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A Sampavet atua no mercado veterinário como distribuidor 
especializado em medicamentos e nutrição.

Mantemos uma margem competitiva através de nossa entrega 
imediata, de excelentes relações com os clientes e nossa 
capacidade de se adequar as
diversas necessidades do mercado.

Disponibilizamos as principais marcas e produtos em diversos 
estados do Brasil, atendendo nossos clientes com um mix de 
produtos diferenciado.

TRADIÇÃO

INOVAÇÃO

ÉTICA



Rua Américo de Paula Arantes, 20 
Vila das Palmeiras, 
Guarulhos - SP, 07013-141.

TELEFONE: (11) 2442-9161
SEG – SEX: 8h00 – 17h30

CONTATO

VISITE NOSSO SITE E CONHEÇA MAIS SOBRE A 
SAMPAVET DISTRIBUIDORA.

WWW.SAMPAVET.COM.BR



CONHEÇA AS MARCAS QUE TRABALHAMOS.

MARCAS DISTRIBUÍDAS

SELO SAMPAVET - DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PRODUTOS COM O SELO REFEREM-SE AO ACORDO
DE EXCLUSIVIDADE ENTRE O FABRICANTE E A SAMPAVET.





MODO DE USAR

IIvermectan® Pet deve ser administrado por via 
oral.Para o tratamento da sarna sarcóptica 
recomenda-se a dose de 0,2 mg/kg a cada 7 dias, 
em um total de 4 administrações.  Nos casos de 
sarna demodécica recomenda-se 0,5 mg/kg uma 
vez por dia durante 60 dias, podendo estender por 
até 90 dias a critério do médico veterinário.Para o 
trtratamento de verminoses intestinais é 
recomendada a dose de 0,2 mg/kg a cada 7 dias, 
em um total de 2 administrações.Outras 
posologias poderão ser adotadas a critério do 
médico veterinário.A dose recomendada para 
cada indicação de acordo com o peso corpóreo do 
animal pode ser melhor visualizada na tabela ao 
llado:

APRESENTAÇÃO:

Cartuchos de 3, 6 e 12 mg contendo 4 comprimidos 
cada, e displays de 3, 6 e 12 contendo 5 strips com 4 
comprimidos cada.
CConservar a temperatura ambiente (15º C a 30º C) 
ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de 
crianças e animais domésticos.

FÓRMULA:

IVERMECTAN PET 3,0 mg

Cada comprimido contém:
Ivermectina 3,0 mg
Excipiente q.s.p. 130 mg

IVERMECTAN PET 6,0 mg

CCada comprimido contém:
Ivermectina 6,0 mg
Excipiente q.s.p. 260 mg

IVERMECTAN PET 12,0 mg

Cada comprimido contém:
Ivermectina 12,0 mg
Excipiente q.s.p 520 mg

Ivermectan Pet
Antiparasitário à base de ivermectina, 
substância amplamente utilizada 
para o tratamento e combate aos 
parasitas internos e externos dos 
animais domésticos.



MODO DE USAR

Uso tópico oftálmico.
Instilar 1 a 2 gotas de Allequa no olho(s) 
afetado(s), 4 vezes ao dia ou sempre que 
necessário ou de acordo com as 
recomendações do Médico Veterinário.

FÓRMULA:

Cada 10 mL contém:

Álcool polivinilico 0,140 g
Cloreto de sódio 0,55 g
Cloreto de potássio 0,008 g
Citrato de sódio 0,017g
EExcipiente q.s.p 10 mL

Allequa
Allequa® é uma solução oftálmica estéril 
isotônica de pH fisiológico. Seu uso com 
frequência pode diminuir a incidência de 
irritação causada por estes fatores.

Ceruclean
Ceruclean® foi desenvolvido espe-
cialmente para limpeza e desin-
fecção do conduto auditivo e pavil-
hão auricular dos cães e gatos, com 
substâncias que removem o exces-
so de cerúmen acumulados no 
ouvid

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Ácido Bórico 2,36 g
Mentol 0,91 g
Polissorbato 80 2,00 g
Excipiente q.s.p 100 mL

MODO DE USAR

Uso tópico otológico.

InstilarInstilar de 5 a 10 gotas no conduto auditivo do 
animal e massagear com movimentos delicados a 
base da orelha, remova a secreção e sujeira com 
auxílio de um pedaço de algodão ou gaze. Caso 
necessário, repita o procedimento até que o 
ouvido esteja limpo e seco.



MODO DE USAR

CCortvet Pet deve ser administrado por via oral. A 
dose ideal, bem como o intervalo entre doses e 
duração do tratamento, deverão ser instituídos de 
modo a atingir a dose mínima efetiva, após 
avaliação individualizada da severidade da 
afecção, tolerância e porte do cão, seguindo 
orientação do Médico Veterinário. Não ultrapassar 
a a dose diária de 1,5 mg por animal. Não administrar 
o medicamento sem a orientação do Médico 
Veterinário, somente ele terá condições de 
determinar a melhor dose e duração do 
tratamento.

APRESENTAÇÃO:

Cartuchos de 0,5 e 1 mg, contendo 10 
comprimidos cada, e displays de 0,5 e 
1 mg, contendo 5 strips com 10 
comprimidos cada.
PPrazo de Validade: dois anos a partir 
da data de fabricação.

FÓRMULA:

Cortvet Pet 0,5 mg:

Cada comprimido contém:

Acetato de dexametasona – 0,55 mg*
Excipientes q.s.p – 125 mg
(* equi(* equivalente a 0,5 mg de dexametaso-
na base)

Cortvet Pet 1 mg:

Cada comprimido contém:

Acetato de dexametasona – 1,11 mg*
Excipiente q.s.p. – 250 mg
(* equivalente a 1,0 mg de dexametaso-
na base)

Cortvet Pet
Possui acentuada atividade anti-in-
flamatória e se destaca por ser prati-
camente isenta da capacidade de 
retenção de água e sódio, comum 
aos corticosteroides.
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DDoxymax Pet deve ser administrado por via oral, na 
dose 5 mg por kg de peso corpóreo, a cada 12 horas 
durante 7 dias, ou a critério do médico veterinário. 
A dose recomendada para cada indicação de 
acordo com o peso corpóreo do animal pode ser 
melhor visualizada na tabela abaixo:

APRESENTAÇÃO:

Cartuchos com 25, 50 e 100 mg, contendo 14 
comprimidos cada, e displays de 25, 50 e 100 
mg, contendo 5 strips com 14 comprimidos 
cada.
PPrazo de Validade: dois anos a partir da data 
de fabricação.

FÓRMULA:

Doxymax Pet 25 mg Cada comprimido 
contém:

Hiclato de doxiciclina 28,85 mg* Excipiente 
q.s.p. 150 mg (*equivalente a 25 mg de doxici-
clina base)

Doxymax Pet 50 mg Cada comprimido 
contém:

Hiclato de doxiciclina 57,50 mg* Excipiente 
q.s.p. 300 mg (*equivalente a 50 mg de dox-
iciclina base)

Doxymax Pet 100 mg Cada comprimido 
contém:

Hiclato de doxiciclina 115,40 mg* Excipiente 
q.s.p. 600 mg (*equivalente a 100 mg de dox-
iciclina base)

Doxymax Pet
A doxiciclina é um antibiótico de 
amplo espectro de ação antimicrobia-
na derivado semi-sintético da tetraci-
clina. Possui efeito bacteriostático e 
sua ação antimicrobiana é atribuída à 
inibição da síntese proteica dos mi-
crorganismos, em crescimento ou 
multiplicação, sensíveis à doxiciclina. 
Possui características lipofílica que re-
sultam em maior penetração do ativo 
nos tecidos, maiores volumes de dis-
tribuição e propriedades antimicrobi-
anas gerais superior
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Administrar o Meloxytrat, por via oral, na dose de 
0,2mg/kg de peso corpóreo, uma vez ao dia.
A duração do tratamento deverá ser estipulada de 
acordo com a gravidade do quadro e a critério do 
médico veterinário.

EFEIEFEITOS COLATERAIS E PRECAUÇÕES:
OO uso do meloxicam em altas doses pode provocar 
distúrbios gastrintestinais como vômito, diarreias, 
inapetência, melena e ulceração, além de 
aumento das enzimas hepáticas, prurido, 
azotemia, aumento da creatinina sérica e falência 
renal. O aparecimento de qualquer destes sinais 
deve ser comunicados ao médico veterinário e 
trtratamento deve ser interrompido imediatamente.

APRESENTAÇÃO:

Cartuchos de 1 e 2 mg, contendo 10 
comprimidos cada, e displays de 1 e 2 mg, 
contendo 5 strips com 10 comprimidos 
cada.      

FÓRMULA:

Meloxytrat 1 mg Cada comprimido 
contém:

Meloxicam 1 mg
Excipiente q.s.p. 125 mg

MelMeloxytrat 2 mg Cada comprimido 
contém:

Meloxicam 2 mg
Excipiente q.s.p. 250 mg

Meloxytrat
Anti-inflamatório não esteroidal 
(AINE) da família dos oxicans, com 
propriedades anti-inflamatórias, anal-
gésicas e antipiréticas. Impede for-
mação da síntese de prostaglandinas 
mediadoras da inflamação. Possui ex-
celente ação em afecções inflamatóri
as musculoesqueléticas.
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USO TÓPICO.

Aplicar o produto no conduto auditivo do animal, 
massageando em seguida a base da orelha para 
melhor distribuição do medicamento.

CÃES

MeMenos de 7 kg: 1 borrifada a cada 12 horas até a 
melhora dos sintomas.

Entre 7 e 14 kg: 2 borrifadas a cada 12 horas até a 
melhora dos sintomas.

Acima de 14 kg: 3 borrifadas a cada 12 horas até a 
melhora dos sintomas.

GATOS

AAté 7 kg: 1 borrifada a cada 12 horas até a melhora 
dos sintomas.

Acima de 7 kg: 2 borrifadas a cada 12 horas até a 
melhora dos sintomas.

APRESENTAÇÃO:

Frasco de 30 mL com cânula otológica.

Lorem Ipsum

FÓRMULA:

Cada mL contém:

Enrofloxacina 2,33 mg
Clotrimazol 10 mg
Betametasona  (fosfato sódico) 1,32 mg
Veículo q.s.p. 1 mL

Otodex 30 mL
Formulação eficaz e exclusiva no mer-
cado
Potente ação antibiótica, antifúngica 
e anti-inflamatória
Não mancha o pelo e a pele
Indicado para cães e gatos
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Administrar por via oral 5mg/kg de peso corpóreo 
uma vez ao dia durante 5 dias ou a critério do 
médico veterinário.

1 comprimido de Infectrat 25mg trata cães até 5 kg
11 comprimido de Infectrat 50mg trata cães até 10 
kg
1 comprimido de Infectrat 100mg trata cães até 20 
kg
Alterações na dose e no intervalo de aplicações 
podem ser feitas a critério do médico veterinário.

APRESENTAÇÃO:

Infectrat 25 mg – cartuchos com 1 strip de 
alumínio com 10 comprimidos cada.
Infectrat 50 mg – cartuchos com 1 strip de 
alumínio com 10 comprimidos cada.
InInfectrat 100 mg – cartuchos com 1 strip de 
alumínio com 6 comprimidos cada.              

FÓRMULA:

Infectrat 25 mg – Cada comprimido 
contém:

Enrofloxacina (HCl) 27,54 mg
Excipiente q.s.p 150 mg (*equivalente a 25 
mg de enrofloxacina base)

InInfectrat 50 mg – Cada comprimido 
contém:

Enrofloxacina (HCl) 55,07 mg
Excipiente q.s.p. 300 mg (*equivalente a 50 
mg de enrofloxacina base)

Infectrat 100 mg Cada comprimido contém:

Enrofloxacina (HCl) 110,14 mg
EExcipiente q.s.p. 600 mg (*equivalente a 100 
mg de enrofloxacina base)

Infectrat
Atua sobre a enzima DNA girase, in-
ibindo a replicação e transcrição do 
DNA bacteriano. Além de possuírem 
um largo espectro de ação, as 
fluorquinolonas são fármacos po-
tentes e bem tolerados pelos animais.
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Administrar por via oral, 30mg/Kg de 12 em 12 
horas, durante 7 a 30 dias, ou de acordo com o 
médico veterinário. 

OsOs cães com mais de 40kg devem ser imobilizados 
por aproximadamente 2 minutos para permitir 
que o produto se disperse corretamente.

Falexyl
Indicado para cães no tratamento de 
infecções causadas por micro-organ-
ismos sensíveis às cefalexinas 

Therax Plus

Potente vermifugo de amplo espectro para 
cães. Eficaz no controle de vermes redondos e 
vermes chatos.

FÓRMULA:

Cada comprimido contém:

MODO DE USAR

Therax Plus® deve ser administrado por via oral 
em dose única,misturado a carne ou ração. Devido 
a sua ótima tolerância, o produto não requer  jejum 
prévio e pode ser administrado a fêmeas prenhes.
AA tabela abaixo fornece as dosagens conforme a 
faixa de peso dos animais:
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Agitar bem o frasco antes de usar.
THERTHERAX PUPPY® deve ser administrado na dose 
de 1 mL por quilo de peso corpóreo. Corresponde a 
15 mg/kg de febantel, 14,4 mg/kg de pamoato de 
pirantel e 5 mg/kg de praziquantel. Para 
tratamento anti-helmíntico o THERAX PUPPY® 
deve ser administrado em dose única, via oral, 
utilizando a seringa dosadora. Uma segunda dose 
dedeverá ser administrada 15 dias após a primeira 
dose. Para tratamento de infecções causadas por 
Giardia spp, o THERAX PUPPY® deverá ser 
administrado, via oral, por três dias consecutivos 
utilizando a seringa dosadora. A posologia pode 
ser alterada a critério do Médico Veterinário.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém: Febantel 1,50 g, Pa-
moato de pirantel 1,44 g, Praziquantel 0,50 g, 
Veículo q.s.p 100 mL.

Therax Puppy
Therax Puppy, pensado para facilitar a apli-
cação nos puppies com seu formato em 
gotas, é a nova extensão da nossa linha de 
proteção Pet, combatendo os vermes no seu 
cãozinho e as zoonoses em toda a família! E se 
é parte do grupo de vermífugos da UCBVET, 
você sabe que pode confiar!
Therax Puppy: O cuidado que o filhote preci-
sa!

Visione

MODO DE USAR

Instilar uma gota em cada olho afetado, a cada 12 
horas. A duração do tratamento pode variar entre 
10 a 14 dias.

Fórmula

Cada 1,0 mL contém:
Tobramicina.............................3,0 mg
Excipiente q.s.p...................... 1,0 mL



MODO DE USAR

Produto de uso exclusivamente tópico.
AGITE ANTES DE USAR.

Lavar as partes afetadas com água e sabão, 
enxaguar bem o animal.
AAspergir a parte afetada e arredores, mantendo o 
frasco na posição vertical a uma distância de 10 a 
15 cm. Aplicar uma quantidade necessária do 
produto que cubra totalmente a área afetada e  
tomar o cuidado de molhar bem a pele do animal. 
Aplicar o produto uma vez ao dia durante pelo 
menos 3 dias ou a critério do Médico Veterinário.
ReRecomenda-se uso de luvas de borracha para a 
aplicação do produto.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Monossulfureto de tetrae-
tiltiuran (sulfiram) 3 g
Veículo q.s.p 100 mL

Sartop
Indicado para o tratamento de sarnas Sarcoptes 
Scabiei, Chorioptes bovis e Psoroptes ovis.

MODO DE USAR

USO EXTERNO

1– Dar um banho no animal com água morna, 
usando uma e meia medida (15 mL) de 
TIMBACO® , para cada litro de água;
2–2– Depois aplicar o medicamento puro 
utilizando a válvula spray sobre as regiões 
afetadas, principalmente nas pregas genitais 
e axilares e entre os dedos, mantendo o 
frasco a uma distância aproximada de 5 a 10 
cm. Esta aplicação deve ser feita sem 
exageros, deixando o medicamento secar 
sobsobre a pele do animal;
3– No dia seguinte, repetir o tratamento 
acima. O tratamento poderá ser repetido 
após intervalo de 3 dias.Para maior eficiência 
do tratamento, recomenda-se sempre que  
possível, empregar o banho prévio 
preparando 15 a 30 mL de TIMBACO® para 
cada litro de água. O banho poderá ser 
aplicaplicado com um balde, utilizando-se uma 
escova ou esponja para lavar as partes 
afetadas ou todo o corpo do animal, caso a 
sarna estiver afetando grande extensão. Em 
seguida, aplicar o produto puro (em spray), 
somente nas áreas afetadas, ainda com a pele 

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Benzoato de Benzila 10g.
Veículo emulsionável q.s.p 100 mL

Timbaco
Excelente sarnicida, atua sobre todas as 
formas clínicas de sarnas dos animais, exceto 
na sarna demodécica.
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USO EXTERNO
PARA BANHOS E PULVERIZAÇÕES:

Não usar o produto puro.
DiluirDiluir 20 mL para cada 10 litros de água e molhar 
toda a superfície do corpo do animal por  
intermédio de banho ou pulverização e deixar 
secar.
Pingar algumas gotas da solução no conduto 
auditivo para eliminar os carrapatos ali existentes.
EmEm casos de combate a carrapatos,  fazer uma 
aplicação a cada 20 dias.
Em casos de sarnas, antes da aplicação, deve-se 
banhar o animal com sabão ou xampu neutro para 
remover as crostas e secreções existentes que 
prejudicam a penetração do medicamento.
FFazer uma aplicação deve ser semanal até a cura 
definitiva.
Pulverizar os canis e os locais que os animais 
costumam frequentar para eliminar larvas e ovos 
dos parasitos.

APRESENTAÇÃO:

Caixa com 25  frascos de 20 mL.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Amitraz 12,5 g
Veículo q.s.p 100 mL

CharmdogCarrapaticida Sarnicida

Excelente sarnicida (Sarcoptes scabie 
e Demodex canis) e demais 
ectoparasitas como carrapatos e 
piolho de cães.
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Cães, gatos, coelhos e aves: Animais com até 10 Kg: 
20 gotas (1 mL). Animais com mais de 10 Kg: 20 
gotas (1 mL) para cada 10 Kg. As doses acima 
devem ser administradas 3 vezes ao dia.
OviOvinos e Caprinos: Borregos até 10 Kg: 1 mL ao dia. 
Animais adultos: 1 mL para cada 10 Kg.
Bovinos e Equinos: Bezerros e Potros: 1 mL para 
cada 10 Kg. Animais adultos: 1mL para cada 20 Kg.
A DOSAGEM PODE SER MODIFICADA A CRITÉRIO 
DO MÉDICO VETERINÁRIO.

APRESENTAÇÃO:

Frasco conta-gotas contendo 20 mL.
Caixa com 12 frascos conta-gotas 
contendo 20 mL.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Acetilmetionina 7 g
Colina (cloreto) 4 g
Riboflavina (fosfato) 0,05 g
Lisina (cloridrato) 0,50 g
PPiridoxina (cloridrato) 0,25 g
Nicotinamida 1 g
Veiculo q.s.p. 100 mL

Antitóxico UCB Oral
Auxiliar no tratamento das afecções 
hepáticas causadas por doenças 
infecciosas. Possui ação lipotrópica 
nas infiltrações gordurosas do fígado. 
Ação hepatoprotetora, indicada no 
tratamento e prevenção das 
intoxicações.
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POSOLOGIA E FORMA DE APLICAÇÃO:

AGITAR ANTES DE USAR.

AplicarAplicar Anticion pela via subcutânea, na dose de 1 
mL por animal (que corresponde a 50 mg de 
acetato de medroxiprogesterona). A reaplicação 
do produto somente pode ser realizada após 6 
meses da última aplicação para cadela e 4 meses 
para gatas. O uso repetido e constante do produto 
não deve ser recomendado. A aplicação deste 
fáfármaco pode promover alterações cutâneas 
locais permanentes (adelgaçamento da pele, 
perda de pelo, alteração da pigmentação) e, por 
isso, o produto deve ser, preferencialmente, 
aplicado em regiões pouco visíveis, como na parte 
interior da coxa ou na dobra interna do flanco. 
Após a aplicação do produto, o retorno ao cio 
nnormal ocorre em média após 10 meses (podendo 
variar entre 5 e 22 meses). Entretanto, 
recomenda-se acasalar as fêmeas apenas depois 
do segundo cio normal após a aplicação do 
produto.

APRESENTAÇÃO:

Caixa com 36 ampolas contendo 1 mL.
Cartela contendo 1 ampola de 1 mL 
acompanhada de 1 seringa.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Acetato de medroxiprogesterona 5 g
Veículo q.s.p. 100 mL

Anticion
Indicado como inibidor do estro em 
cadelas e gatas nas seguintes condições: 
quando uma possível gestação acarretar 
risco de vida para o animal; quando 
houver riscos cirúrgicos para uma 
ovariohisterectomia.
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PULVERIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CANIS:  Diluir 
SUPOX em água conforme tabela abaixo:

Diluir em água a quantidade recomendada do 
produto e agitar até formar uma mistura 
homogênea. Colocar esta solução no pulverizador.

Aplicar com o pulverizador nos locais preferidos 
das pulgas e carrapatos como: cantos, frestas, 
batentes, portas, janelas, paredes, tetos, pisos de 
áreas externas e canis. Deixe secar naturalmente.

CCARRAPATOS (Pulverização): Preparar uma 
solução a 0,05%, ou seja, 5 mL para cada litro de 
água. Pulverizar o animal tomando cuidado para 
que o jato penetre bem debaixo dos 
pêlos.Assegure-se de que todas as partes do corpo 
do animal sejam bem molhadas, inclusive as axilas, 
a cauda e o interior das orelhas, neste local, utilizar 
umum algodão umedecido com o produto.O intervalo 
entre as pulverizações deve ser de 25 a 30 dias, 
para impedir reinfestação, consulte o Médico 
Veterinário para o correto controle de carrapatos 
no ambiente.

PULGAS (Banho): Preparar a mesma solução 
indicada para o combate dos carrapatos (5 
mL/para cada litro de água) e banhar o animal da 
mesma maneira indicada para o combate aos 
carrapatos, tendo-se o cuidado de também 
combater as pulgas que estiverem no ambiente, 
de forma a evitar reinfestação.

SARNASARNA (Banho): Preparar uma solução a 0,05% (5 
mL para cada litro de água), banhar o animal 
tomando cuidado para que a solução atinja 
adequadamente as regiões afetadas, assegure-se 
que todas as partes acometidas sejam bem 
molhadas. Devem ser dados 4 banhos semanais, 
sendo que a duração do tratamento varia de 
acacordo com o grau de infestação do animal. O 
acompanhamento do médico veterinário é 
necessário para determinar o número de 
aplicações para cada caso.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Clorfenvinfós 10 g
Veículo q.s.p 100 mL

Supox
Produto 3 em 1: Carrapaticida, sarnicida e 
pulicida. Alternativa ideal na rotação de 
ativos para o controle de ectoparasitas.



MODO DE USAR

Administrar por via intramuscular.
A dose recomendada para cães é de 0,1 mL de 
NAUSETRAT® Injetável (equivalentes a 0,5mg de 
metoclopramida) por kg de peso corpóreo.
AA duração do tratamento deverá ser a critério do 
Médico Veterinário.
Alterações na dosagem e modo de usar poderão 
ser feitos à critério do Médico Veterinário.

MODO DE USAR

Administrar por via oral, diretamente na boca do 
animal.

Caninos e felinos: 1 gota por 1 Kg de peso corpóreo, 
3 vezes ao dia.
AA duração do tratamento deverá ser até o 
restabelecimento do animal, seguindo critério do 
Médico Veterinário.
Alterações na posologia e modo de usar poderão 
ser  feitos à critério do Médico Veterinário.

FÓRMULA:

Meloxytrat 1 mg Cada comprimido 
contém:

Meloxicam 1 mg
Excipiente q.s.p. 125 mg

MelMeloxytrat 2 mg Cada comprimido 
contém:

Meloxicam 2 mg
Excipiente q.s.p. 250 mg

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Cloridrato de Metoclopramida 500 mg
Veículo q.s.p 100 mL

Nausetrat Injetável
Possui atividade reguladora eletiva 
sobre o trato digestivo. Eficaz no con-
trole de náuseas, vômitos e e intol-
erância a medicamentos.

Possui atividade reguladora eletiva 
sobre o trato digestivo. Eficaz no con-
trole de náuseas, vômitos e e intol-
erância a medicamentos.

Nausetrat Oral



MODO DE USAR

Instilar 3 a 5 gotas no olho afetado duas ou mais 
vezes ao dia dependendo da gravidade do caso.
NosNos casos em que há uma secreção catarral ou 
purulenta abundante, antes de instilar o colírio, é 
conveniente limpar os olhos cuidadosamente com 
algodão ou gaze.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Sulfato de Zinco – 0,030 g
Ácido Bórico – 1,500 g
Veículo q.s.p. – 100 ml

Colírio UCBVET
Reúne em sua fórmula clássica sub-
stâncias preconizadas no tratamen-
to das principais afecções oculares 
de caráter agudo ou crônico. Age 
dissolvendo a secreção catarral e 
promove o descongestionamento 
ocular

Charmdog Carrapaticida 
Saponificada

Shampoo com potente ação ecto-
parasiticida, que regula o pH da 
pele, proporcionando mais volume 
e brilho dos pelos.

MODO DE USAR

Molhar bem o animal, aplicar uma 
quantidade do produto suficiente para 
formar uma abundante espuma. Deixar 
atuar por 5 minutos. Enxaguar e secar o 
animal.

ReRecomenda-se o uso de luvas de borracha 
durante a aplicação do produto. A 
quantidade a ser aplicada depende do 
tamanho do animal e do comprimento dos 
pêlos.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Clorpirifós 100 mg
Veículo q.s.p 100 mL



MODO DE USAR

PProceder limpeza cuidadosa do conduto auditivo 
do animal com algodão até que este saia 
praticamente limpo. Em seguida pingar de 3 a 5 
gotas no conduto auditivo e massagear 
suavemente para uma melhor penetração do 
medicamento. O animal deverá permanecer 
deitado com a cabeça apoiada no chão ou na 
mesa.mesa.
Recomenda-se que a limpeza e a aplicação do 
medicamento seja feita pelo menos 2 vezes ao dia, 
até a cura definitiva.

APRESENTAÇÃO:

Frasco contendo 15 mL, com aplicador 
auricular.

Lorem Ipsum

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Sulfametazina sódica 4 g
Ácido bórico 1,66 g
Cloridrato de procaína 1 g
Veículo q.s.p. 100 ml

Otolin
Ideal para tratamento das infecções 
auriculares, como otites e otorreias, 
dos cães e gatos causados por bactéri-
as gram-positivas e gram-negativas 
sensíveis a sulfametazina sódica.
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AUMENTO DO TEMPO DE SOBREVIDA EM CASOS 
A DA INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (IRC)

RenaDogs e RenaCats

QUELANTE INTESTINAL DE FÓSFORO

REPOSITOR DE POTÁSSIO SÉRICO

CONVERSOR DO CITRATO A BICARBONATO

www.sampavet.com.br

Citrato de Potássio
• Repositor do Potássio Sérico
• Conversor do Citrato a Bicarbonato

Quitosana
• Quelante Intestinal de Fósforo
• Derivado da quitina, polímero natural
 encontrado no exoesqueleto de crustáceos
• Não aumenta a calcemia

Carbonato de cálcio
• Quelante Intestinal de Fósforo
• Formador de fosfato bicálcico
 e tricálcico excretados pelas fezes



PREBIÓTICOS + PROBIÓTICOS + 
BIOFLAVONÓIDES + COMPLEXO DE VITAMINAS

RenAdvanced Dogs/Cats

DIMINUI ABSORÇÃO INTESTINAL
DE DERIVADOS NITROGENADOS

AUMENTA O APETITE

www.sampavet.com.br

FOS + Lactobacillus acidophilus + 
Enterococcus faecium

• Prebióticos e probióticos
• Auxiliam na diminuição da absorção 
intestinal de derivados nitrogenados
• Aumentam o apetite

Bioflavonóides
• Extrato seco de laranja 
padronizado a 40% de hesperidina

Vitamina C
• Neutralização da atividade dos radicais livres

Vitamina B12, Ácido Fólico, Piridoxina
• Vitaminas hidrossolúveis



O simbiótico de alta performance para suporte intestinal.
Florentero

Indicado para cães e gatos, adultos ou filhotes, nos seguintes casos: Estresse promovido por 
viagens ou clima; Mudanças dietéticas; Intolerância ou hipersensibilidade alimentar; Antibioticoterapia 
prolongada;Quimioterapia; Outras desordens do TGI.

Ação rápida e efetiva

Contém vitaminas do complexo B

Comprimidos mastigáveis altamente 
palatáveis

www.sampavet.com.br

MODO DE USAR
Divida as doses diárias de FLORENTERO ® TABLETS em 
duas administrações, uma pela manhã e outra pela noite. 
Administre Florentero por 7 a 10 dias ou períodos mais longos.

Florentero é uma associação de Prebióticos 
com Probióticos, fornecendo um suporte 
de alta performance para saúde intestinal 
dos animais.



- Adicione uma pequena quantidade
diretamente nos dentes do cão ou gato;

- Um aplicador exclusivo faz com que não
seja necessário usar os dedos ou escova de
dentes para a aplicação;

-  Ingredientes: Álcool de Milho, Menta
NatuNatural, Glicerina, Purificador Natural, Aloe
Vera, Carbopol, Clorofilina, Extrato de Chá
Verde, Água;

O Oral Care Water Additive auxilia na
promoção de gengivas saudáveis;

- Adicione somente 1 tampa ou 1 colher de
sopa (15 mL) em 500 mL da água de beber
do cão ou gato;
- Elimina o mau hálito por até 12 horas;

- I- Ingredientes: Suco de Folha de Aloe Vera,
Ácido Cítrico, Cloreto de Cetilpiridínio,
Clorofilina, Glicerina, Benzoato de Sódio,
Extrato de Chá Verde, Água.

- Após diluído praticamente não deixa sabor

Apenas um jato de espuma diretamente na
boca, e o Fresh Mint Foam fornece o frescor
da menta por até 2 horas;

- Auxilia na eliminação dos germes que
causam o mau hálito;

- Ingredientes: Glicerina, Menta Natural,
BicaBicarbonato de Sódio, Polissorbato 20,
Álcool de Milho, Suco de Aloe Vera,
Clorofilina, Extrato de Chá Verde, Água;

- Rende até 100 aplicações.

Clean Teeth Gel

Oral Care Water Additive

Fresh Mint Foam
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INGREDIENTES

Suco de Folha de Aloe Vera: possui efeitos calmantes namucosa oral. 
Os benefícios da Aloe Vera sobre a gengiva provavelmente são devidos 
ao seu efeito hidratante.

CCarbopol: derivado da sacarose de milho, o carbopol é utilizado em 
uma variedade de pasta de dentes para humanos. Ele é utilizado no 
Clean Teeth Gel para fixar os ingredientes na superfície dos dentes, tor-
nando-o então mais eficaz contra a placa e o cálculo dentário.

Clorofilina: substância natural encontrada em todas as plantas verdes. 
Auxilia na redução dos odores desagradáveis provenientes do estôma-
go.

Glicerina: tem propriedades hidratantes, e deixa uma sensação 
agradável na boca. A glicerina contribui para o prolongamento do 
sabor do produto, e ajuda na conservação.

Álcool de Milho: naturalmente derivado do milho, o álcool auxilia na 
eliminação das bactérias que causam gengivite e mau hálito. Auxilia 
também a eliminar a placa bacteriana e o cálculo dentário.

EExtrato de Chá Verde: Possui o antioxidante catequina, que é re-
sponsável pela redução das bactérias patogênicas que se multiplicam 
na boca, causadoras da doença periodontal e do mau hálito.

Purificador Natural: derivado do milho e palma, auxilia na eliminação 
da placa bacteriana e do cálculo dentário.

Menta Natural:aroma de hortelã para um hálito fresco. Auxilia a elimi-
nar bactérias causadoras de mau hálito.

Bicarbonato de sódio: altera efetivamente o pH da cavidade oral. Essa 
alteração faz com que a boca se torne um ambiente adverso para as 
bactérias anaeróbicas, que causam o mau hálito. Alguns estudos 
também mostram que o bicarbonato de sódio é muito benéfico para 
animais que sofrem de gengivite.

PPolissorbato 20: usado como um agente umectante, melhorando o 
sabor e os atributos de espalhamento dentro da boca de outros ingre-
dientes, como a hortelã e glicerina.
Também auxilia na remoção do acúmulo da placa bacteriana nos 
dentes e gengivas.

Ácido cítrico: Utilizado para manter o pH da solução tamponado.

Cloreto de cetilpiridínio: Um composto de amônio quaternário catiôni-
co encontrado em muitas pastilhas para humanos, sprays contra a dor 
de garganta, sprays para asma, e enxaguatórios bucais. É um antissép-
tico que elimina bactérias e outros microorganismos que causam e 
gengivite e mau hálito. Tem se mostrado eficaz na redução da placa.

Benzoato de sódio: um conservante de grau alimentício extrema-
mente seguro, utilizado extensivamente na panificação e na indústria 
de bebidas.

* A linha Tropiclean deve fazer parte de um programa completo de
saúde oral, incluindo visitas regulares ao médico veterinário e
realização de tratamento periodontal quando necessário.



• Casos avançados

• Pós-cirúrgico 

• Pré e pós profilaxia

• Mantém a saúde bucal

• Pets com difícil aceitação de 
produtos orais

• Pré e pós profilaxia para todos os 
pets

 • Ótima aceitação pelo pets

 • Sem sabor

 • Redução da deposição de placa e cálculo

 • Neutralização dos odores bucais Indesejados

 • Clientes extremamente satisfeitos!

MAXI/GUARD 
Oral Cleansing Gel

MAXI/GUARD
OraZn

Ambos Produtos Proporcionam
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NUTRIÇÃO
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MEDICAMENTOS
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MEDICAMENTOS
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LINHA ANTIPULGAS
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LINHA ORAL CARE
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LINHA DERMATOLÓGICA



www.sampavet.com.br

LINHA DERMATOLÓGICA
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LINHA HIGIENE
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LINHA HIGIENE
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LINHA HIGIENE
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LINHA EDUCADORES
SANITÁRIOS
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LINHA HIGIENE
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LINHA BELEZA
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LINHA BELEZA
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LINHA BELEZA
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LINHA BELEZA
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LINHA SUPER CARE
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LINHA STAR GROOM
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LINHA FUNCIONAL



www.sampavet.com.br

LINHA FUNCIONAL
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LINHA FUNCIONAL
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LINHA FUNCIONAL
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LINHA STAR HOUSE
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LINHA STAR CAT





Sense Shower Filhotes 
Filhotes

Sense Shower DOCE ENCANTO

Sense Shower 2 em 1 Realce Natural

Shampoo de alto rendimento, fabricado 
com matérias primas selecionadas de 
excelente qualidade. Elaborado para 
cães e gatos, atendendo todas as raças e 
pelagens, deixando o pelo limpo, macio, 
brilhoso e com uma agradável fragrância 
de filhote.

Seu pH balanceado e essências 
selecionadas deixam uma amorável 
sensação de frescor sem interferir no 
olfato dos animais.

Elaborado para cães e gatos, atendendo 
todas as raças e pelagens, deixando o 
pelo limpo, com maciez e brilho para 
cães e gatos com sensibilidade.

Elaborado para cães e gatos, atendendo 
todas as raças e pelagens, deixando o 
pelo limpo, com maciez e brilho para 
cães e gatos com sensibilidade.

Elaborado para cães e gatos, atendendo 
todas as raças e pelagens, limpa e 
condiciona, deixando o pelo com maciez 
e brilho, possui uma agradável fragrância 
adocicada.

Seu pH balanceado e essências 
selecionadas deixam uma amorável 
sensação de frescor sem interferir no 
olfato dos animais.

SUAVE FRESCOR COLÔNIA

MAIOR POTÊNCIA COLÔNIA

LINHA DE SHAMPOO LINHA DE COLÔNIA
Shampoo de alto rendimento, fabricado com matérias 
primas selecionadas de excelente qualidade.

A colônia  foi elaborada para deixar uma agradável fragrância 
nas pelagens de cães e gatos.

TOQUE SUAVE
TOQUE SUAVE



LINHA PARA USO 
PROFISSIONAL
Desenvolvemos uma linha, onde os profissionais de 
banho e tosa possam trabalhar com nossos produtos, 
com alto rendimento.

Shampoo Filhotes

Elaborado para cães e gatos, atendendo 
todas as raças e pelagens, deixando o 
pelo limpo, com maciez e brilho 
deixando o pelo com uma agradável 
fragrância de filhote.

TOQUE SUAVE

Shampoo Suave Frescor

Elaborado para cães e gatos, atendendo 
todas as raças e pelagens, deixando o 
pelo limpo, com maciez e brilho 
deixando o pelo com uma agradável 
fragrância de filhote.

SUAVE FRESCOR

Shampoo e Condicionador

Elaborado para cães e gatos, atendendo 
todas as raças e pelagens, deixando o 
pelo limpo, com maciez e brilho 
deixando o pelo com uma agradável 
fragrância de filhote.

MAIOR POTÊNCIA

Shampoo Doce Encanto

Seu pH balanceado e essências 
selecionadas deixam uma amorável 
sensação de frescor sem interferir no 
olfato dos animais.

DOCE ENCANTO

Condicionador

Indicado para hidratação pós-banho 
com o Shampoo Sense Shower, para cães 
e gatos. Facilidade o desembaraço dos 
pelos e melhora a penteabilidade.

SUAVE CARINHO



LINHA DE ELIMINADOR
DE ODORES

LINHA DE SUPLEMENTOS

Prático e muito fácil de usar, não é necessário misturar 
outros produtos que podem causar reações indesejadas 
no pet.

Indicado para saúde e bem estar animal.

Lavanda 3 Ações

Eliminador de odores e higienizador de 
ambiente. Feito especialmente para 
acabar com odores desagradáveis onde 
ficam os pets, sua ação além de eliminar 
mau odores ele higieniza e perfuma o 
ambiente.

Aromatiza, Desinfeta e Higieniza - 2L

Citronela 4 Ações

Eliminador de odores e higienizador de 
ambiente. Feito especialmente para 
acabar com odores desagradáveis onde 
ficam os pets, sua ação além de eliminar 
mau odores ele higieniza e perfuma o 
ambiente. Ação repelente contra os 
insetos.

Aromatiza, Desinfeta, Higieniza e Repele 
Insetos - 2L

Royal Flora

Indicação: suplemento vitamínico mineral 
aminoácido aditivado com probiótico e prébiotico 
indicado para cães e gatos.
Royal Flora mantém o equilíbrio da flora intestinal, 
auxilia na prevenção e tratamento das diarréias de 
origem bacteriana.
PPossuem vitaminas essenciais A, E e B12. Melhora a 
consistência e odor das fezes, prevenção da 
anemia e oxidante celular.

Probiótico + Prebiótico 14g







MODO DE USAR

1- Fornecer uma rosquinha sem o medicamento 
para o cãozinho se acortumar com o sabor e com a 
textura
22- Inserir o medicamento no orificio da rosquinha e 
fechar as pontinhas ou revestir a cápsula com o 
produto (compridos maiores ou cápsulas)
3- Oferecer ao amiguinho como se fosse um 
petisco
 
CConservação: produto possui 180 dias de validade, 
após aberto utilizar em 30 dias. Manter em 
ambiente ventilado ao abrigo do sol, calor e luz 
direta. 

COMPOSIÇÃO:

Farinha de Trigo, Farinha de Carne, Leite em pó, 
Goma Xantana, Cloreto de Sódio, Tripolifosfato de 
Sódio, Gordura Suína, Antimofo e Blend de Co-
rantes. 

Petisco mastigável sem valor nutricional. 
Peso: 40 g (10-15 rosquinhas) 
Produzido por: VitaBen Nutrição e Suplementação 
Animal 

Tino Petisco Facilitador
Dar comprimido para um cãozinho 
não é uma tarefa fácil, não é? 
Principalmente se ele já estiver 
doente. Pensando no bem estar dos 
animais e no conforto de seus tutores, 
a empresa VitaBen Nutrição e 
Suplementação Animal desenvolveu 
o TINO o TINO para Cachorros!
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Níveis de Garantia: Umidade 80,000 g/kg, 
Proteína Bruta 100,000 g/kg, Extrato Etéreo 40,000 
g/kg, Matéria Fibrosa 7,000 g/kg, Matéria Mineral 
17,000 g/kg, Cálcio (mín) 340,000 mg/kg, Cálcio 
(máx) 1000,000 mg/kg, Fósforo (mín) 140,000 
mg/kg, Fósforo (máx) 500,000 mg/kg, Sódio (máx) 
03 mg/kg.

EnEnriquecimento: Vitamina A 90,000 mcg/kg, 
Vitamina D 0,750 mcg/kg, Vitamina C 6,750 mg/kg, 
Vitamina E 1,500 mg/kg, Vitamina B1 0,180 mg/kg, 
Vitamina B2 0,195 mg/kg, Vitamina PP 2,400 
mg/kg, Vitamina B6 0,195 mg/kg, Vitamina B12 
0,360 mg/kg, Vitamina H 4,500 mcg/kg, Vitamina 
B5 0,750 mg/kg, Ferro 3,500 mg/kg, Magnésio 
39,39,000 mg/kg, Zinco 1,050 mg/kg, Iodo 19,500 
mcg/kg, Cobre 0,135 mg/kg, Selênio 5,100 mcg/kg, 
Molidnênio 6,750 mcg/kg, Cromo 5,250 mcg/kg, 
Manganês 0,345 mg/kg.

COMPOSIÇÃO:

FFarinha de Trigo Enriquecido com Ferro e Vitamina 
B9, Farinha de Carne, Gordura Suína Pura, Ovo em 
Pó, Goma Xantana, Goma Agar. Enriquecimento: 
Propianato de Cálcio, Vitamina A, Vitamina D, 
Vitamina C, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B2, 
Vitamina PP, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina B, 
Vitamina H, Colina, Ácido Fólico, Fósforo, Cácio, 
FeFerro, Magnésio, Zinco, Iodo, Cobre, Selênio, 
Molibidênio, Cromo e Manganês.

Peso: 400g
Tamanho da rosquinha: 1,5cm

Tino FIT Adultos
Tino FIT Adultos possui o melhor e 
mais completo Premix Mineral e 
Vitamínico! É um petisco para quem 
busca um produto saudável e livre de 
ingredientes que fazem mal aos 
nossos amiguinhos. Estas rosquinhas 
são assadas e crocantes, unem a 
felicidfelicidade de receber um petisco com 
uma dieta saudável e equilibrada. 
Possui um conjunto de minerais e 
vitaminas para seu amiguinho dar 
mais pulos de alegria.
Livre de: Transgênicos; Milho e Soja;  
Corantes e Aromatizantes; Sal; 
Açúcar; Lactose.
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Níveis de Garantia: Umidade 80,000 g/kg, 
Proteína Bruta 100,000 g/kg, Extrato Etéreo 40,000 
g/kg, Matéria Fibrosa 4,000 g/kg, Matéria Mineral 
38,000 g/kg, Cálcio (mín) 850,000 mg/kg, Cálcio 
(máx) 2500,000 mg/kg, Fósforo (mín) 350,000 
mg/kg, Fósforo (máx) 1250,000 mg/kg, Sódio (máx) 
05 mg/kg.

EnEnriquecimento: Vitamina A 225,000 mcg/kg, 
Vitamina D 1,875 mcg/kg, Vitamina C 17,000 
mg/kg, Vitamina E 3,750 mg/kg, Vitamina B1 0,450 
mg/kg, Vitamina B2 0,487 mg/kg, Vitamina PP 
6,000 mg/kg, Vitamina B6 0,487 mg/kg, Vitamina 
B12 0,900 mg/kg, Vitamina H 11,250 mcg/kg, 
Vitamina B5 1,875 mg/kg, Ferro 8,750 mg/kg, 
MaMagnésio 97,500 mg/kg, Zinco 2,625 mg/kg, Iodo 
48,750 mcg/kg, Cobre 0,337 mg/kg, Selênio 12,750 
mcg/kg, Molidnênio 16,875 mcg/kg, Cromo 13,125 
mcg/kg, Manganês 0,862 mg/kg.

COMPOSIÇÃO:

FFarinha de Trigo Enriquecido com Ferro e Vitamina 
B9, Farinha de Carne, Leite em Pó , Gordura Suína 
Pura, Goma Xantana, Goma Agar. Enriquecimento: 
Propianato de Cálcio, Vitamina A, Vitamina D, 
Vitamina C, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B2, 
Vitamina PP, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina B, 
Vitamina H, Colina, Ácido Fólico, Fósforo, Cácio, 
FeFerro, Magnésio, Zinco, Iodo, Cobre, Selênio, 
Molibidênio, Cromo e Manganês. 

Peso: 200g
Tamanho da rosquinha: 0,8-1,0cm

Ideal para filhotes do desmame até 12 meses. Com mine-
rais e vitamínias na medida certas para um crescimento 
saudável

Tino FIT Filhotes
Tino FIT Filhotes possui o melhor e 
mais completo Premix Mineral e 
Vitamínico! É um petisco para quem 
busca um produto saudável e livre de 
ingredientes que fazem mal aos 
nossos amiguinhos. Estas rosquinhas 
unem a felicidade de receber um 
petispetisco com uma dieta saudável e 
equilibrada. Possui um conjunto de 
minerais e vitaminas para seu 
amiguinho dar mais pulos de alegria. 

Livre de: Transgênicos; Milho e Soja;  
Corantes e Aromatizantes; Sal; Açúcar.
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TINO FRUTAS VERMELHAS

TINO LEGUMES

Tino Frutas Vermelhas é um petisco 
para quem busca um produto 
saudável e livre de ingredientes que 
fazem mal aos nossos amiguinhos. 
Estas rosquinhas unem a felicidade de 
receber um petisco com uma dieta 
saudável e equilibrada. Com o mais 
sabosaboroso mix de Frutas Vermelhas.
 
Livre de: Transgênicos; Milho e Soja;  
Corantes e Aromatizantes; Sal; Açúcar; 
Lactose.

Possui um conjunto de minerais de 
vitaminas para o seu amiguinho dar mais 
pulos de alegria.

Peso: 300g

Tino Legumes é um petisco para 
quem busca um produto saudável e 
livre de ingredientes que fazem mal 
aos nossos amiguinhos. Estas 
rosquinhas unem a felicidade de 
receber um petisco com uma dieta 
saudável e equilibrada. Com o mais 
sabosaboroso mix de Legumes.
 
Livre de: Transgênicos; Milho e Soja;  
Corantes e Aromatizantes; Sal; Açúcar; 
Lactose.

Possui um conjunto de minerais de 
vitaminas para o seu amiguinho dar mais 
pulos de alegria.

Peso: 300g
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Níveis de Garantia: Proteína 30,000 g/Kg, 
Umidade 80,000 g/Kg, Extrato Etéreo 40,000 g/Kg, 
Matéria Fibrosa 7,000 g/Kg, Matéria Mineral 17,000 
g/Kg, Cálcio 340,000 (mín.)- 1000,000 (máx.) 
mg/Kg, Fósforo 140,000 (mín.)- 500,000 (máx.) 
mg/Kg, Sódio 03,000 mg/Kg.

EnEnriquecimento: Vitamina A 22,500 mcg/Kg, 
Vitamina D 0,188 mcg/Kg, Vitamina C 1,687 mg/Kg, 
Vitamina E 0,375 mg/Kg, Vitamina B1 0,045 mg/Kg, 
Vitamina B2 0,049 mg/Kg, Vitamina PP 0,600 
mg/Kg, Vitamina B6 0,049 mg/Kg, Vitamina B12 
0,090 mg/Kg, Vitamina H 1,125 mcg/Kg, Vitamina 
B5 0,187 mcg/Kg, Ferro 0,875 mg/Kg, Magnésio  
9,9,750 mg/Kg, Zinco 0,262 mg/Kg, Iodo 4,875 
mcg/Kg, Cobre 0,034 mcg/Kg, Selênio 1,275 
mcg/Kg, Molibdênio 1,687 mcg/Kg, Cromo 1,312 
mcg/Kg e Manganês 0,086 mcg/Kg 

COMPOSIÇÃO:

FFarinha de Mandioca, Farinha de Aveia, Óleo de 
Girassol, Palatabilizante Natural, Goma Xantana e 
Goma Agar. Enriquecimento: Propianato de Cálcio, 
Vitamina A, Vitamina D, Vitamina C, Vitamina E, 
Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina PP, Vitamina B6, 
Vitamina B12, Vitamina B, Vitamina H, Colina, Ácido 
Fólico, Fósforo, Cácio, Ferro, Magnésio, Zinco, Iodo, 
CobCobre, Selênio, Molibdênio, Cromo e Manganês.

Peso: 100g
Tamanho da rosquinha: 1,5cm

Tino Sensíveis(Hipoalgênico)
Tino Sensíveis é um petisco 
hipoalergênico livre de ingredientes 
que fazem mal aos nossos 
amiguinhos. Seu uso é ideal para cães 
alérgicos ou com qualquer 
dificuldade e distúrbio alimentar.
EEssas saborosas rosquinhas assadas 
unem a felicidade de receber um 
petisco com uma dieta funcional e 
equilibrada.

Livre de: Transgênicos; Milho e Soja;  
Corantes e Aromatizantes; Sal; Açúcares.
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Níveis de Garantia: Proteína 100,000 g/Kg, 
Umidade 80,000 g/Kg, Extrato Etéreo 40,000 g/Kg, 
Matéria Fibrosa 7,000 g/Kg, Matéria Mineral 17,000 
g/Kg, Condroitina 40 g/Kg, Cálcio 340,000 (mín.)- 
1000,000 (máx.) mg/Kg, Fósforo 140,000 (mín.)- 
500,000 (máx.) mg/Kg, Sódio 03,000 mg/Kg.

EnEnriquecimento: Vitamina A 22,500 mcg/Kg, 
Vitamina D 0,188 mcg/Kg, Vitamina C 1,687 mg/Kg, 
Vitamina E 0,375 mg/Kg, Vitamina B1 0,045 mg/Kg, 
Vitamina B2 0,049 mg/Kg, Vitamina PP 0,600 
mg/Kg, Vitamina B6 0,049 mg/Kg, Vitamina B12 
0,090 mg/Kg, Vitamina H 1,125 mcg/Kg, Vitamina 
B5 0,187 mcg/Kg, Ferro 0,875 mg/Kg, Magnésio  
9,9,750 mg/Kg, Zinco 0,262 mg/Kg, Iodo 4,875 
mcg/Kg, Cobre 0,034 mcg/Kg, Selênio 1,275 
mcg/Kg, Molibdênio 1,687 mcg/Kg, Cromo 1,312 
mcg/Kg e Manganês 0,086 mcg/Kg 

COMPOSIÇÃO:

FFarinha de Trigo Enriquecido com Ferro e Vitamina 
B9, Farinha de Carne, Gordura Suína Pura, Sulfato de 
Condroitina, Goma Xantana e Goma Agar. 
Enriquecimento: Propianato de Cálcio, Vitamina A, 
Vitamina D, Vitamina C, Vitamina E, Vitamina B1, 
Vitamina B2, Vitamina PP, Vitamina B6, Vitamina 
B12, Vitamina B, Vitamina H, Colina, Ácido Fólico, 
FósFósforo, Cácio, Ferro, Magnésio, Zinco, Iodo, Cobre, 
Selênio, Molibdênio, Cromo e Manganês.

Cada rosquinha possui 40 - 50 mg de Condroitina
Peso: 100g
Tamanho da rosquinha: 0,8-1,0cm

Tino Condroitina (Sêni)
Tino Condroitina é um petisco 
saudável livre de ingredientes que 
fazem mal aos nossos amiguinhos. 
Possuindo uma quantidade 
equilibrada de condroitina, é um 
petiscos para todos os cãezinhos, em 
especial para animais sêniores ou com 
algumaalguma predisposição a problemas 
ósseo, de cartilagem e ou 
crescimento.
Estas saborosas rosquinhas assadas 
unem a felicidade de receber um 
petisco com uma dieta funcional e 
equilibrada.

Livre de: Transgênicos; Milho e Soja;  
Corantes e Aromatizantes; Sal; Açúcar; 
Lactose.
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Níveis de Garantia: Proteína 100,000 g/Kg, 
Umidade 80,000 g/Kg, Extrato Etéreo 40,000 g/Kg, 
Matéria Fibrosa 7,000 g/Kg, Matéria Mineral 17,000 
g/Kg, Cálcio 340,000 (mín.)- 1000,000 (máx.) 
mg/Kg, Fósforo 140,000 (mín.)- 500,000 (máx.) 
mg/Kg, EPA (Ômega 3)  80 mg/Kg, DHA (Ômega 6) 
40 mg/Kg, Sódio 03,000 mg/Kg.

EnEnriquecimento: Vitamina A 22,500 mcg/Kg, 
Vitamina D 0,188 mcg/Kg, Vitamina C 1,687 mg/Kg, 
Vitamina E 0,375 mg/Kg, Vitamina B1 0,045 mg/Kg, 
Vitamina B2 0,049 mg/Kg, Vitamina PP 0,600 
mg/Kg, Vitamina B6 0,049 mg/Kg, Vitamina B12 
0,090 mg/Kg, Vitamina H 1,125 mcg/Kg, Vitamina 
B5 0,187 mcg/Kg, Ferro 0,875 mg/Kg, Magnésio  
9,9,750 mg/Kg, Zinco 0,262 mg/Kg, Iodo 4,875 
mcg/Kg, Cobre 0,034 mcg/Kg, Selênio 1,275 
mcg/Kg, Molibdênio 1,687 mcg/Kg, Cromo 1,312 
mcg/Kg e Manganês 0,086 mcg/Kg.

COMPOSIÇÃO:

  Farinha de Trigo Enriquecido com Ferro e Vitamina 
B9, Farinha de Carne, Gordura Suína Pura, Óleo de 
Peixe, Goma Xantana e Goma Agar. Enriquecimento: 
Propianato de Cálcio, Vitamina A, Vitamina D, 
Vitamina C, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B2, 
Vitamina PP, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina B, 
Vitamina H, Colina, Ácido Fólico, Fósforo, Cácio, 
FeFerro,  Magnésio, Zinco, Iodo, Cobre, Selênio, 
Molibdênio, Cromo e Manganês.

Peso: 100g
Tamanho da rosquinha: 1,5cm
Cada rosquinha possui de 10-16mg de ômega 3

Tino Ômega 3
Tino Ômega 3 é um petisco saudável 
livre de ingredientes que fazem mal 
aos nossos amiguinhos. Estas 
rosquinhas unem a felicidade de 
receber um petisco com uma dieta 
funcional e equilibrada. 
 
RosquinhaRosquinha assada com uma 
quantidade equilibrada de Ômega 3, 
alimento funcional extremamente 
potente, principalmente em combate 
a queda de pelos e problemas 
cardíacos, pode ser fornecido a 
qualquer cachorrinho. 

LivLivre de: Transgênicos; Milho e Soja;  
Corantes e Aromatizantes; Sal; Açúcar; 
Lactose.
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Indicado para tratamento de desvios
comportamentais oriundos de ansiedade 
(latidos, choro, agitação, destruição, medo 
excessivo, coprofagia).

- Usado para distúrbios comportamentais de
qualquer origem.
- Usado em trabalhos com aglomerados de
animais, diminuindo o estresse e
consequentes afecções por baixa
imunidade.
- - Rápida resposta, principalmente no
combate ao medo de fogos de artifício e
trovões.

CALMSIGO

INDICAÇÃO

PONTOS FORTES

IIndicado para o tratamento de afecções 
renais e do trato urinário (assim como 
alterações na urina) em animais com quadro 
de cistite, cálculos renais, nefropatias tais 
como nefrites (agudas) e nefroses (crônicas).

Tratamento de eleição para doenças renais.
Usado para afecções de TODO o trato 
genitourinário (rins, uretéres, bexiga urinária, 
uretra e
gonadas).
Ideal para animais que tem alterações em sua
ppatologia clínica devido à desidratação.

RIMSIGO

INDICAÇÃO

PONTOS FORTES



Indicado para reestabelecimento da saúde e
da imunidade, para filhotes desmamados
precocemente, animais convalescentes de
doenças debilitadoras, na desnutrição e na
fraqueza de animais idosos.

- Tratamento de grupos de risco para
contração de enfermidades: filhotes,
animais desnutridos e idosos.
- Usado como coringa para baixas de
imunidade de qualquer origem.
- Usado em protocolos SigoPet® no
ttratamento de diversas enfermidades
infecto-contagiosas

FORTSIGO

INDICAÇÃO

PONTOS FORTES

Indicado para tratamento de afecções hepáti-
cas (do fígado) tais como: lipidose hepática, 
cirrose, icterícia, vômitos biliosos. Usado 
também de maneira preventiva para evitar 
danos no fígado, associando com medica-
mentos hepatotóxicos e nas iatrogenias.

- Acelera a regeneração hepática.
- Resultados rápidos em intoxicações.
- Usado para evitar intoxicações hepáticas de
origem iatrogênica.

HEPATOSIGO

INDICAÇÃO

PONTOS FORTES



Indicado para tratamento e prevenção das 
discrasias sanguíneas, como trombocitope-
nias, e anemias nutricionais ou causadas por
hemoparasitas:

- Normalização da hematopoiese e 
trombopoiese.
- Usado no protocolo SigoPet® para 
tratamento de E. canis.
- Usado no protocolo SigoPet® para melhorar
a qualidade de vida de animais com FIV e
FeLV

HEMOSIGO

INDICAÇÃO

PONTOS FORTES

Indicado para tratamento de infecções de
grau leve a moderado como: pneumonias,
otites, mastites, conjuntivites, enterites
(diarreias), entre outras infecções.

- Produto coringa para afecções infectoconta-
giosas.
- Usado em protocolos SigoPet® no
tratamento de diversas enfermidades
infecto-contagiosas (Cinomose, erlichiose,
tratamento auxiliar para Leishmaniose)

INFECTOSIGO

INDICAÇÃO

PONTOS FORTES



Indicado para tratamento de afecções
dermatológica e quadros de dermatopatias
de várias origens: (infecciosas, parasitarias, 
alérgicas).

Tratamento coringa de afecções de pele:
- Hipersensibilidade alimentar.
- Dermatite de contato.
- DASPP.
- Malassezia.
- Dermatoses.

SKINSIGO

INDICAÇÃO

PONTOS FORTES

Indicado para tratamento auxiliar de afecções 
traumáticas como: fraturas, lesões de tendões 
e ligamentos, articulares, cortes superficiais, 
escoriações na pele, machucaduras e trau-
mas em geral. Pode ser usado como trata-
mento auxiliar em pré e pósoperatório além 
de uso profilático em infecções secundárias 
nos tecidos injuriados. Recomendado 
também para diminuição de mioclonias 
decorrentes de lesões neurológicas causadas 
pela Cinomose.

- Tratamento de dores nos animais.
- Equilibrio físico do animal.
- Trata doenças causadas no sistema nervoso 
central.
- Indicado no pré e pós operatório.
- Tratamento de lesões de diversas causas.
- - Tratamento da mioclonia da Cinomose

TRAUMASIGO
INDICAÇÃO

PONTOS FORTES



Indicado para tratamento auxiliar da dor
nas afecções articulares e da coluna
vertebral como: artrites, artroses, anquiloses,
paralisias, hérnias de disco, espondilartroses,
calcificações, reumatismos e displasias.

- Melhora a calcificação dos ossos.
- Tratamento para dores em articulações.
- Tratamento de displasia coxo-femural e
luxações patelares.
- Tratamento de problemas articulares, 
inclusive na coluna.

ARTROSIGO

INDICAÇÃO

PONTOS FORTES

Indicado para tratamento auxiliar das
afecções agudas e crônicas de ordem
cardiorrespiratórias tais como: cardiopatias
(de qualquer origem), sopros, hipotensão,
congestões, dispneia, pleurisia, entre outros

Tratamentos de afecções cardíacas e
respiratórias
Tratamento para tosses cardíacas
Tratamento para cansaço de origem
cardíaca em animais idosos ou que
contém prédisposição (Pug, Bulldogues) -
animais banimais braquicefálicos

CARDIOSIGO
INDICAÇÃO

PONTOS FORTES



Indicado para tratamento e prevenção de
verminoses e isosporoses. E tratamento
auxiliar (juntamente com o CalmSigo®) da
coprofagia

- Não oferece resistência, como os 
medicamentos alopáticos.

- Tratamento para problemas 
gastrointestinais.

VERMSIGO

INDICAÇÃO

PONTOS FORTES

Indicado para tratamento complementar
no controle de infestações por carrapatos
(Rhipicephalus sanguineus).

- Controle dos carrapatos no animal e
ambiente.

- Não oferece resistência, como os
medicamentos alopáticos

CARRAPATSIGO
INDICAÇÃO

PONTOS FORTES



Indicado para tratamento complementar
de infestação por pulgas (Ctenocephalides
felis, Ctenocephalides Canis). Uso preventivo
e curativo.

- Controle dos pulgas nos animais e no
ambiente.

- Não oferece resistência, como os
medicamentos alopáticos

PULGASIGO

INDICAÇÃO

PONTOS FORTES

Tratamento de Afeccções da pele como: dem-
atomicose, dematofilose e infeccções de pele 
em geral. Como detox, onde há sobrecarga 
hepática, incluindo a iatrogênica (Causada 
por tratamentos prolongados).

DERMASIGO
INDICAÇÃO



Indicado para o tratamento curativo e 
preventivo de diarreias em animais de 
qualquer idade (Cães e gatos).

ENTEROSIGO

INDICAÇÃO

Indicado para a cura e prevenção da papilo-
matose (Verrugas).

VERRUSIGO
INDICAÇÃO

Indicado para o controle e manifestações 
comportamentais características do cio e 
seus efeitos estressantes sobre cães e gatos.

SILENSIGO
INDICAÇÃO
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BIFINHO DELICIOSO SUPER PREMIUM
Frango / Carne / Frutas e Cereais

Snack Jack Dog é feito a partir de carne e ingredientes selecionados sendo este submetido a 
transformação industrial, ao longo do qual são elaborados controles que possam garantir a 
salubridade e inocuidade alimentar do produto final.

O Snack Jack Dog deve ser oferecido como agrado,recompensa ou mimo aos cães de todos os 
portes e tamanhos. Todas as instruções de alimentação constam no rótulo da embalagem 

www.sampavet.com.br

LINHA

60g
LINHA

500g

LINHA

2,5kg
LINHA

1kg



BIFINHO STICKS DELICIOSO SUPER PREMIUM
Bacon / Carne / Carne e Leite

Snack Jack Dog é feito a partir de carne e ingredientes selecionados sendo este submetido a 
transformação industrial, ao longo do qual são elaborados controles que possam garantir a 
salubridade e inocuidade alimentar do produto final.
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LINHA

2,5kg
LINHA

1kg
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Rua Américo de Paula Arantes, 20 
Vila das Palmeiras, 
Guarulhos - SP, 07013-141.

TELEFONE: (11) 2442-9161
SEG – SEX: 8h00 – 17h30

CONTATO

WWW.SAMPAVET.COM.BR

Desenvolvido por:
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