondos), por cestódeos 
(vermes chatos tipo Taenia) e por trematódeos (vermes chatos tipo 
Fasciola hepatica).

Frascos contendo 250mL, 1L e galão contendo 5L.

RICOFarm 10

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Sulfóxido de albendazol________________________________ 10,0g
Veículo q. s. p._____________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR 
Administrar exclusivamente por via subcutânea, preferencialmente 
na tábua do pescoço, em dose única.

POSOLOGIA
Doses de 1mL para 40kg nos casos de nematódeos, cestódeos e 
trematódeos.
Doses de 1mL para 40kg, nos casos de cisticercose. 
No tratamento de cisticercose fazer 3 aplicações com intervalos de 
30 dias (respeitando o intervalo entre a última aplicação e o abate 
de 40 dias).
Doses de 1,5mL para 40kg nos casos de Ostertagia tipo ll.
Doses de 2mL para cada 40kg no tratamento da Fasciola hepática. 
Doses superiores a 10mL de devem ser subdivididas e aplicadas em 
locais diferentes.

Endoparasiticida de largo espectro que age no combate dos ovos, 
nos estágios imaturos e adultos dos nematódeos e trematódeos 
(Fasciola hepatica). RICOFarm 10 é e� caz também sobre os 
cestódeos (vermes chatos), inclusive no tratamento da cisticercose 
(Cysticercus bovis).

Frascos contendo 250mL e 500mL. 

ZANTEC
Frasco contendo 200mL.

Anti-helmíntico de amplo espectro que atua no controle dos 
helmintos gastrointestinais, todos os estágios de larvas do “bicho 
da cabeça” (Oestrus ovis), efetivo contra bernes, larvas das moscas, 
prevenindo infestações por bicheiras e miíases. Atinge outros 
parasitas externos como ácaros da sarna ovina e piolhos em bovinos, 
ovinos e caprinos.

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Closantel____________________________________________ 12,5g
Veículo q.s.p. ______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via subcutânea.

POSOLOGIA
Bovinos: Endoparasitas: 1mL para cada 35kg de peso corporal. 
Ectoparasitas: 1mL para cada 25kg de peso corporal. 
Ovinos e caprinos: Endoparasitas: 1mL para cada 25kg de peso 
corporal. Ectoparasitas: 1,5mL para cada 25kg de peso corporal.

FÓRMULA

Fasciola hepatica).
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TERAPÊUTICALINHAANTIPARASITÁRIOS
ENDOPARASITICIDAS

EQUITRAT Plus

Anti-helmintico oral para equídeos pronto para uso. Indicado no 
controle e tratamento de verminoses gastrointestinais eliminando 
vermes adultos, larvas e ovos. Atuando também sobre larvas cutâneas 
Habromena spp. e nas formas adultas e larvais de Gasterophilus spp.

FÓRMULA
Cada 100g contém:
Mebendazol________________________________________ 14,66g
Triclorfon__________________________________________ 66,00g
Veiculo  q.s.p._______________________________________ 100,0g

MODO DE USAR
Administar por via oral, calculando o peso do animal a ser tratados e 
ajustando o êmbolo ao peso correspondente.
Introduzir a extremidade da seringa na boca do animal e pressionar 
o êmbolo até a dosagem marcada pelo anel.
Recomenda-se tratar animais adultos a cada 8 semanas e animais 
jovens a cada 6 semanas, observando um período mínimo de 4 
semanas entre os tratamentos.

POSOLOGIA
A dose recomendada é de 8,8mg de mebendazol por kg de peso e 
40mg de triclorfon por kg de peso.

Seringa plástica auto-dosadora contendo 30g.

FÓRMULA

EQUITRAT Gold

EQUITRAT Gold é um endectocida de amplo espectro, de uso 
exclusivamente oral. Indicado para tratamento e controle de 
verminoses gastrointestinais, controle de micro� lárias e e� caz contra 
pequenos estrôngilos adultos e larvas de 4º estágio incluindo as 
espécies resistentes aos benzimidazóis. Dermatoses causadas por 
larvas cutâneas de Habromena spp.  (”Feridas de Verão” ou “Esponjas”).

FÓRMULA
Cada 100g contém:
Ivermectina__________________________________________ 1,87g
Veiculo q.s.p._______________________________________ 100,0g

MODO DE USAR
Administrar por via oral, calculando o peso do animal a ser tratados e 
ajustando o êmbolo ao peso correspondente.
O animal deve estar em jejum, se for possível.

POSOLOGIA
A dose recomendada é de 1,07g para cada 100kg de peso ou 200µg 
de ivermectina por kg de peso corporal, obedecendo a graduação 
que consta no êmbolo da seringa, sendo que a seringa completa 
é su� ciente para tratar um animal de 600kg de peso corporal. 
Após a aplicação, manter a cabeça do animal levantada por alguns 
segundos.

Seringa plástica auto-dosadora contendo 6,42g.

EQUITRAT

FÓRMULA
Cada 100g contém:
Mebendazol_________________________________________ 20,0g
Veículo q.s.p.________________________________________ 100,0g

MODO DE USAR
Administrar por via oral, calculando o peso do animal e ajustando o 
êmbolo ao peso correspondente. 

POSOLOGIA
Administrar 10mg de mebendazol por kg de peso de acordo com a 
tabela abaixo:

Seringa plástica auto-dosadora contendo 30g.

Anti-helmíntico oral para equídeos, indicado no tratamento 
das endoparasitoses. EQUITRAT não apresenta nenhuma 
contraindicação podendo ser administrado a animais de qualquer 
idade ou sexo e a fêmeas em qualquer estágio de prenhez.

FÓRMULA

Em casos de infestações por Anoplocephala spp. as doses acima 
devem ser dobradas, e no caso do verme pulmonar Dictyocaulus 
arni� eldi administrar 20mg/kg/dia durante 5 dias.

Quantidade do Produto
2,5g
5,0g

10,0g
15,0g
20,0g
25,0g
30,0g

Peso do animal
0-50kg

50-100kg
100-200kg
200-300kg
300-400kg
400-500kg
500-600kg

Habromena spp. e nas formas adultas e larvais de Gasterophilus spp.
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TERAPÊUTICALINHAANTIPARASITÁRIOS
ECTOPARASITICIDAS

CARRAPATOX

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Cipermetrina_________________________________________ 10,0g
Veículo q.s.p.______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Uso externo. Em pulverizações diretamente sobre os animais, ou nas 
instalações rurais. Fazer aplicações com intervalos de 20 dias.

POSOLOGIA
Bovinos, equinos, ovinos e caprinos: diluir 20mL em 20 litros de 
água para tratar 4 animais, 40mL em 40 litros de água para tratar 8 
animais, 100mL em 100 litros de água para tratar 20 animais.
Instalações: diluir 20mL em 4 litros de água para 40/60m²;  40mL em 
8 litros de água para  80/120m²; 100mL em 100 litros de água para 
120/180m².

Carrapaticida e sarnicida a base de piretróide de ação prolongada 
para pulverização ou banho dos animais, ou na aplicação de 
instalações rurais como inseticida de largo espectro no combate a 
Stomoxys calcitrans e moscas domésticas (Musca domestica).

Frascos contendo 20mL, 100mL, 250mL e 1L.

BIOTOX

FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
Amitraz_____________________________________________ 12,5g
Veículo q.s.p.______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Uso externo através de pulverização e banho de imersão. 

POSOLOGIA 
Bovinos: fazer a diluição de 40mL de BIOTOX para 20 litros de água, 
aplicando por pulverização no sentido contrário aos pelos num total 
de 5 litros por animal adulto.
Ovinos e caprinos: aplicar em banho de imersão na proporção de 4 
litros de BIOTOX para cada 1000 litros de água na carga e 4 litros de 
BIOTOX para cada 500 litros de água na recarga. 
Suínos: fazer a diluição de 20mL de BIOTOX para cada 5 litros de 
água, banhando uma vez e repetindo após 14 dias.

Utilizado como carrapaticida para bovinos, ovinos, caprino e suínos; 
sarnicida e piolhicida para ovinos e suínos.

Frascos contendo 20mL, 40mL, 250mL e 1L.

sarnicida e piolhicida para ovinos e suínos.

CARRAPATOX

FÓRMULA

CARRAPATOXCARRAPATOX
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CYPERBIO PLUS

CYPERBIO PLUS Pulverização e Banho é indicado no controle dos 
seguintes ectoparasitas:
Bovinos: Carrapatos: Rhipicephalus (Boophilus) microplus, 
Amblyomma cajennense, Amblyomma spp. e Anocentor nitens.   
Bernes: larvas de Dermatobia homins. Moscas: Stomoxys calcitrans, 
Musca domestica, Dermatobia hominis, Musca autumnalis, Musca 
spp., Haematobia irritans (mosca dos chifres), Tabanus spp. Piolhos 
Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Linognatus vituli e 
Damalinia bovis. Sarnas: Sarcoptes scabiei var. bovis, Psoroptes 
natalensis, Chorioptes bovis.
Suínos: Bernes: larvas de Dermatobia hominis. Moscas: Stomoxys 
calcitrans, Musca domestica, Musca spp., Haematobia irritans, 
Dermatobia hominis, Musca autumnalis. Sarna: Sarcoptes scabiei var. 
suis. Aviários e instalações rurais: indicado no controle de parasitas 
como Alphitobius diaperinus (besouro cascudinho adulto) e piolhos 
dos gêneros Columbicola spp., Cuclotogaster spp., Goniocotes spp., 
Goniodes spp,. Holomenopon spp., Lipeurus spp.; Menacanthus spp., e 
Menopon spp. - adulto

FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
Cypermetrina   ________________________________________15,0g
Clorpirifós __________________________________________ 25,0g
Butóxido de piperonila ________________________________  1,5g
Veículo q.s.p. _____________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR E POSOLOGIA
CYPERBIO PLUS Pulverização e Banho é um produto de uso tópico, 
que pode ser utilizado por meio de pulverização ou banho de imersão.

BOVINOS:
Pulverização: diluir o produto em água limpa obedecendo as seguintes 
dosagens: 

Frascos contendo 25mL, 100mL, 250mL e 1L.

TERAPÊUTICALINHAANTIPARASITÁRIOS
ECTOPARASITICIDAS

Utilizar quantidade su� ciente para molhar todo o corpo do animal, 
ou seja, de 400 a 500mL/animal adulto.

AVIÁRIOS E INSTALAÇÕES RURAIS:  diluir 1 litro do produto em 
400 litros de água. Após a retirada das aves e da cama , fazer lavagem 
e desinfecção do galpão e em seguida realizar a pulverização com 
CYPERBIO Plus em todo o local, utilizando bomba de alta pressão, 
preferencialmente.  Utilizar 100 litros do produto/12 m² de área.
No caso de aviários, retornar as aves à granja após 48 horas.

SUÍNOS:
Pulverização: diluir o produto em água limpa obedecendo as seguintes 
dosagens:

Diluir na concentração indicada, agitar até completa homogeneização 
da calda. Banhar todo o corpo do animal, principalmente as regiões 
mais infestadas como: orelhas, base dos chifres, barbelas, axilas, entre os 
membros, virilha e inserção da cauda. Utilizar aproximamente 5 litros de 
calda por bovino adulto.
Banho de imersão:  Carga: 1 litro do produto/1000 litros de água. 
Recarga: 1,5 litros do produto/1000 litros de água. Realizar pré-diluição 
do produto. Adicionar a primeira solução ao banheiro (tanque) de 
imersão de modo a obter uma solução � nal de acordo com as dosagens 
indicadas. Homogeneizar bem a solução.

Pulverização em Bovinos

Produto
25mL

100mL
250mL
500mL

1L

Água
20 litros
80 litros

200 litros
400 litros
800 litros

Produto
25mL

100mL
250mL
500mL

1L

Água
10 litros
40 litros

100 litros
200 litros
400 litros

Pulverização em Suínos
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TERAPÊUTICALINHAANTIPARASITÁRIOS
ECTOPARASITICIDAS

CYPERBIO PLUS Pour On

CYPERBIO PLUS  Pour On é indicado no controle dos principais 
ectoparasitas de bovinos e suínos. Contém em sua formulação 
o butóxido de piperonila, que atua como potencializador da 
cipermetrina. Controla os seguintes ectoparasitas:
Bovinos: Carrapatos: Rhipicephalus (Boophilus) microplus, 
Amblyomma cajennense, Amblyomma spp. e Anocentor nitens.   
Bernes: larvas de Dermatobia homins. Moscas: Stomoxys calcitrans, 
Musca domestica, Dermatobia hominis, Musca autumnalis, Musca 
spp., Haematobia irritans (mosca dos chifres), Tabanus spp. Piolhos: 
Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Linognatus vituli e 
Damalinia bovis. Sarnas: Sarcoptes scabiei var. bovis, Psoroptes 
natalensis, Chorioptes bovis.
Suínos: Bernes: larvas de Dermatobia hominis. Moscas: Stomoxys 
calcitrans, Musca domestica, Musca spp., Haematobia irritans, 
Dermatobia hominis, Musca autumnalis. Sarna: Sarcoptes scabiei var. 
suis

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Cipermetrina _________________________________________ 6,0g
Clorpirifós  ___________________________________________  7,0g
Butóxico de piperonila  _______________________________ 0,5g
Veículo q.s.p.  ____________________________________  100,0mL

MODO DE USAR E POSOLOGIA
CYPERBIO PLUS Pour On deve ser aplicado sobre o dorso do 
animal, iniciando-se do meio do pescoço até a inserção da cauda (� o 
do lombo).
 
Bovinos: a dosagem recomendada é de 10mL para cada 100kg de 
peso vivo, obedecendo a tabela abaixo:

Frascos plásticos auto-dosadores contendo  1L e 2L.

Suínos: a dosagem recomendada é de 5mL para cada 100kg de peso 
corporal, obedecendo a tabela abaixo:

INTERVALO ENTRE DOSES 
O intervalo entre as aplicações pode variar de acordo com o programa 
adotado no controle dos ectoparasitas, condições ambientais, nível e 
taxa de reinfestação do rebanho, ou a critério do Médico Veterinário.

Para animais acima de 500kg, a dose máximo recomendada é de 
50mL.

Peso do Animal
100Kg
200Kg
300Kg
400Kg
500Kg

Dose
10mL
20mL
30mL
40mL
50mL

Peso do Animal
50Kg

100Kg
150Kg
200Kg
250Kg
300Kg

Dose
2,5mL
5mL

7,5mL
10mL

12,5mL
15mL

suis
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TERAPÊUTICALINHAANTIPARASITÁRIOS
ECTOPARASITICIDAS

BIOZOL

FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
DDVP_______________________________________________ 1,00g
Cipermetrina _______________________________________  0,50g
Triclorfon___________________________________________ 2,00g
Violeta genciana _____________________________________ 0,15g
Alcatrão ____________________________________________ 1,00g
Veículo q.s.p. _____________________________________  100,0mL

MODO DE USAR
Administração tópica. 

POSOLOGIA
Após a limpeza do ferimento, aplicar o produto diretamente sobre 
o local a ser tratado. Repetir a aplicação a cada 24 horas até a total 
cicatrização da ferida.

Tratamento e prevenção de feridas contaminadas por miíases 
(bicheiras) e como repelente de moscas em geral. Também é 
indicado como antisséptico e cicatrizante no tratamento do umbigo 
dos recém-nascidos, frieiras e podridão dos cascos. E� ciente na 
cicatrização de feridas da pele ou cirúrgicas (castrações e descornas) 
e tratamento local de berne.

Frasco plástico tipo spray contendo 250mL.

cicatrização de feridas da pele ou cirúrgicas (castrações e descornas) 
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TERAPÊUTICALINHAANTIPARASITÁRIOS
ENDECTOCIDAS

ABACTIN Pour On

FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
Abamectina___________________________________________ 0,5g
Veículo q.s.p.______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
ABACTIN Pour On é um produto pronto para uso. Deve ser utilizado 
sob a pele do animal na região dorso-lombar (� o do lombo), usando 
o frasco dosador graduado.

POSOLOGIA
1mL de ABACTIN Pour On para cada 10kg de peso corporal, 
equivalente a 500µg de abamectina/kg de peso animal, ou a critério 
do Médico Veterinário.

ABACTIN Pour On é um endectocida de amplo espectro, indicado no 
controle e tratamento de parasitas internos e externos dos bovinos. 
Endoparasitas: nematódeos gastrointestinais, tais como: Ostertagia 
ostertagi e Iyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Cooperia 
spp., Oesophagostomum radiatum, Nematodirus spp., Strongyloides 
papillosus, Bunostomum phlebotomum e Trichuris spp. 
Nematódeos pulmonares: Dictyocaulus vivaparus. 
Ectoparasitas: larvas de insetos, tais como: Dermatobia hominis 
(moscas vetora do berne), Hypoderma spp. Moscas: Haematobia 
irritans (moscas dos chifres). Ácaros: Chorioptes bovis, Sarcoptes 
scabiei var. bovis. Piolhos: Linognathus vituli, Haematopinus 
eurysternus, Solenopotes capillatus e Damalinia bovis. Carrapatos: 
ajuda no controle do Rhipicephalus (Boophilus) microplus.

Frasco aplicador graduado contendo 1L.

BIOMECTINA

FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
Ivermectina___________________________________________ 1,0g
Veículo q.s.p.______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar o produto por via subcutânea. 

POSOLOGIA
Aplicar BIOMECTINA na dosagem de 1mL para cada 50kg de peso. 
Equivalente a 200µg de Ivermectina por kg de peso corporal.

Endectocida de amplo espectro, indicado no tratamento e controle 
de parasitas internos e externos de bovinos. Controla os vermes 
gastrointestinais (adultos e larvas de 4º estágio): Ostertagia ostertagi 
(inclusive larvas em hipobiose), Ostertagia lyrata, Haemonchus 
placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia 
oncophoroa, Cooperia  punctata, Cooperia  pectinata, Bunostomum 
phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Nematodirus helvetianus 
(adulto), Nematodirus spathiger (adulto) e Strongyloides papilosus. 
Outros vermes redondos: Para� laria bovicola e Thelazia spp. (adulto). 
Bernes: larvas de Dermatobia hominis, Hypoderma bovis e H. lineatum. 
Piolhos: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes 
capilatus e Damalinia bovis. Ácaros: Psoroptes ovis (sin. P. communis 
var bovis), Sarcoptes scabiei var bovis e Chorioptes bovis.  Carrapatos: 
Rhipicephalus (Boophilus) microplus.

Ampola contendo 1mL e frascos contendo 50mL, 200mL, 500mL e 1L.

FÓRMULA

Rhipicephalus (Boophilus) microplus.
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TERAPÊUTICALINHA

BABECID Grande Porte

FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
Diminazeno diaceturato________________________________ 7,0g
Antipirina___________________________________________ 37,5g
Veículo q.s.p______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via intramuscular profunda.

POSOLOGIA
Bovinos e equinos: 0,5mL para cada 10kg de peso corporal (3,5mg/
kg). Se necessário, após 24 horas aplicar outra dose do produto, ou a 
critério do Médico Veterinário.

BABECID Grande Porte é e� caz no tratamento das babesioses 
(piroplasmose) de bovinos infectados por Babesia bigemina, B. bovis 
e B. divergens e de equinos infectados com Babesia equi ou B. caballi.

Frasco contendo 20mL.

ANTIPROTOZOÁRIO

ANTITÓXICO 
BIOFARM

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Acetil DL-metionina __________________________________ 5,00g 
Cloreto de colina ____________________________________ 3,00g
Cloridrato de tiamina (Vit. B1) ___________________________ 1,00g
Ribo� avina (Vit. B2)___________________________________ 0,02g
Nicotinamida  (Vit. B3)__________________________________ 3,00g
Pantotenato de cálcio (Vit. B5)_________________________ 0,30g
Cloridrato de piridoxina (Vit. B6)_______________________ 0,20g
Glicose _____________________________________________ 20,00g
Veículo q.s.p. _____________________________________ 100,00mL

MODO DE USAR
Administrar por via intramuscular ou intravenosa.

POSOLOGIA
Bovinos e equídeos (animais de grande porte): 20 a 100mL/dia.
Bezerros, potros, ovinos, caprinos e suínos (animais de médio 
porte): 10 a 30mL/dia.
Leitões (animais de  pequeno porte): 2 a 10mL/dia.
A duração do tratamento pode ser modi� cada a critério do Médico 
Veterinário.

Frascos contendo: 20mL, 50mL e 100mL.

ANTITÓXICO BIOFARM é indicado como tratamento suporte 
na recuperação dos animais nos casos de ingestão acidentais de 
substância químicas, tais como: inseticidas, raticidas, plantas tóxicas 
e alimentos deteriorados. E ainda nos casos de diluições incorretas 
de medicamentos. Como hepatoprotetor antes ou após tratamentos 
com endectocidas, endoparasiticidas ou ectoparasiticidas, 
favorecendo a metabolização  e eliminação pelo organismo. 
Como imunoestimulante nos períodos de vacinação, auxiliando na 
formação de anticorpos. Tratamento e prevenção de hipovitaminoses 
do complexo B e degeneração das células hepáticas. Como agente 
lipotrópico, promovendo a conversão da gordura hepática em 
fosfolipídios, os quais podem ser transferidos do fígado para o 
sangue, evitando a esteatose hepática (degeneração gordurosa).

ANTITÓXICO

sangue, evitando a esteatose hepática (degeneração gordurosa).
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TERAPÊUTICALINHA

DERMATOMICÓTICO

DERMOTAN

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Iodo ressublimado____________________________________ 4,5g
Glicerina___________________________________________ 55,0mL
Tanino_______________________________________________ 1,0g
Veiculo q.s.p. ____________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR E POSOLOGIA 
Uso tópico. Após limpeza no local infectado, aplicar DERMOTAN 
direcionando a válvula spray diretamente sobre o local a ser tratado. 
Repetir a aplicação duas vezes ao dia até obter-se o resultado 
esperado, ou a critério do Médico Veterinário.

Indicado no tratamento das dermatomicoses e nas afecções da pele 
dos animais.

Frasco contendo 100mL.

VETIOLATE

FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
Timerosal _________________________________________ 100,0mg
Veículo q.s.p______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Uso exclusivo tópico.

POSOLOGIA
Após a limpeza do local, aplicar sobre a área afetada diariamente até 
a cicatrização da lesão.

ANTISSÉPTICO SPRAY

Frasco contendo 500mL.

Antisséptico para aplicações de uso tópico, em lesões da pele, 
escoriações, assepsia pré-cirúrgica, cortes e desinfecção do umbigo 
dos recém-nascidos. 

FÓRMULA
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TERAPÊUTICALINHA

ZOOFORMIN

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Hexametilenotetramina_______________________________ 20,0g
Glicose anidra________________________________________ 25,0g
Veiculo q.s.p. ______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via intravenosa.

POSOLOGIA 
Equinos e bovinos adultos:  50 a 100mL.
Bezerros, potros, caprinos, ovinos e suínos: 10mL a 30mL. 
As posologias acima podem ser alteradas a critério do Médico 
Veterinário.

Tratamento das infecções das vias urinárias. O ZOOFORMIN 
possui na sua fórmula a hexametilenotetramina (Formina) que tem 
ação antisséptica do trato urinário (nos casos de pielítes, cistites, 
pielonefrites, uretrites, etc.) e, de um modo geral, diurética e 
antisséptica das vias biliares.

Frascos contendo 50mL e 100mL.

DIURÉTICO

FÓRMULA

CAFEÍNA 25%

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Cafeína anidra_______________________________________ 25,0g
Benzoato de sódio___________________________________ 25,0g
Veiculo q.s.p.______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via subcutânea ou intramuscular.

POSOLOGIA 
Bovinos e equinos adultos: 1 a 2 ampolas diariamente. 

Potente estimulante  do sistema nervoso central, centros bulbares 
respiratórios, vasomotor e vagal, do músculo cardíaco, bem como 
relaxante da musculatura lisa, especialmente dos brônquios. 
Apresenta ligeira ação diurética. Estimulante respiratório nos casos 
de envenenamento por depressores do sistema nervoso central 
(SNC). Cardiotônico, melhorando as contrações do músculo cardíaco  
e irrigação sanguínea. Medicação coadjuvante nas pneumonias, 
afecções em geral e nas paresias do parto.

Ampola contendo 10mL.

FÓRMULA

ESTIMULANTES ORGÂNICOSESTIMULANTES ORGÂNICOS

antisséptica das vias biliares.

ESTIMULANTES ORGÂNICOSESTIMULANTES ORGÂNICOS
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TERAPÊUTICALINHA

ADEFarm Oral

FÓRMULA
Cada 20mL contém: 
Vitamina A hidrossolúvel __________________________ 500.000U.I.
Vitamina D3 hidrossolúvel _________________________300.000U.I.
Vitamina E hidrossolúvel _______________________________20U.I.
Veiculo q.s.p. ______________________________________20,0mL

MODO DE USAR 
Administrar por via oral, em mistura com água ou leite.

POSOLOGIA
Bovinos e equídeos: 20mL a cada 15 dias.
Éguas e vacas prenhes: aos 60 e 30 dias antes do parto, e 30 dias 
após, administrar 20 mL em cada período.
Potros e bezerros: no 2º, 4º, 6º e 8º mês de idade, 20mL em cada 
período. 
Ovinos, caprinos e suínos: 10mL a cada 15 dias.
Aves adultas em crescimento: 2 frascos (40mL) dissolvidos em 5 
litros de água e administrado a 50 cabeças uma vez a cada 3 meses. 
Codornas: 20mL dissolvidos em 5 litros de água e administrar a 50 
cabeças a cada 3 meses.
Coelhos: 20mL dissolvidos em 5 litros de água e administrar a 10 
cabeças. 
As posologias acima poderão ser alteradas a critério do Médico 
Veterinário. 

Indicado no tratamento auxiliar nas doenças infecciosas, nos animais 
em idade de crescimento, no raquitismo, osteomalácia e estados de 
descalci� cação. Em animais reprodutores para manter e estimular a 
fertilidade. Nas fêmeas antes da fecundação, no começo e no � nal da 
prenhez e nos machos no início e durante o período da cobertura.

Frasco contendo 100mL.

ESTIMULANTES ORGÂNICOS

ADEFarm

FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
Vitamina A (1.000 UI/mg)_________________________ 20.000.000UI
Vitamina D3 (40.000 UI/mg)________________________ 5.000.000UI
Vitamina E (1 UI/mg)_________________________________ 6.000UI
Veículo q.s.p.______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR 
Administrar por via intramuscular. 

POSOLOGIA
Bezerros: 1mL para cada 50Kg de peso, repetindo a cada 30 dias. 
Vacas em gestação e/ou lactação: 5mL a cada 60 dias. 
Bovinos em engorda à campo: 5mL a cada 90 dias. 
Bovinos em engorda con� nados: 5mL a cada 60 dias.
Leitões: 0,5mL uma só vez. Capadetes: 1mL a cada 60 dias. 
Porcas em gestação: 3mL uma só vez. 
Cachaços: 3mL a cada 60 dias.
Ovinos e caprinos jovens (borregos): 0,5mL uma só vez. 
Ovinos, e caprinos adultos: 2mL a cada 60 dias. 
As posologias acima podem ser alteradas a critério do Médico 
Veterinário.

Suplementação vitamínica para recuperação de animais com perda 
de peso ou baixa fertilidade provocados por carência das vitaminas 
A, D3 e E. Prevenção e tratamento do raquitismo e da osteomalácia, 
melhorando o aspecto geral dos animais e auxiliando na absorção 
de cálcio e fósforo.

Frascos contendo 50mL e 250mL.

prenhez e nos machos no início e durante o período da cobertura.
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TERAPÊUTICALINHA

CALCIOFarm

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Gluconato de cálcio___________________________________ 17,0g
Lactato de cálcio______________________________________ 4,0g
Glicose anidra________________________________________ 5,0g
Cloreto de magnésio___________________________________ 2,0g
Veículo q.s.p.______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via intravenosa ou subcutânea.

POSOLOGIA
Equinos e Bovinos: 100 a 200mL.
Suínos, Ovinos e Caprinos: 20 a 30mL.
Leitões: 5mL.
As posologias acima deverão ser aplicadas diariamente, durante uma 
semana, podendo ser aumentadas a critério do Médico Veterinário.

Indicado nos tratamentos dos estados hemorrágicos, hipocalcemia, 
edemas causados por nefrites, pleurisias, eclâmpsia nas porcas, febre 
vitular, paralisia pré e pós-parto, raquitismo, osteomalácia (distro� as 
ósseas) transtornos do sistema nervoso por de� ciência de cálcio 
(tetanias e convulsões) e dessensibilizante.

Frascos contendo 200mL e 500mL acompanhado de equipo e agulha.

ESTIMULANTES ORGÂNICOS

C-M-22

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Borogluconato de cálcio______________________________ 22,40g
Borogluconato de magnésio__________________________  6,75g
Glicose_____________________________________________ 10,00g
Cafeína_____________________________________________ 1,00g
Cianocobalamina (Vit. B12)___________________________ 1,00mg
Veículo q.s.p.______________________________________  100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via intravenosa lenta. Pode ser utilizado pela via 
subcutânea ou intramuscular, nestes casos deverá ser fracionada a 
dose em dois ou mais locais de aplicação.

POSOLOGIA
A posologia recomendada é de 50mL para cada 100kg de peso 
corporal.

Em casos de hipocalcemia, hipomagnesemia de vacas e ovelhas, na 
tetania do transporte, tetania das pastagens, tetania dos bezerros, 
febre do leite e acetonemia.

Frasco contendo 500mL acompanhado de equipo e agulha.

FÓRMULAFÓRMULA

C-M-22

febre do leite e acetonemia.
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ESTIMULANTES ORGÂNICOS TERAPÊUTICALINHA

GLICOSE 50%

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Glicose anidra _____________________________________ 50,0g
Veiculo q.s.p.______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via intravenosa.

POSOLOGIA
Bovinos e equinos (adultos): 100 a 500mL diariamente.
Bezerros, potros, ovinos, caprinos e suínos: 50 a 200mL 
diariamente.
A posologia pode ser alterada a critério do Médico Veterinário.

Utilizado como diurético, no edema cerebral, choque e colapso 
circulatório, suplemento energético nos estados infecciosos e 
desidratações, hepatoprotetor nas intoxicações endógenas e nas 
hepatoses de ordem infecciosa ou tóxica, nas formas agudas ou 
crônicas. 

Frascos contendo 200mL e 500mL acompanhado de equipo e agulha.

HEPAVET

FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
Vitamina B12____________________________________  4.000,0mcg
Citrato de ferro amoniacal______________________________ 0,6g
Extrato hepático q.s.p.______________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via subcutânea ou intramuscular.

POSOLOGIA
Equinos e bovinos:  5 a 10mL.
Bezerros e potros:  5mL.
Suínos, caprinos e ovinos:  2 a 4mL.

HEPAVET é indicado nos casos de intoxicações. Excelente tônico 
reconstituinte e estimulante das funções metabólicas nos casos de 
anorexias (falta de apetite), desnutrição e anemias em geral. Nos 
períodos de convalescença e fraqueza causados por enfermidades 
parasitárias e infecciosas. Após vermifugação ou tratamentos de 
babesiose (piroplasmose) e tristeza parasitária.

Frascos contendo 10mL e 50mL.

crônicas. 

babesiose (piroplasmose) e tristeza parasitária.
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TERAPÊUTICALINHA

ÓLEO CANFORADO 
COMPOSTO

FÓRMULA
Cada 10mL contém:
Guaiacol____________________________________________ 0,25g
Eucaliptol___________________________________________  0,60g
Cânfora_____________________________________________ 1,50g
Cloro� la____________________________________________ 0,02g
Veículo q.s.p. _______________________________________  10,0mL

MODO DE USAR:
Aplicar por via intramuscular.

POSOLOGIA
Equinos e bovinos: 10 a 20mL.
Suínos, caprinos e ovinos:  5 a 10mL.

Adjuvante no tratamento das pneumonias,  pleuropneumonias, 
broncopneumonias, bronquites e traqueobronquites.

Ampola contendo 10mL.

ESTIMULANTES ORGÂNICOS

ORGANOVIT

FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
Vitamina E (0,10 UI/mg)_____________________________ 100UI
Vitamina D2 (0.025 UI/mg) )________________________   2.000.000UI
Vitamina B12 _____________________________________ 5.000mcg
Cloridrato de L-arginina______________________________  200mg
Cloridrato de L-histidina______________________________ 210mg
Cloridrato de L-lisina_______________________________ 1.000mg
L-leucina__________________________________________  210mg
L-triptofano_________________________________________  50mg
L-valina___________________________________________  200mg
DL-metionina_______________________________________ 210mg
Glicina_____________________________________________ 420mg
Cloreto de cobalto__________________________________ 13mg
Sulfato de cobre______________________________________ 2mg
Iodeto de potássio__________________________________ 15mg
Cloreto de zinco_____________________________________ 10mg
Cloreto de sódio____________________________________  42mg
Hipofos� to de cálcio_______________________________ 1.500mg
Cloreto de magnésio________________________________ 210mg
Monoglutamato de sódio_____________________________  420mg
Ácido oléico_______________________________________ 375mg
Hidróxido de alumínio________________________________ 30mg
Veículo q.s.p.______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via subcutânea na dose recomendada.

POSOLOGIA
Bovinos adultos: 10mL. 
Bezerros, ovinos e caprinos: 5mL.
As posologias acima podem ser alteradas a critério do Médico 
Veterinário.

Regulador do metabolismo, estimulante orgânico das de� ciências 
causadas pela carência de aminoácidos, vitaminas e oligoelementos. 
Como suplemento auxiliar das de� ciências nutricionais e como 
coadjuvante no tratamento de doenças infecciosas e parasitárias.

Frascos contendo 100mL, 250mL e 500mL.
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TERAPÊUTICALINHA

SOROFarm

MODO DE USAR
Pronto para uso. Administrar por via intravenosa, subcutânea ou
intraperitoneal.

POSOLOGIA
Via intravenosa
Bovinos e equinos adultos: 1.000 a 2.000mL.
Potros, bezerros, ovinos, caprinos e suínos: 500 a 1.000mL.
Ovinos, caprinos e suínos jovens: 20 a 50mL.

Via subcutânea ou intraperitoneal
Bovinos adultos: 100 a 300mL.
Bezerros: 20 a 100mL.
Leitões: 5 a 20mL.

SOROFarm é um composto de vitaminas, minerais e aminoácidos 
para o restabelecimento e o equilíbrio hídrico nas desidratações 
consequentes de hemorragias, intervenções cirúrgicas, distúrbios 
severos do aparelho digestivo (como diarreias e vômitos), caquexias, 
acetonemia, estados toxi-infecciosos, hepatopatias, intoxicações, 
convalescenças prolongadas, cetose, síndromes de anemia profunda 
por carências alimentares e moléstias anemiantes.  Também 
indicado como coadjuvante nos tratamentos de doenças infecciosas, 
parasitárias e nas carências de vitaminas do complexo B. 

Frasco contendo 500mL acompanhado de equipo e agulha.

FÓRMULA
Cada 500 mL contém:

*Acompanha ampola de 4mL, contendo 10mg de Vitamina B12.

ESTROGIN

FÓRMULA
Cada 5mL contém: 
Benzoato de estradiol________________________________ 0,005g
Veículo q.s.p.________________________________________ 5,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via subcutânea, intramuscular profunda ou epidural.

POSOLOGIA
Vacas e éguas: administrar por via subcutânea ou intramuscular 2 a 
5mL. Epidural de 1,5 a 3mL.
Porcas até 250kg: adminstrar por via subcutânea ou intramuscular 
1 a 2mL.
Ovelhas e cabras: administrar por via subcutânea ou intramuscular 
0,3 a 1,5mL.

PRECAUÇÕES
ESTROGIN não deve ser utilizado em fêmeas em gestação, por 
provocar aborto. Nas fêmeas em lactação, o uso do ESTROGIN em 
doses baixas (1/5 das habituais – 1mL) provoca aumento do leite e as 
doses altas, a diminuição da produção de leite.

Frascos contendo 50mL e 100mL.

FÓRMULA
Cio: regularização de cios, tratamento de cio silencioso e anestro. 
Indicado também para sincronização da ovulação e indução do cio.
Retenção de Placenta: na insu� ciência contrátil primária e secundária 
da musculatura uterina durante o parto. Na atonia do útero e 
hemorragias pós-parto. Prolapso Uterino e Vaginal: em casos 
recentes. Mastites: como auxiliar no tratamento das mastites nos 
casos de retenção do leite (leite residual) e como preventivo das 
mastites provocadas por acúmulo de leite pós-parto.
Iminência de febre puerperal:  em vacas e éguas.

Vitamina B1_________________________________________20,0mg
Vitamina B2_________________________________________50,0mg
Vitamina B6_________________________________________20,0mg
Nicotinamida____________________________________1.200,0mg
Dextrose_______________________________________50.000,0mg
Cloreto de sódio__________________________________3.500,0mg
Cloreto de potássio_________________________________ 200,0mg 
Cloreto de cálcio___________________________________120,0mg
Cloreto de magnésio_______________________________ 200,0mg
DL-metionina ____________________________________3.000,0mg
Cloreto de colina_________________________________1.500,0mg
Veículo q.s.p. ______________________________________  500,0mL

ESTIMULANTES ORGÂNICOS

HORMÔNIOS
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TERAPÊUTICALINHAHORMÔNIOS

OCITOCINA BIOFARM

FÓRMULA
Cada 1 mL contém:
Ocitocina sintética  ____________________________________10,0UI
Veículo  q.s.p. ________________________________________ 1,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via subcutânea, intramuscular, intravenosa ou 
epidural.

Frascos contendo 10mL, 50mL e 100mL.

A OCITOCINA BIOFARM  possui ação sobre a musculatura lisa do 
útero estimulando tanto a frequência quanto a força de contração 
muscular, auxiliando na liberação da placenta; controla a hemorragia, 
aumenta a contratilidade nos casos de atonia uterina e induz ao 
trabalho de parto. Atua também sobre a glândula mamária fazendo 
com que o leite desça para os canais galactóforos e cisternas, 
esgotando completamente a glândula mamária.
Parto: encurtamento do período de expulsão ou em casos de 
insu� ciência contrátil da musculatura. 
Retenção de placenta, hemorragia pós-parto e atonia uterina. 
Prolapso uterino em vacas e égua. Retenção de leite pós-parto. 
Auxiliar no tratamento de mastite por acúmulo de leite. 
Iminência de febre puerperal em vacas e éguas. 
Síndrome MMA: coadjuvante no tratamento da Metrite-Mastite-
Agalaxia.

PRECAUÇÕES
Não utilizar em fêmeas gestantes até o momento do parto.
Não aplicar o produto quando a cervix uterina ainda não alcançou 
a dilatação necessária ou no parto distócico até o correto 
posicionamento do feto.

POSOLOGIA

MEGA-EQUI

FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
Undecilenato de boldenona ____________________________ 5,0g
Veículo q.s.p. ______________________________________100,0mL

MODO DE USAR
Administrar exclusivamente por via intramuscular profunda.

POSOLOGIA
A dosagem correta deve ser indicada pelo Médico Veterinário, 
porém pode variar de 0,25 a 1,1mg por kg de peso corporal, 
equivalente a aplicação de 0,25 a 1,1mL para cada 50kg de peso, 
independentemente de idade ou sexo do animal.

Frascos contendo 10mL e 50mL.

MEGA-EQUI é indicado para uso exclusivo em equinos, no 
tratamento coadjuvante de diversos estados patológicos, tais 
como: distro� a muscular, osteoporose, anemia aplástica, caquexia 
e anorexia. Favorece a retenção de cálcio e fósforo, contribuindo 
para um maior desenvolvimento dos ossos. Seu uso também é 
indicado nos estados de debilidade após doenças, cirurgias, lesões 
ortopédicas (inclusive laminite),  na melhora das condições físicas 
gerais e após excesso de trabalho ou treinamento intenso.

VIAS DE ADMINISTRAÇÃOESPÉCIE

Vacas e éguas
Porcas até 200Kg

Porcas acima de 200Kg
Ovelhas e cabras

Subcutânea ou 
Intramuscular

2,0 - 5,0mL
1,0 - 2,0mL

3,0mL
0,3 - 1,5mL

Intravenosa

1,0 - 2,5mL
0,5 - 1,0mL
1,0 - 2,0mL

0,25 – 1,0mL

Epidural

1,5 - 3,0mL
Agalaxia.

DOSE EM mLPESO DO ANIMAL

150kg
200kg
250kg
300kg
350kg
400kg
450kg
500kg

de 0,75 a  3,30 mL
de 1,00 a  4,40 mL
de 1,25 a 5,50 mL
de 1,50 a  6,60 mL
de 1,75 a  7,70 mL
de 2,00 a  8,80 mL
de 2,25 a  9,90 mL
de 2,50 a 11,00 mL
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VITAMINAS

ZOOVIT B1 Forte

FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
Cloridrato de tiamina (Vit. B1)__________________________ 20,0g
Veiculo q.s.p. ______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar, por via intramuscular ou intravenosa.

POSOLOGIA
Equinos, caprinos e bovinos: de 10 a 20mL.
A posologia acima pode ser alterada a critério do Médico Veterinário.

Perturbações nervosas, mioclonias, nevrites, polinevrites, algias, 
anorexia e paralisias funcionais.

Frasco contendo 10mL.

FÓRMULA

ZOOVIT B12

FÓRMULA
Cada 100mL contém:
Cianocobalamina (Vit B12) 200.000mcg __________________ 0,20g
Veículo q.s.p.______________________________________ 100,0mL

MODO DE USAR
Administrar diariamente por via subcutânea ou intramuscular.

POSOLOGIA
Equinos e bovinos adultos: 10mL - Jovens: 5mL.
Suínos, caprinos e ovinos adultos:  5mL - Jovens: 2mL.
As posologias acima podem ser alteradas a critério do Médico 
Veterinário.

ZOOVIT B12 destina-se a animais acometidos de anemia megaloblástica, 
avitaminose do complexo B, insu� ciência hepática e anorexia (falta de 
apetite). Medicação coadjuvante no tratamento de nevralgias, artrites e 
neuropatias. Animais de corrida, salto ou de tração, que trabalham sob 
condições de “stress”, decorrentes da hiperatividade muscular, respondem 
bem ao tratamento com ZOOVIT B12.

Frasco contendo 10mL.

TERAPÊUTICALINHA

ZOOVIT C

FÓRMULA
Cada 10mL contém:
Ácido ascórbico (Vit. C)_______________________________  2,0g
Veiculo q.s.p. ______________________________________10,0mL

MODO DE USAR
Administrar por via intravenosa.

POSOLOGIA 
Equinos e Bovinos: 20mL, diariamente.
Suínos, caprinos e ovinos: 10mL, diariamente.
As posologias acima podem ser alteradas a critério do Médico 
Veterinário.

ZOOVIT C é indicado em casos de avitaminose C. No tratamento 
auxiliar das reparações de fraturas, pós-cirurgicas, aumento da 
cicatrização dos tecidos e auxília no tratamento da in� uenza equína. 
Medicação auxiliar no aumento da fertilidade animal, estados 
hemorrágicos, perturbações do crescimento e coadjuvante nas 
moléstias infecciosas. 

Frasco contendo 100mL.

FÓRMULA

bem ao tratamento com ZOOVIT B12.
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SUPLEMENTOSLINHAMINERAIS ORAIS EM PÓ

BIOGROW

FÓRMULA
Níveis de garantia por kg de produto:
Cálcio (mín./máx.) __________________________ 93,740/101,000g
Cloro (mín.)  ______________________________________100,530g
Cobalto (mín.) ___________________________________ 266,000mg
Cobre (mín.) ___________________________________ 650,000mg
Enxofre (mín.) _____________________________________ 10,500g
Ferro (mín.) __________________________________ 2.100,000mg
Flúor (máx.) __________________________________ 5.272,150mg
Fósforo (mín.) _____________________________________ 71,010g
Iodo (mín.) ____________________________________ 450,000mg
Lisina (mín.) __________________________________ 6.220,000mg
Manganês (mín.) ______________________________ 1.379,500mg
Niacina (mín.) __________________________________ 167,000mg
Pantotenato de cálcio (mín.) ______________________ 54,000mg
Selênio (mín.) ____________________________________ 45,000mg
Sódio (mín.) _____________________________________ 65,940g
Zinco (mín.) __________________________________ 4.375,000mg
Vitamina A (mín.) ________________________ 1.000.000,000UI/Kg
Vitamina B1 (mín.) _______________________________ 20,000mg
Vitamina B2 (mín.) ______________________________ 30,000mg
Vitamina B6 (mín.) _______________________________ 30,000mg
Vitamina D3 (mín.) _________________________ 25.000,000UI/Kg
Vitamina E (mín.) _____________________________ 1.100,000UI/Kg
Bacillus cereus (mín.) ___________________ 3,500000x1011UFC/Kg
Enterococcus faecium (mín.) ____________ 3,500000x1011UFC/Kg
Lactobacilus acidophillus (mín.) __________ 3,500000x1011UFC/Kg
Ruminobacter amylophilum (mín.) _______ 3,000000x1011UFC/Kg
Ruminobacter succinogenes (mín.) ______ 3,000000x1011UFC/Kg
Succinovibrio dextrinosolvens (mín.) _______ 4,400000x1011UFC/Kg

MODO DE USAR
O produto deve ser administrado misturado à ração total.

POSOLOGIA
2Kg por tonelada de ração, ou no sal mineralizado na dose de 500g a 
1Kg de BIOGROW para cada 25Kg de sal.

Suplemento mineral, vitamínico e aminoácido destinado a bovinos 
de corte e leite. Contém bactéria lio� lizada de rúmen (DBR), indicado 
em toda situação de stress às quais os bovinos são submetidos 
(castração, transporte, mudança de alimentação etc).

Pacote contendo 1kg. Baldes contendo 10kg e 20kg.

FÓRMULA

ADEFARM-B

ADEFARM-B é um premix à base de vitaminas lipossolúveis (A, 
D3, E) e vitamina H (biotina), indicado como auxiliar na prevenção 
e correção das de� ciências destes elementos, auxiliando no 
crescimento, reprodução, engorda, diminuição da taxa de retenção 
de placenta e melhorando o estado geral dos animais.

FÓRMULA
Níveis de garantia por Kg de produto:
Vitamina A (mín.) __________________________ 15.000.000,000UI
Vitamina D3 (mín.) _________________________ 2.200.000,000UI
Vitamina E (mín.) ______________________________ 15.000,000UI
Vitamina H (mín.) _________________________________ 90,000mg

MODO DE USAR
Administrar misturado a ração total ou no sal mineralizado.

POSOLOGIA
Suinos e Aves: diluir 0,5kg em uma (1) tonelada de ração.
Bovinos de corte e leite, ovinos, caprinos e equinos: misturar 1kg 
de ADEFARM-B em 25kg de sal mineralizado pronto para uso ou em 
1 (uma) tonelada de ração. 

Pacote contendo 1kg e balde contendo 10kg.

crescimento, reprodução, engorda, diminuição da taxa de retenção 
de placenta e melhorando o estado geral dos animais.
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SUPLEMENTOSLINHAMINERAIS ORAIS EM PÓ

BIOCLIN-SS

FÓRMULA
Níveis de garantia por kg de produto:
Cobalto (mín.) ________________________________1.216,000mg 
Ferro (mín.)  _________________________________98.369,600mg 
Cobre (mín.) _________________________________33.150,000mg 
Enxofre (mín.) ____________________________________490,000g

MODO DE USAR
BIOCLIN-SS deve ser administrado misturado ao sal mineralizado. 

POSOLOGIA
Misturar 1kg de BIOCLIN-SS para cada 25kg de sal mineralizado.

Suplemento mineral para bovinos que auxilia no controle de 
infestações por carrapatos, além de ser rico em ferro, o que acelera 
a recuperação de animais que tenham passado (ou estão passando)
por excessiva perda de sangue.

Pacotes contendo 1kg e balde contendo 10kg.

PRO-CIO

PRO-CIO é um suplemento vitamínico mineral para bovinos. Indicado 
nos casos de de� ciência de iodo, selênio e vitamina E, tornando os 
animais mais saudáveis, fazendo com que tenham melhores índices 
reprodutivos e de crescimento.

FÓRMULA
Níveis de garantia por Kg de produto:
Iodo (mín.)  ___________________________________15.600,000mg
Selênio (mín.)  __________________________________8.000,000mg
Vitamina E (mín.) ___________________________300.000,000UI/Kg

MODO DE USAR
PRO-CIO deve ser administrado misturado a ração total ou ao sal 
mineralizado.

POSOLOGIA
Misturar 100g de PRO-CIO para cada 25kg de sal mineral ou por 
tonelada de ração.

Pote contendo 1kg.
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SUPLEMENTOSLINHA

CONDROFarm

FÓRMULA
Níveis de garantia por kg de produto:
Sulfato de condroitina (mín.) _______________________190,000g
Glucosamina (mín.) ________________________________356,700g
DL-metionina (mín.) ____________________________7.000,000mg
L-glutamina (mín.) _____________________________20.000,000mg
L-lisina (mín.) _________________________________10.000,000mg
Prolina (mín.) __________________________________8.000,000mg
Manganês (mín.) ________________________________6.000,000mg

MODO DE USAR
Adicionar o CONDROFarm à ração.

POSOLOGIA
Dosagem inicial: administrar 2 vezes ao dia durante 25 dias.
Equídeos adultos: 10g.
Ruminantes adultos: 5g.
Potros, pôneis e ruminantes jovens: 3g.
Ruminantes de pequeno porte: 1g.
Suínos: 3g.
Leitões: 0,5g.
Dosagem de manutenção: administrar as doses acima uma vez ao 
dia, durante 50 dias.

Indicado na suplementação dos mucopolissacarídeos (sulfato de 
condroitina e glucosamina) para equinos. É indicado também na 
suplementação de aminoácidos e mineral quelatado.

Potes contendo 500g e 1Kg.

CREATINA

FÓRMULA
Níveis de garantia por kg de produto:
Creatina (mín.) ___________________________________703,440g 
Maltodextrina (mín.) _______________________________200,000g

MODO DE USAR
Administração por via oral, misturado na ração. 

POSOLOGIA
Equinos adultos - Dosagem inicial: 120g/dia (4 medidas) durante 14 
dias. Esta dosagem poderá ser dividida duas vezes ao dia.
Dosagem de manutenção: 40g/dia (1 medida e 1/3).
Se o produto for suspenso por mais de 18 dias, deve-se reiniciar o 
tratamento.

Indicado para animais em treinamento, favorecendo o aumento da 
resistência física, hipertro� a da musculatura, ganho de peso, além de 
retardar a fadiga, melhorando o desempenho.

Potes contendo 500g e 1Kg.

MINERAIS ORAIS EM PÓ

FÓRMULA

FÓRMULA
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SUPLEMENTOSLINHA

REVIGOREIDE

FÓRMULA
Níveis de garantia por Kg de produto:
Vitamina A (mín.) _____________________________800.000,000UI
Vitamina D3 (mín.) _____________________________120.000,000UI
Vitamina E (mín.) ________________________________2.000,000UI
Vitamina B1 (mín.) ________________________________620,000mg
Vitamina B2 (mín.) ________________________________820,000mg
Vitamina B6 (mín.) ________________________________160,000mg
Vitamina B12 (mín.) _____________________________2.000,000mcg
Vitamina C (mín.) ______________________________1.200,000mg
Ácido pantotênico (mín.) _________________________920,000mg
Biotina (mín.) ___________________________________100,000mg
Cistina (mín.) __________________________________9.600,000mg
Colina (mín) ___________________________________7.000,000mg
Fósforo (mín.) _____________________________________ 57,660g
Flúor (máx.) ___________________________________ 496,000mg
Lisina (mín.) ___________________________________26.800,000mg
Metionina (mín.) _______________________________9.600,000mg
Niacina (mín.) ___________________________________180,000mg
Cálcio (mín./máx.) ___________________________71,000/75,000g
Magnésio (mín.) _______________________________82.144,000mg
Potássio (mín.) _______________________________92.2900,000mg

MODO DE USAR
Administrar por via oral. 

POSOLOGIA
Misturar o conteúdo de 1 sachê de 50g na ração por animal/dia, de 
preferência após as atividades físicas.

Premix vitamínico mineral e aminoácido para reposição imediata de 
nutrientes, quando o equino é submetido a exercício físico intenso 
(esporte, treinamento, trabalho e reprodução).

Sachê contendo 50g.

MINERAIS ORAIS EM PÓ

BIOHORSE-BL

FÓRMULA
Níveis de garantia por kg de produto:
Ácido pantotênico (mín.) __________________________465,600mg
Biotina (mín.) ___________________________________150,920mg
Cálcio (mín./máx.) __________________________192,100/212,300g
Cobalto (mín.) ___________________________________6,300mg
Cobre (mín.) ____________________________________475,000mg
Ferro (mín.) ___________________________________2.968,000mg
Flúor (máx.) _____________________________________990,000mg
Fósforo (mín.) ______________________________________99,000g
Iodo (mín.) _______________________________________6,300mg
Lisina (mín.) ______________________________________20,000g
Magnésio (mín.) ___________________________________11,100g
Manganês (mín.) ______________________________2.380,000mg
Niacina (mín.) _________________________________1.100,000mg
Selênio (mín.) _____________________________________4,500mg
Vitamina A (mín.) ___________________________375.000,000UI/Kg
Vitamina B1 (mín.) _________________________________275,800mg
Vitamina B12 (mín.) _____________________________1.000,000mcg
Vitamina B2 (mín.) ________________________________472,800mg
Vitamina B6 (mín.) _________________________________78,800mg
Vitamina D3 (mín.) ___________________________50.000,000UI/Kg
Vitamina E (mín.) ____________________________1.000,000UI/Kg
Zinco (mín.) ___________________________________2.975,000mg

MODO DE USAR
BIOHORSE-BL deve ser administrado misturado a ração total, no sal 
mineralizado ou sal comum (acompanha copo dosador).

POSOLOGIA
Potros até 1 ano:  50g (1/4 de medida) por animal/dia. 
Potros acima de 1 ano, garanhões e cavalos em treinamento:  
100g (meia medida) por animal/dia. 
Éguas em terço � nal de gestação ou em lactação: 150g (3/4 de 
medida) por animal/dia. 

Premix vitamínico mineral aminoácido importantes na alimentação 
diária dos equideos em todas as suas fases de vida. BIOHORSE-
BL possui na formulação lisina e biotina que são essenciais para 
manutenção de pêlos e cascos.

Pacote contendo 1kg. Baldes contendo 10kg  e 20kg.
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SUPLEMENTOSLINHA

CALCIOFarm Mix

FÓRMULA
Níveis de garantia por kg do produto:
Cálcio (mín./máx.)_________________________ 34,000000/36,500g 
Fósforo (mín.)_____________________________________ 26,600g 
Magnésio (mín.)____________________________________ 11,413g 
Selênio (mín.)_____________________________________ 20,000mg 
Vitamina A (mín.)__________________________ 1.200.000,000UI/kg 
Vitamina B12 (mín.)____________________________ 33.333,330mcg 
Vitamina D3 (mín.)____________________________ 75.000,000UI/kg 
Vitamina E (mín.)____________________________ 20.000,000UI/kg 
Zinco quelatado (mín.)__________________________ 3.333,330mg 

MODO DE USAR
Administrar por via oral.  

POSOLOGIA
Equinos, muares e asininos adultos: 50 a 100ml, uma vez ao dia. 
Potros e pôneis: 50ml, uma vez ao dia. 
Suínos adultos: 40ml, uma vez ao dia. Leitões: 5 a 10ml, uma vez 
ao dia.
Bubalinos adultos: 50 a 100mL, uma vez ao dia. 
Bubalinos jovens: 50mL, uma vez ao dia. 

Suplemento de vitaminas e minerais quelatados, indicado para 
animais em estado nutricional inadequado. Também indicado na 
suplementação de cálcio, outros minerais e vitaminas em perfeito 
equilíbrio.

Frascos aplicadores graduados contendo 500mL e 1L.

CALCILAN 

FÓRMULA
Cada 100mL contém: 
Calciferol __________________________________________ 0,0025g
Vitamina A  ____________________________________________1,0g
Vitamina B12 _______________________________________20,0mcg
Fosfato tricálcico ______________________________________ 3,0g
Lactato de cálcio ______________________________________2,0g
Sorbitol ____________________________________________10,0mL
Veículo q.s.p. ______________________________________100,0mL

MODO DE USAR
Por via oral misturado na ração ou no leite, diariamente.

POSOLOGIA
Bovinos, equinos  caprinos:
- Até 2 meses: 2 colheres de sopa (30mL).
- Adultos: 3 colheres de sopa (45mL).
As posologias acima podem ser alteradas de acordo com o Médico 
Veterinário.

CALCILAN está indicado como curativo do raquitismo, 
descalci� cação e perturbações do metabolismo do fósforo-cálcio. 
Para complementar a alimentação dos animais domésticos em geral; 
na prenhez, aleitamento e para � lhotes em idade de crescimento.

Frascos dosadores graduados contendo 500 mL e 1L.

MINERAIS ORAIS LÍQUIDOS

Catálogo Animais Produção 2017.indd   30 12/08/17   18:31



HEMOFarm

FÓRMULA
Níveis de garantia por kg do produto: 
Ácido fólico (mín.)______________________________ 5.000,000mg 
Ácido nicotínico (mín.)__________________________ 1.200,000mg 
Cobalto (mín.)___________________________________ 100,000mg 
Cobre quelatado (mín.)____________________________ 500,000mg 
Ferro quelatado (mín.)___________________________ 4.500,000mg 
Glicose__________________________________________ 200,000g 
Magnésio (mín.)________________________________ 1.000,000mg 
Pantotenato de cálcio (mín.)______________________ 1.200,000mg 
Vitamina B1 (mín.)______________________________ 1.500,000mg 
Vitamina B12 (mín.)____________________________ 15.000,000mcg 
Vitamina B2 (mín.)_______________________________ 1.500,000mg 
Vitamina B6 (mín.)______________________________ 1.200,000mg 
Vitamina K3 (mín.)_______________________________ 250,000mg 
Zinco quelatado (mín.)__________________________ 5.000,000mg

MODO DE USAR
Administrar por via oral.  

POSOLOGIA
Equinos, muares e asininos adultos: 20mL por dia. 
Potros recém-nascidos: 10mL (no 2º, 6º e 10º dias após o 
nascimento).  
Potros e pôneis: 15mL por dia. 
Ovino, caprinos e avestruzes adultos: 10mL por dia. 
Cordeiros, cabritos e avestruzes � lhotes: 1mL por dia. 
Suínos adultos: 5mL por dia. 
Leitões: 1mL por dia. 

 

Suplemento líquido que combina vitaminas, minerais quelatados 
e oligoelementos que participam direta ou indiretamente do 
metabolismo celular.

Frascos aplicadores graduados contendo 500mL e 1L.

MINERAIS ORAIS LÍQUIDOS

GLICOFarm Master

FÓRMULA
Níveis de garantia por kg do produto: 
Ácido aspartico (mín.)___________________________ 10,323000g 
Ácido glutâmico (mín.)__________________________ 18,646000g 
Alanina (mín.)__________________________________ 16,138000g 
Arginina (mín.)_________________________________ 11,293000g 
Betaina (mín.)__________________________________ 10,000000g 
Cisteina (mín.)_______________________________ 720,000000mg 
Colina (mín.)___________________________________ 10,000000g 
Creatina (mín.)__________________________________ 10,000000g 
DL-metionina (mín.)_____________________________ 21,430000g 
Fenilalanina (mín.)__________________________ 4.129,000000mg 
Glicina (mín.)___________________________________ 44,856000g 
Glicose_______________________________________ 150,000000g 
Hidoxiprolina (mín.)_____________________________ 14,706000g 
Histidina (mín.)_____________________________ 2.149,000000mg 
Isoleucina (mín.)____________________________ 2.696,000000mg 
L-carnitina (mín.)________________________________ 20,000000g 
L-lisina (mín.)__________________________________ 44,280000g 
Leucina (mín.)______________________________ 6.278,000000mg 
Magnésio (mín.)____________________________ 1.895,000000mg 
Metionina (mín.)____________________________ 2.662,000000mg 
Prolina (mín.)___________________________________ 24,566000g 
Serina (mín.)________________________________ 3.055,000000mg 
Tirosina (mín.)_______________________________ 2.317,000000mg 
Treonina (mín.)______________________________ 1.790,000000mg 
Triptofano (mín.)______________________________ 520,000000mg 
Valina (mín.)________________________________ 4.656,000000mg

MODO DE USAR
Administrar por via oral.  

POSOLOGIA
Equinos, muares e asininos: 25mL duas vezes ao dia. Potros de 
sobreano: 15mL duas vezes ao dia. Potros e pôneis: 10mL duas vezes 
ao dia. Bubalinos adultos: 25mL duas vezes ao dia. Bubalinos jovens: 
15mL duas vezes ao dia. Ovinos, caprinos e avestruzes adultos: 10mL 
duas vezes ao dia. Cordeiros, cabritos e avestruzes � lhotes: 2mL duas 
vezes ao dia. Suínos adultos: 5mL duas vezes ao dia. Leitões: 1mL duas 
vezes ao dia.

Usado na suplementação de aminoácidos, fornecendo energia e 
auxiliando no ganho de peso dos animais.

Frascos aplicadores graduados contendo 500mL, 1L e galão contendo 5L.

SUPLEMENTOSLINHA

e oligoelementos que participam direta ou indiretamente do 
metabolismo celular.

GLICOFarm Master
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(16) 3209-3500
biofarm@biofarm.com.br

www.biofarm.com.br

Av. João Batista Ferraz Sampaio 710
Jaboticabal/SP • 14.876-150

(16) 3209-3500
biofarm@biofarm.com.br

SAT - Serviço de Atendimento Técnico
0800 702 3551
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biofarm.vet          biofarm.vet
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