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ALOEVIT é um multivitamínico associado com aloé para um equilíbrio geral 
do organismo; integra e proporciona vitaminas, ajuda a melhorar as defesas 
do organismo, fornece energia e protege a mucosa do sistema digestivo. Na 
dose recomendada realiza a acção de anti-inflamação e de purificação.

É uma associação de colina, lisina, metionina, oligoelementos e minerais a 
ser usada para reequilibrar e complementar a ingestão nutricional; contém 
doses óptimas de queratina ornitológica, farinhas vegetais de alto conteúdo 
de proteínas e minerais que evitam os estados de deficiência das formas 
responsáveis de pica e canibalismo.

ALOEVIT

ANTIPICA

ACONSELHA-SE
Para melhorar a funcionalidade do sistema digestivo, como desintoxicante e purificante, 
após os tratamentos terapêuticos, ao retornar de exposições e/ou concursos.

INGREDIENTES 
Produtos de plantas,
minerais em solução aquosa.

INGREDIENTES  Produtos de cereais em grão, minerais.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: misturar bem com o alimento. 
Dose: 10 g por kg de alimento. 
Duração do tratamento: durante o período da
muda durante 10/15 dias consecutivos, em caso de
necessidade por períodos mais prolongados. 
Aumento das necessidades: 20 g por kg de alimento. 
Duração do tratamento: 5 dias consecutivos. 
Manutenção: 2 dias por semana.

Vitaminas e aloé vera para o sistema digestivo

Em caso de pica, canibalismo e para a muda

ACONSELHA-SE
Durante a muda, em caso de alterações da plumagem, falsas mudas, pica, canibalismo.

INSTRUÇÕES
DE UTILIZAÇÃO
Utilização: dissolver na água de beber ou 
misturar bem com o alimento. Dose: 1-2 g (1-2 ml ou 20-40 gotas) por kg de alimento 
ou litro de água de beber ou 2-3 gotas por copo de água de 50 ml ou 100 g de papa. 
Duração do tratamento: 2 dias por semana durante um mês. Recomendamos não 
exceder a dosagem indicada.

Vitamina A / Vitamin A 1.200.000 U.I.
Colina / Choline 60.000 mg
Vitamina D3 / Vitamin D3 8.000 U.I.
Vitamina PP / Vitamin PP 7.950 mg
Vitamina E / Vitamin E 3.000 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1 2.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 1.600 mg
Vitamina C / Vitamin C 1.300 mg
L-Lisina / L-Lysine 1.200 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6 330 mg
Inositolo / Inositol 160 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2 85 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12 800 mcg

ADITIVOS NUTRICIONAIS  / kg

Colina Cloruro / Choline cloride 125.000 mg
DL-Metionina / DL-Methionine 75.000 mg
Ferro / Iron 10.000 mg
L-Lisina / L-Lysine 10.000 mg
Manganese / Manganese 6.000 mg
Zinco / Copper 5.000 mg
Rame / Copper 750 mg
Iodio / Iodine 60 mg
Cobalto / Cobalt 25 mg

ADITIVOS NUTRICIONAIS  / kg
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Para um emparelhamento fecundo e uma vitalidade melhorada dos filhotes. ANTISTERIL  
é usado antes e depois do acasalamento, durante a deposição dos ovos, no período de 
incubação e de criação dos filhotes.

Desintoxicante, ajuda a reequilibrar o metabolismo
AVIBI

É um complexo multivitamínico do grupo B, associado com vitamina C e colina, para 
uma acção metabólica enérgica. Facilita a transformação e assimilação dos princípios 
nutrientes, estimula a produção de energia proveniente de carboidratos, lipídios e 
proteínas, ajuda o metabolismo do fígado, protege as mucosas, ajuda o crescimento 
e mantém o bom tônus muscular. A marcada ação sinérgica dos componentes 
estimula a síntese de proteínas, a formação de “fatores antiestresse” e o sistema 
imunológico: tudo isso se traduz em melhor defesa e resistência às infecções e 
intoxicações. Representa uma ajuda indispensável para um bom desenvolvimento 
orgânico, para uma muda óptima e uma boa pigmentação da plumagem. AVIBI 
associado com BETAMINOR desempenha uma ação adjuvante  hepatoprotetora.

ACONSELHA-SE

INGREDIENTES

Utilização: dissolver na água de beber ou misturar bem com o alimento. Dose: 
Medida: 10 ml (1 medida) por litro de água de beber ou kg de papa. Gotas: 10 gotas 
(0,50 ml) por medida de 100 ml ou 50 g de papa. Duração do tratamento: 5/10 días 
consecutivos. Aumento das necessidades: Medida: 20 ml (2 medidas) por litro de 
água de beber ou kg de papa. Gotas: 20 gotas (1,0 ml) por medida de 50 ml ou 50 g 
de papa. Duração do tratamento: 10 dias consecutivos. Dose de Manutenção: 5/7 
dias por mês.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

É uma associação de vitaminas e minerais equilibrada a ser utilizada para a preparação 
no período de reprodução, para o canto, nos casos de distúrbios da fertilidade ou da 
morte do embrião no ovo. Favorece e estimula o acasalamento, exalta as funções 
reprodutivas e aumenta a fertilidade, ajuda a deposição dos ovos, aumenta e melhora 
a eclosão, reduz as anomalias de crescimento e a mortalidade pré e neonatal.
Contém Vitamina E, considerada a vitamina da fertilidade, indispensável durante a 
preparação da incubação graças à sua acção antioxidante e protetora do epitélio. 
Contém também cálcio assimilável vinculado à vitamina D3: isso melhora a 
formação esquelética embrionária e promove a consistência exacta da casca 
dos ovos. Seu uso é considerado no âmbito geral do tratamento pré-incubação.

ANTISTERIL

INGREDIENTES  Minerais em solução aquosa.

Utilização: misturar com cuidado com o alimento ou dissolver na água de beber. Dose: 
Pó: 5-10 g por kg de alimento. Líquido: 5-10 ml (½-1 medida) por litro de água de beber 
ou kg de papa. Gotas: 10-20 gotas (0,50-1 ml) por 100 ml de água de beber ou 100 g de 
papa. Aumento das necessidades: Pó: 10-20 g por kg de alimento. Líquido: 10-20 ml 
(1-2 medidas) por litro de água de beber ou kg de papa. Gotas: 20-40 gotas (1-2 ml) por 
100 ml de água de beber ou 100 g de papa. Preparação para o acasalamento: iniciar a 
administração aos reprodutores cerca de 40 dias antes do acasalamento. Acasalamento: 
continuar a administração diária durante 7/10 dias. Repetir o tratamento, se necessário  
Canto: recomendamos começar a usar um mês antes do início das competições e 
durante todo o período administrar três vezes por semana.

Acasalamento e canto

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ACONSELHA-SE

Minerais em solução aquosa.

Durante os períodos de fadiga, intoxicação bacteriana ou alimentar, para uma vigorosa 
ação de desintoxicação e hepatoprotetora, após tratamentos terapêuticos em preparação 
para o acasalamento (associado com ANTISTERIL), durante a muda (com VELL BRILL).

Vitamina A / Vitamin A 2.000.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3 10.000 U.I.
Vitamina E / Vitamin E 6.000 mg

ADITIVOS NUTRICIONAIS  / kg

Colina / Choline 50.000 mg
Vitamina PP / Vitamin PP 25.000 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1 6.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 5.000 mg
Vitamina C / Vitamin C 4.000 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6 1.000 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2 120 mg
Vitamina H1 / Vitamin H1 100 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12 2 mg

ADITIVOS NUTRICIONAIS  / kg
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BETAMINOR
Desintoxicante hepatoprotetor

BLACK NOIR
Corante para aves cor preta

É um complexo multivalente com betaína, vitamina C, vitamina PP e pantotenato 
de cálcio para uma ação hepatoprotetora e desintoxicante e uma alta capacidade 
para evitar escassez que levam à diminuição do crescimento. É indicada em estados 
de fadiga, convalescença, em doenças hepáticas, débil resistência a doenças 
infecciosas e estados inflamatórios agudos e crónicos. Associado com VITAZIM é 
recomendado ao retornar de exposições ou competições para restabelecer o bom 
estado e para superar rapidamente a fadiga do organismo.

BLACk NOIR é o suplemento nutricional essencial para aqueles que querem 
obter a máxima expressão das colorações melânicas de seus campeões. Estimula 
naturalmente o organismo na otimização das colorações pretas em indivíduos 
geneticamente predispostos, promovendo o desenvolvimento máximo da 
eumelanina. Não altera as características estruturais da plumagem, mas melhora 
a sua expressão. A presença de metionina garante uma plumagem sedosa e 
aveludada. BLACk NOIR associado com BRILL VELL satisfaz de forma completa e 
adequada todas as exigências nutricionais das aves durante o período da muda. 
Não se esqueça de que a exposição direta à luz solar ajuda a melhorar ainda 
mais o resultado final.

Para restabelecer o bom estado e superar rapidamente a fadiga do organismo, para a 
saúde dos reprodutores 10/15 dias antes do acasalamento, no momento da passagem 
das aves jovens para a voadeira e depois dos tratamentos terapêuticos.

Minerais em solução aquosa.

Betaina / Betaine 50.000 mg

Vitamina PP / Vitamin PP 5.000 mg

Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 3.500 mg

Vitamina C / Vitamin C 3.000 mg

ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg

ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg

DL-metionina / DL-Methionine 19.000 mg

INGREDIENTES

Produtos de cereais em grão, produtos de outros vegetais, produtos de outras sementes 
e frutos, minerais.

INGREDIENTES

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização: misturar bem com o alimento.
Dose: 10-15 g por kg de alimento.
Duração do tratamento: diariamente, durante todo
o período da muda.
Manutenção: 2 dias por semana.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ACONSELHA-SE

Utilização: dissolver na água de beber ou misturar bem com o alimento. Dose: 
Medida: 10 ml (1 medida) por litro de água de beber ou kg de papa. Gotas: 20 
gotas (1 ml) por medida de 100 ml ou 100 g de papa. Duração do tratamento: 5 dias 
consecutivos. Aumento das necessidades: Medida: 20-30 ml (2-3 medidas) por litro 
de água de beber ou kg de papa. Gotas: 40-60 gotas (2-3 ml) por medida de 100 ml 
ou 100 g de papa. Duração do tratamento: 10 dias consecutivos. Preparação para 
o acasalamento: para a saúde dos reprodutores, iniciar a administração 10/15 dias 
antes do acasalamento. Dose de Manutenção: 5/7 dias por mês.

ACONSELHA-SE
Para uma coloração ideal, começar a administração mesmo antes da deposição dos ovos 
e continuar até o final da muda.
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Otimiza o desenvolvimento de feomelanina e eumelanina
BRUNI

BoRDeR YELLOw
Carotenóides naturais

É uma mistura de carotenóides naturais associados com extratos de proteínas 
vegetais, Omega-3, cereais e minerais para alcançar uma perfeita coloração 
da plumagem. Não contém corantes artificiais, mas uma alta concentração 
de ingredientes vegetais ricos em beta-caroteno associados com vitaminas 
e aminoácidos, necessários para obter uma muda perfeita. Aumenta a 
profundidade da cor em modo natural, realça a coloração, tornando-a 
brilhante e uniforme e promove a tonalidade justa da plumagem.

Aperfeiçoa as colorações castanhas promovendo o máximo desenvolvimento de 
feomelanina e eumelanina. É o complemento nutricional essencial para aqueles que 
querem obter a máxima expressão das colorações melânicas de seus campeões.
Estimula naturalmente o organismo na produção de pigmentos pretos e marrons 
em indivíduos geneticamente predispostos. É recomendado para ambos, oxidados 
e diluídos, uma vez que não altera as características estruturais da plumagem, mas 
melhora a sua expressão. É recomendado no período da muda para uma plumagem 
sedosa e aveludada. 
BRUNI associado ao VELL BRILL satisfaz de forma completa e adequada todas as 
exigências nutricionais das aves durante o período da muda.

Para uma coloração ideal da plumagem, começar a administração mesmo antes da 
deposição dos ovos e continuar até o final da muda.

ACONSELHA-SE
Para uma coloração ideal da plumagem, começar a administração mesmo antes da 
deposição dos ovos e continuar até o final da muda.

INGREDIENTES 
Produtos de cereais em grão, 
produtos de outros vegetais, 
produtos de tubérculos e raízes, 
produtos de outras sementes e 
frutos, minerais.

INGREDIENTES
Produtos de cereais em grão, 
produtos de outros vegetais, 
produtos de tubérculos e raízes, 
produtos de outras sementes e 
frutos, minerais.

Utilização: misturar bem com o alimento.
Dose: 10-15 g por kg de alimento.
Duração do tratamento: diariamente, durante todo
o período da muda.
Aumento das necessidades: 20 g por kg de alimento.
Duração do tratamento: 10 dias consecutivos.
Manutenção: 2 dias por semana.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: misturar bem com o alimento.
Dose: 10-15 g por kg de alimento.
Duração do tratamento: diariamente, durante todo
o período da muda.
Manutenção: 2 dias por semana.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ACONSELHA-SE
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CALCIo D3
Cálcio biodisponível e vitaminas

CASEINA
Concentrado proteico de alta qualidade

É um suplemento alimentar líquido que fornece cálcio em combinação orgânica 
com vitamina A, vitamina D3 e vitamina E para uma ação sinérgica para melhorar 
a assimilação de cálcio. O cálcio é um elemento essencial para o bem-estar: a 
escassez pode causar deformação óssea e, durante a época de reprodução, resulta 
na formação da casca do ovo pobre. É um suplemento nutricional adequado para 
equilibrar o nível de cálcio no organismo, é indicado para um desenvolvimento 
harmonioso do esqueleto e dos músculos dos indivíduos jovens e para a boa 
formação da casca do ovo.

A caseína é a proteína principal do leite, é um concentrado de aminoácidos 
com alto valor biológico para aumentar o teor de proteína da dieta. Contém 
todos os aminoácidos essenciais na proporção exacta para uma ingestão 
nutricional favorável e adequada para um bom desenvolvimento plástico. Tem 
a particularidade de permitir uma libertação lenta e sustentada de aminoácidos. 
Deve ser adicionada em razão de 5-10% em peso por kg de papa. É um produto 
que eleva o teor de proteínas do alimento dependendo da quantidade adicionada. 
Exemplo: 50 g do produto adicionado em 1 kg de papa aumentam cerca de 4-5% 
o teor de proteínas.

ACONSELHA-SE
Antes, durante e após a época de reprodução, durante a deposição de ovos, incubação 
e criação dos filhotes e em todos os casos em que  é necessário um cálcio suplemento.

ACONSELHA-SE
Pelo efeito energético e plástico, para o crescimento, para a muda, a recuperação 
metabólica após exposições  e/ou competições.

INGREDIENTES  Minerais em solução aquosa.

INGREDIENTES  Produtos lácteos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: dissolver na água de beber ou misturar bem com o alimento. 
Dose: Medida: 10 ml (1 medida) por litro de água de beber ou kg de papa.
Gotas: 10 gotas (0,50 ml) por medida de 50 ml ou 50 g de papa. Duração do 
tratamento: 5 dias consecutivos. Aumento das necessidades: 15 ml (1+1/2 medidas) 
por litro de água de beber ou kg de papa. Gotas: 15 gotas (0,75 ml) por medida de 50 
ml ou 50 g de papa. Duração do tratamento: 5 dias consecutivos. Como preventivo: 
2 vezes por semana. Antes e durante a época de reprodução: todos os dias. em 
caso de deficiência de cálcio: diariamente. Repetir o tratamento, se necessário.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: misturar bem com o alimento.
Dose: 5-10 g por 100 g de alimento.
Duração do tratamento: 10 dias consecutivos.
Aumento das necessidades: 10-15 g por 100 g de alimento.
Duração do tratamento: 5 dias consecutivos.
Manutenção: 2 dias por semana.

Vitamina A / Vitamin A 500.000 U.I.

Vitamina D3 / Vitamin D3 10.000 U.I.

Calcio / Calcium 4.400 mg

Vitamina E / Vitamin E 1.200 mg

ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg

Proteínas 92,00%

Acido Glutammico / Glutamic Acid 147.800 mg
Acido Aspartico / Aspartic Acid 88.500 mg
Leucina / Leucine 75.000 mg
Lisina / Lysine 66.000 mg
Treonina / Threonine 58.500 mg
Prolina / Proline 48.800 mg
Isoleucina / Isoleucine 46.500 mg
Valina / Valine 39.800 mg
Alanina / Alanine 36.000 mg
Serina / Serine 32.300 mg
Fenilalanina / Phenylalanine 21.800 mg
Tirosina / Tyrosine 18.800 mg
Arginina / Arginine 18.800 mg
Metionina / Methionine 17.300 mg
Cistina / Cystine 16.500 mg
Glicina / Glycine 14.300 mg
Triptofano / Tryptophan 12.800 mg
Istidina / Histidine 12.000 mg

VALORES NUTRICIONAIS / kg
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Multivitamínico em pó
CIP-VIT

CIP-SAL
Minerais e oligoelementos

É um complexo multivitamínico em pó hidrossolúvel com fatores 
vitamínico-semelhantes e aminoácidos essenciais. É recomendado no 
atraso do crescimento, em caso de raquitismo, na preparação para a 
incubação, na diminuição da fertilidade e para melhorar a plumagem, 
para facilitar o canto, para ajudar organismo em caso de necessidade ou 
durante as doenças.

ACONSELHA-SE
No período de criação dos filhotes para um desenvolvimento harmonioso, para 
indivíduos jovens na voadeira, em momentos de fraqueza, após os tratamentos 
terapêuticos, antes, durante e após exposições ou competições.

INGREDIENTES 
Produtos da indústria de transformação da beterraba de
açúcar, produtos de cereais em grão, minerais.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização:  misturar com cuidado
com o alimento ou dissolver na água de beber. 
Dose: 10 g por kg de alimento ou por litro de água.  
Duração do tratamento: 10/15 dias consecutivos ou por 
períodos mais prolongados em caso de necessidade. 
Manutenção: 2 dias consecutivos por semana.

Sal mineral para gaiola e voadeira, é indicado para o desenvolvimento 
esquelético e muscular e para facilitar os processos da digestão. Contém 
os macro e micro elementos minerais mais importantes para as sínteses 
orgânicas. É indicado para evitar deficiências, malformações e nervosismo. 
É essencial antes do acasalamento, durante a deposição dos ovos para uma 
boa formação da casca dos ovos e para os indivíduos jovens na voadeira para 
um desenvolvimento esquelético e muscular harmónico.

ACONSELHA-SE
Sempre disponível, tal como é ou misturado com a papa ou associado ao grão, 
durante todo o ano.

INGREDIENTES
Minerais, produtos de outras sementes e frutos, produtos 
de cereais em grão.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: misturar bem com o alimento.
Dose: 10-20 gramas por kg de alimento. Duração do tratamento:
Recomendamos sempre disponível ou misturado com a papa.

ADITIVOS NUTRICIONAIS  / kg

Vitamina A / Vitamin A 2.000.000 U.I.

Vitamina D3 / Vitamina D3 10.000 U.I.

Vitamina C / Vitamin C 8.500 mg

Vitamina PP / Vitamin PP 5.500 mg

Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 2.500 mg

Vitamina E / Vitamin E 2.000 mg

Vitamina B2 / Vitamin B2 2.000 mg

Vitamina K / Vitamin k 2.000 mg

Vitamina B1 / Vitamin B1 1.500 mg

Acido Folico / Folic Acid 100 mg

Vitamina B12 / Vitamin B12 5 mg

Ferro / Iron 860 mg

Rame / Copper 550 mg

Zinco / Zinc 520 mg

Manganese / Manganese 284 mg

Cobalto / Cobalt 225 mg

Iodio / Iodine 45 mg

ADITIVOS NUTRICIONAIS  / kg
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ENZY COMPLEX
Fermentos lácteos e com ação probiótica 

e frutooligossacarídeos com ação prebiótica 
É uma associação de substâncias nutricionais, fermentos lácteos e 
frutooligossacarídeos capaz de manter e reequilibrar a flora bacteriana 
intestinal. É composto por microorganismos seleccionados, capazes de 
atingir o intestino em forma vital e, portanto, é capaz de melhorar o equilíbrio 
microbiano e influenciar positivamente o estado de saúde  intestinal. Os 
produtos  funcionais probióticos e prebióticos têm a função de ajudar as 
actividades das populações de bactérias residentes no intestino, aumentando 
o efeito de barreira da mucosa intestinal, estimulando a resposta imunitária 
e a modulação dos componentes do sistema imunológico. Tendo cada um, 
um metabolismo diferente, a coexistência entre eles é possível graças ao 
controle que cada espécie exerce sobre o desenvolvimento da outra. Manter 
a regularidade intestinal constitui uma barreira útil para a proliferação 
excessiva de espécies de bactérias patogénicas, enquanto um estado 
de desequilíbrio pode induzir alterações no número e na qualidade das 
bactérias. Estimula o sistema imunológico, aumenta a resistência às doenças; 
cria um efeito de barreira contra os microrganismos patogénicos, melhora 
a absorção de nutrientes, aumenta a flora bacteriana intestinal benéfica, 
bloqueia a proliferação da patogénica e provoca uma mortalidade inferior.

ACONSELHA-SE
A administração diária ajuda a prevenir doenças gastrointestinais e a melhorar o bem-
estar do organismo, reforçando as suas defesas naturais. ENZY COMPLEX é adequado 
durante todo o ano, mas é essencial durante as fases do ciclo biológico, em que o 
organismo está mais facilmente sujeito a momentos debilitantes: em preincubação, na 
fase de crescimento dos filhotes, durante a época da muda, ao retornar de exposições 
e/ou competições.

INGREDIENTES 
Produtos de cereais, produtos  da indústria de tratamento da beterraba açucareira, 
produtos de sementes e frutas, produtos da indústria láctea, ácido cítrico, Lactobacillus 
Acidophilus, Bifidobacterium breve, Bifidumbacterium infantis, Bifidumbacterium longum.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: misturar com cuidado com o alimento 
ou dissolver na água de beber. Em caso de 
administração na água de beber, é aconselhável 
substituí-lo a cada 6 horas e realizar uma limpeza 
completa dos bebedouros. Dose: 10 g por kg de 
alimento ou por litro de água de beber. Duração 
do tratamento: 10 dias consecutivos. Aumento 
das necessidades: 15 g por kg de alimento ou por 
litro de água de beber.
Duração do tratamento: 5 dias consecutivos.
Manutenção: 2 dias por semana.

1 Kg

10 g

1 L

10 g

ACONSELHA-SE
Produto à base de substâncias vegetais indicadas para demolhar as 
sementes.

INGREDIENTES
Produtos de outros vegetais, produtos de outras sementes e frutos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: misturar bem com água e 
pôr de molho as sementes. Dose: 2 g (40 
gotas) por litro de água.

As sementes germinadas são amplamente utilizadas na criação pela sua 
digestibilidade e palatabilidade. No entanto, todos sabem, o risco da alta 
carga bacteriana e o desenvolvimento de bolores que esta técnica pode 
induzir. Condicionador para sementes, usado na água necessária para a 
germinação das mesmas, contém substâncias de origem vegetal e ação 
conservante que ajudam a inibir o desenvolvimento de bolores e fungos e, 
portanto, a presença de micotoxinas.

CONDIZIONATORE
PARA SeMeNTeSEficaz contra mofo e fungos

protege as sementes ao demolhar
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Multivitamínico com aminoácidos 
e minerais prontos para usar

FASTVIT
É um nutriente multivitamínico em pó hidrossolúvel água com fatores 
vitamínico-semelhantes, aminoácidos e minerais. É recomendado na 
debilitação do organismo, na preparação para a incubação, na diminuição 
da fertilidade, para melhorar a plumagem, para facilitar o canto, para 
ajudar o bom funcionamento dos processos metabólicos.

ACONSELHA-SE
Todo o ano, durante a fase de crescimento, no período de criação dos filhotes para um 
desenvolvimento harmonioso, para indivíduos jovens na voadeira, em momentos de 
fraqueza, durante e após os tratamentos terapêuticos. Contém lingueta dispenser.

INGREDIENTES 
Produtos da indústria de transformação da beterraba de açúcar, produtos vegetais, 
produtos lácteos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: misturar bem com a papa ou dissolver na água de beber ou deixar disponível 
livremente na lingueta incluída no pacote. Dose: 10 g (duas linguetas de dosagem) por 
kg de alimento ou por litro de água de beber. Quando è utilizado em água de beber, 
o produto deve ser reconstituído diariamente e é indispensável uma rigorosa higiene 
diária dos bebedouros.

VALORES NUTRICIONAIS / kg

Ferro / Iron 17.2 mg
Rame / Copper 11 mg
Zinco / Zinc 10,5 mg
Manganese / Manganese 5,7 mg
Cobalto / Cobalt 4,5 mg
Iodio / Iodine 0,9 mg
Acido Glutammico / Glutamic Acid 298 mg
Acido Aspartico / Aspartic Acid 175 mg
Leucina / Leucine 150 mg
L-Lisina / L-Lysine 130 mg
L-Treonina / L-Threonine 120 mg
Prolina / Proline 98 mg
Isoleucina / Isoleucine 92 mg
Valina / Valine 80 mg
Alanina / Alanine 72 mg
Serina / Serine 62 mg
Fenilalanina / Phenylalanine 44 mg
Tirosina / Tyrosine 38 mg
L-Arginina / L-Arginine 38 mg
Cistina / Cystine 32 mg
Glicina / Glycine 28 mg
L-Triptofano / L-Tryptophan 26 mg
L-Istidina / L-Histidine 24 mg

ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg

Vitamina A / VitaminA 78.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3 400 U.I.
Vitamina C / Vitamin C 340 mg
Vitamina PP / Vitamin PP 220 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 100 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2 78 mg
Vitamina K / Vitamin k 78 mg
Vitamina E / Vitamin E 78 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1 60 mg
Acido Folico / Folic Acid 4 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12 195 mcg
DL-metionina / DL-Methionine 10.000 mg
Colina / Choline 10.000 mg
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Concentrado proteico de alta qualidade, hidrossolúvel 
FP1-PROTOZYM

FITOBIOL
Probiótico à base de plantas

Transforma água para beber em uma nutrição com função plástica É um alimento 
complementar, feito a partir de um concentrado proteico de alta qualidade, solúvel 
em água. É recomendado como alimento durante todo o ano, mas é essencial durante 
as fases do ciclo biológico das aves quando a síntese proteica é mais intensa. Em pré-
incubação: as fêmeas nas semanas antes da deposição enfrentam um imenso esforço 
metabólico para produzir os ovos. Durante o crescimento dos filhotes: diminui o 
tempo de permanência no ninho e aumenta o seu tamanho no momento de desmame 
Durante a muda: a produção de penas requer a disponibilidade de proteínas de alta 
qualidade. É possível administrá-lo na papa com um resultado certamente positivo, 
mas variável, porque não todos os indivíduos comem nos mesmos percentuais.

ACONSELHA-SE
Antes do acasalamento, para os filhotes, 
no momento de passar para a voadeira, durante a muda.

ACONSELHA-SE
Como suplemento alimentar durante todo o 
ano e especialmente nos períodos de  pré-
incubação,  durante  a criação  dos filhotes, 
durante a muda.

INGREDIENTES 
Produtos de cereais em grão, produtos de 
tubérculos e raízes, produtos de sementes ou 
frutos oleaginosos,  óleos e gorduras, minerais.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: misturar bem com o alimento. 
Dose: 5-10  por kg de alimento. Duração do tratamento: 
10/15 dias consecutivos. Aumento da necessidade: 10-20 g por 
kg de papa. Duração do tratamento: 15/30 dias consecutivos ou em dias 
alternados por períodos mais prolongados. Manutenção: 2 dias por semana.

Vitamina PP / Vitamin PP 60.000 mg

Vitamina B12 / Vitamin B12 50 mg

ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg

Proteínas 80,00% 

Acido Glutammico / Glutamic Acid 146.322 mg
Acido Aspartico / Aspartic Acid 87.615 mg
Leucina / Leucine 74.250 mg
Lisina / Lysine 65.340 mg
Treonina / Threonine 57.915 mg
Prolina / Proline 48.312 mg
Isoleucina / Isoleucine 46.035 mg
Valina / Valine 39.402 mg
Alanina / Alanine 35.640 mg
Serina / Serine 31.977 mg
Fenilalanina / Phenylalanine 21.582 mg
Arginina / Arginine 18.612 mg
Tirosina / Tyrosine 18.612 mg
Metionina / Methionine 17.127 mg
Cistina / Cystine 16.335 mg
Glicina / Glycine 14.157 mg
Triptofano / Tryptophan 12.672 mg
Istidina / Histidine 11.880 mg

INGREDIENTES
Produtos da indústria láctea, produtos de cereais em grão, produtos da indústria de 
transformação da beterraba de açúcar, produtos de sementes e frutos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: dissolver bem em água de beber ou 
misturar com a papa. Dose: 10-20 g por litro 10-20 g por kg 
de papa. Aumento das necessidades: 30 g por litro de água de 
beber igual a 1,5 medidas (3 g) por 100 ml de água de beber ou 
100 g por kg de papa (10% em peso na papa). Quando è utilizado 
em água de beber, o produto deve ser reconstituído diariamente 
e é indispensável uma rigorosa higiene diária dos bebedouros.

É uma associação de substâncias naturais, vegetais e minerais que alimentam 
as aves livremente em momentos de necessidade real. Desempenha uma 
ação prebiótica, probiótica e dietética. Fornece elementos essenciais para 
a realização de funções vitais  para uma melhor defesa orgânica, para 
uma maior resistência à fadiga, para uma plumagem sedosa e aveludada. 
Aumenta a palatabilidade da papa e ajuda a manter o intestino saudável. 
Representa um método novo de suplemento alimentar, ajuda a melhorar 
a assimilação de nutrientes, estimula e regula o metabolismo, ajuda a 
reequilibrar as funções orgânicas. Age em várias funções importantes dos 
órgãos, é um tónico estimulante e, graças a sua ação remineralizante, ajuda a 
combater e superar os períodos de fraqueza ou estresse metabólico. Graças 
à sua completude nutricional aumenta a vitalidade e a resistência, melhora a 
fecundidade e a eclosão dos ovos, permite o rápido crescimento dos indivíduos 
jovens, estimula o canto, favorece uma plumagem sedosa e aveludada. É 
especialmente útil para a manutenção e reprodução de aves europeias, 
canários, periquitos, pássaros exóticos e papagaios pequenos e grandes.

VALORES NUTRICIONAIS / kg

Vitamina C / Vitamin C 10.000 mg

Vitamina B2 / Vitamin B2 400 mg

ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg
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Vitamina C / Vitamin C 20.000 mg

Vitamina K3 / Vitamin K3 10.000 mg

É um alimento tónico com extratos de proteínas vegetais, Omega-3 e 
substâncias para a pigmentação que complementam a dieta dos indivíduos 
de fator amarelo. Contém carotenóides, que através de processos de 
oxidação, influenciam e determinam a coloração amarela da plumagem. 
É recomendado durante todo o período da muda para uma plumagem 
sedosa e aveludada. GIALLO RILUCENTE associado com BRILL VELL satisfaz 
de forma completa e adequada todas as exigências nutricionais das aves 
durante o período da muda.

È uma combinação especial de vitaminas e extratos de plantas que tem 
principalmente uma ação vasoprotetora e anti-hemorrágica. 
È um pó solúvel que ajuda as aves em momentos de estresse de 
tratamentos terapêuticos, que permite o reequilíbrio da coagulação do 
sangue, que ajuda a superar o período de quarentena e é indicado em caso 
de intoxicação alimentar. É rico em extratos de plantas com propriedades 
anti-inflamatórias e antioxidantes úteis para combater os radicais livres. 
É apropriado para todos os tipos de aves, particularmente os tentilhões e 
papagaios cuja necessidade de vitamina K é maior do que a média.

ACONSELHA-SE
Para os canários de cores de ninho deve ser administrado mesmo antes da deposição 
dos ovos e continuar até o final da muda para uma óptima coloração. Para todos os 
outros, deve ser administrado a partir do dia 40 até o final da muda.

ACONSELHA-SE
Para sua função vasoprotetora, em todos os casos de estados hemorrágicos, para 
fortalecer o sistema imunológico, após tratamentos médicos (coccidiose, vermes, etc.).

INGREDIENTES 
Produtos de cereais em grão, produtos 
de tubérculos e raízes, produtos de 
sementes ou frutos oleaginosos,  óleos 
e gorduras, minerais.

INGREDIENTES 
Produtos da indústria de transformação da beterraba de açúcar, produtos de outras 
sementes e frutos, produtos de cereais em grão.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: misturar bem com a papa. Dose: 10-15 g por kg de alimento. Duração do 
trattamento: durante todo o período da muda, diariamente. Manutenção: 2 dias por 
semana.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: misturar bem com o alimento ou dissolver na água de beber. Dose: 5-10 g 
por kg de alimento ou por litro de água de beber. Duração do tratamento: 5/6 días 
consecutivos. Aumento das necessidades: 15 g por kg de alimento ou por litro de 
água de beber. Duração do tratamento: 5/6 días consecutivos. Manutenção: 5-10 
g por kg de alimento ou por litro de água de beber  2 dias por semana.

GIALLo RILUCENTE
Intensifica e faz brilhante a plumagem 

dos canários de fator amarelo

KAPPA C
Vasoprotetor com vitamina K, vitamina C

e extratos vegetais

ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg
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KARNYTHIN
Melhora a forma muscular e estimula a fecundidade

Deve ser usado antes e depois do acasalamento, durante a deposição dos ovos, 
no período de incubação e de criação dos filhotes. É indicado desde os primeiros 
dias de vida para um crescimento harmonioso e um desenvolvimento óptimo, 
estimula a vitalidade dos indivíduos jovens e a fecundidade dos reprodutores, 
é essencial para uma perfeita forma muscular. Promove, estimula e melhora 
a resistência à fadiga. Melhora a recuperação após exposições, depois de 
momentos de estresse ou tratamentos terapêuticos. Tem uma “ação enérgica” 
sobre o sistema muscular, uma ação desintoxicante e um efeito antioxidante.

ACONSELHA-SE
Para um acasalamento fecundo, para os indivíduos jovens no momento da passagem 
para a voadeira, para um melhor crescimento muscular, nos casos de fadiga, para uma 
maior recuperação após períodos de fraqueza física, após os tratamentos terapêuticos.

INGREDIENTES  Minerais em solução aquosa.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: misturar bem com o alimento ou dissolver na água de beber. Dose: Medida: 5-10 
ml (1/2-1 medidas) por litro de água de beber ou por kg de papa. Gotas: 5-10 gotas (0,25-
0,50 ml) por medida de 50 ml. Duração do tratamento: 10 dias consecutivos. Aumento 
das necessidades medida: 20 ml (2 medidas) igual a 20 g por litro de água de beber ou por 
kg de papa. Gotas: 20 gotas (1 ml) por medida de 50 ml. Duração do tratamento: 10 dias 
consecutivos. Preparação para o acasalamento: iniciar a administração aos reprodutores 
diariamente cerca de 10/20 dias antes do acasalamento. Acasalamento: continuar a 
administração diária durante 7/10 dias. Repetir o tratamento, se necessário. Indivíduos 
jovens em voadeira: 2 dias por semana. Manutenção: 2 dias por semana.

L-Carnitina / L-Carnitine 50.000 mg
E300 Vitamina C / E300 Vitamin C 10.000 mg
Vitamina E / Vitamin E 10.000 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1 5.000 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6 2.000 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2 80.000 mcg
Biotina / Biotine 4.000 mcg

LIEVITOR
Leveduras vivas

É indicado pelo seu alto conteúdo proteico de alto valor biológico e 
representa uma fonte natural de vitaminas e minerais. É um regulador 
da flora intestinal, melhora a assimilação dos alimentos, ajuda o fígado 
a desempenhar a sua função, estimula as defesas orgânicas, ajuda 
a manter a forma. A qualidade mais importante deste suplemento 
nutricional é a presença de vitaminas do complexo B, que são essenciais 
para o bom funcionamento de muitos aparatos, associados a uma vasta 
gama de substâncias nutrientes importantes, tais como proteínas, 
aminoácidos, minerais.

ACONSELHA-SE
Em casos de fraqueza física, durante os períodos debilitantes, durante a muda, 
depois de tratamentos terapêuticos para reequilibrar rapidamente a flora bacteriana 
intestinal e em todos os casos em que precisa de um alimento energético para 
compensar as deficiências.

INGREDIENTES 
Leveduras, produtos de cereais 
em grãos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: misturar bem com o alimento ou com os grãos levemente umedecidos.
Dose: 5-10 gramas por kg de alimento.
Duração do tratamento: 6/8 días consecutivos.
Manutenção: 5 dias por mês.

ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg
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MYCoToS CONTROL
Ajuda a limitar os danos causados pelas micotoxinas

NATURAL SToP
Regulador intestinal

É uma associação de ingredientes de alto poder adsorvente. Contém 
componentes de ação conservante que impedem o desenvolvimento 
de bolores e fungos e substâncias úteis para limitar os danos causados 
pelas micotoxinas. Desempenha uma ação reguladora da flora bacterina 
intestinal, favorecendo o desenvolvimento de microorganismos benéficos 
do sistema digestivo. Tem uma alta capacidade adsorvente e combate os 
efeitos das toxinas, ajuda a controlar o desenvolvimento de micotoxinas 
nas sementes germinadas.

è uma associação de substâncias naturais com vitaminas, minerais e oligo-
elementos para uma forte ação adsorvente e para regular as funções do 
sistema digestivo. É recomendado para aqueles casos com desequilíbrio 
alimentar, regula o pH intestinal e, em particular, acelera os processos 
de normalização da mucosa e a flora bacteriana intestinal. Tem um alto 
poder para capturar e incorporar os líquidos presentes no lúmen intestinal 
preservando a integridade da mucosa e regulando o trânsito intestinal. 
Melhora a digestão e assimilação, mantém os tecidos intactos. Não contém 
antibióticos.

ACONSELHA-SE
Durante o período de criação, adicionar as sementes germinadas para controlar o 
desenvolvimento das micotoxinas potenciais.

ACONSELHA-SE
Para complementar a dieta, durante o período de aclimatação, em momentos de 
debilidade orgânica e estresse, em caso de intoxicação alimentar e diarreia.

INGREDIENTES
Produtos de outros vegetais, minerais.

INGREDIENTES
Produtos de cereais em grãos, produtos de tubérculos e raízes, produtos de sementes 
ou frutos, produtos da indústria de transformação da beterraba de açúcar, minerais.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: misturar bem com o alimento. Dose: 2 g por kg de papa ou sementes. 
Duração do tratamento: 10 dias consecutivos. Aumento das necessidades: 5 g por kg 
de papa ou sementes. Duração do tratamento: 5/10 días consecutivos.
Manutenção: 2 dias por semana.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: misturar bem com o alimento. Dose: 10 g por kg de alimento. Duração do 
tratamento: 5 dias consecutivos. Aumento  das  necessidades: 15-20 g por kg de alimento. 
Duração do tratamento: 5 dias consecutivos. Manutenção: 3/4 dias consecutivos por mês.
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NYSTAMYN 2
Para um crescimento rápido e equilibrado dos filhotes

è um aditivo alimentar recomendado para a incubação e para os filhotes; 
favorece a eclosão dos ovos e o perecentual de  sobrevivência dos pintinhos. 
É uma associação de extratos de plantas e substâncias nutricionais de alto 
efeito plástico, indicado para um desenvolvimento rápido e equilibrado 
e uma correta assimilação dos princípios nutricionais. É feito a partir 
de substâncias naturais indicadas nos desequilibrios da flora bacteriana 
intestinal. É de assimilação fácil, não tem contra-indicações, é de eficácia 
rápida e poderosa, ajuda com sucesso a combater bactérias e fungos.

OLEO FISH é um fortificante natural produzido a partir de óleo de fígado de 
bacalhau emulsionado e vitaminado de alto valor biológico e energético.  
Pelas suas propriedades, pode ser usado desde os primeiros dias de vida 
e durante todo o ano. Misturado com a papa melhora a palatabilidade, o 
desenvolvimento, a plumagem.

ACONSELHA-SE
Durante o período de incubação e para a criação dos filhotes.

ACONSELHA-SE
Nos momentos de fraqueza, durante o desenvolvimento, a mudança das estações, 
a muda, após os tratamentos terapêuticos, antes, durante e após exposições ou 
competições.

INGREDIENTES 
Produtos de cereais em grãos, produtos de outras sementes e frutos, produtos da 
indústria de transformação da beterraba de açúcar.

INGREDIENTES 
Produtos da indústria de transformação da beterraba de açúcar, óleos e gorduras, 
produtos de cereais em grão.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: misturar com cuidado com o alimento ou dissolver na água de beber. Dose: 
10 g por kg de alimento ou por litro de água de beber. Duração do tratamento: durante 
o período de acasalamento, incubação, eclosão dos ovos e criação. Aumento das 
necessidades: 20 g por kg de alimento.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: misturar bem com o alimento.
Dose: 10-15 g por kg de alimento.
Duração do tratamento: 10 dias consecutivos.
Aumento das necessidades: 20 g por kg de alimento.
Duração do tratamento: 10 dias consecutivos.
Manutenção: 3 dias consecutivos por mês.

OLeo FISH
Fortificante natural a partir de óleo de fígado de 

bacalhau emulsionado e vitaminado

Vitamina A / Vitamin A 2.600.000 U.I.

Vitamina D3 / Vitamin D3 10.000 U.I.

Vitamina E / Vitamin E 5.000 mg

ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg
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OLIo D’AGLIO
Óleo de alho para uma ação estimulante e antissética

Ajuda a regular as funções fisiológicas do organismo. Na tradição popular 
o alho sempre foi utilizado pelas suas propriedades consideradas 
bacteriostáticas, antifúngicas  e vermífugas, desempenha uma ação 
estimulante e antissética no sistema respiratório e digestivo, tem um efeito 
depurativo em geral. Não tem contraindicações, é rico em alicina, um 
composto organossulfurado, se crê tem propriedades antibióticas de amplo 
espectro, é rico em vitaminas e minerais. Ajuda a manter a boa saúde e 
promove a melhor forma.

Na tradição popular o orégano, o tomilho e a rosa selvagem são considerados 
uma bênção para o organismo, fortalecem o sistema imunológico, melhoram 
a digestão, ajudam o sistema respiratório e são ricos em propriedades 
depurativas e balsâmicas. Origan+ não provoca intoxicações, não tem efeitos 
colaterais e não altera a coloração natural da plumagem.

ACONSELHA-SE
A utilização em ciclos alternados ao longo do ano.

ACONSELHA-SE
Todo o ano, sobretudo durante o período da pré-incubação, durante o desmame e a 
muda. Contém orégano, tomilho e rosa selvagem, reconhecidos para as propriedades 
curativas especiais.

INGREDIENTES 
Líquido: Produtos de plantas, minerais em solução aquosa. 
Pó: Produtos de cereais em grãos, produtos de outras plantas, produtos da indústria de 
transformação da beterraba de açúcar, leveduras, minerais.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: misturar bem com os grãos o com o alimento.
Dose: 25-35 gotas (1,25-1,75 ml) por kg de grãos ou de alimento.
Duração do tratamento: 5 dias consecutivos. Antes da deposição dos ovos: 10 
dias consecutivos. Período de descanso e muda: 6 dias consecutivos por mês. 
Manutenção: em alternativa 2 dias por semana durante todo o ano.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Líquido: Utilização: dissolver na água de beber ou misturar com cuidado com o 
alimento. Dose: 1,5 ml (cerca de 1/2 marca da medida ou 30 gotas) por litro de 
água de beber ou por kg de papa ou 2-3 gotas por medida de 50 ml ou 100 g 
de papa. Duração do tratamento:  duas vezes por semana durante todo o ano.
Pó: Utilização: misturar bem com o alimento. Dose: 2-3 g por kg de papa. Duração 
do tratamento: 5 dias. Dose de manutenção: 1,5 g por kg de papa durante 5 dias 
consecutivos, suspender 2 dias e repetir.

ORIGAN +
Orégano, tomilho, rosa selvagem

para estimular o sistema imunológico

INGREDIENTES 
Óleo de alho em óleos vegetais.

pó 
líquido



Sr. CARLOS MOIA
Multi-premiado
Campeão do Mundo
Criador Português de: 
- Lipocromo Vermelho  Mosaico
- Ágata Amarelo  Mosaico
- Castanho Vermelho  Mosaico
- Féo Vermelho  Mosaico
- Ágata Topázio Branco 
- Ágata Topázio Amarelo Mosaico

Testemunho

by ORNIDELPOZZO
Italia



1 L 1 L

1 Kg

2 

I v
al

or
i r

ip
or

ta
ti 

so
no

 in
di

ca
tiv

i /
 T

he
 v

al
ue

s 
ar

e 
in

di
ca

tiv
e

COMPATÍVEIS COM TODOS OS OUTROS ALIMENTOS E/OU ADITIVOS. APROPRIADO PARA TODOS OS TIPOS DE AVES DE ESTIMAÇÃO E/OU ORNAMENTAIS
INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com20

ORNICARBO
Carvão granulado vegetal
de alto poder adsorvente

ORNIACIDOL
Acidificante para a água de beber, 

melhora a assimilação e o bem-estar
A acidificação da água de beber ajuda a melhorar o estado geral do sistema 
digestivo e em especial ajuda a manter as condições ideais do intestino, 
melhorando a assimilação dos alimentos. A acidificação é um meio adequado 
para activar e selecionar a flora bacteriana benéfica e inibir o desenvolvimento 
de enterobactérias patogénicas. A acidificação da dieta pode ser considerada 
uma medida profilática semelhante à realizada com antibióticos; a 
diferença fundamental é determinada pelo facto dos antibióticos inibem o 
crescimento da flora bacteriana intestinal, o processo de acidificação permite 
a sobrevivência dos microrganismos mais adequados para colonizar o trato 
intestinal. É um adjuvante no tratamento das doenças gastro-entéricas. É útil 
para a flora intestinal para combater a ação causada por fatores patogénicos. É 
uma associação de várias substâncias acidificantes úteis para obter o benefício 
máximo a partir do desempenho simbiótico.

Graças ao seu alto poder absorvente, melhora a flora bacteriana 
intestinal e impede a proliferação de bactérias patogénicas. Tem sido 
amplamente documentada a eficácia adsorvente do carvão ativo em 
comparação com substâncias tóxicas (substâncias químicas, toxinas 
bacterianas, etc.) e é considerado, portanto, um valioso antídoto em 
casos de intoxicação ou infeções tóxicas transmitidas por alimentos.

ACONSELHA-SE  O uso contínuo ajuda a alcançar os melhores resultados.

ACONSELHA-SE
Contra a fermentação anormal gástrica e intestinal, nas diarreias pútridas e fétidas.

INGREDIENTES Ácido acético, ácido láctico, ácido cítrico.

INGREDIENTES Carvão vegetal granulado ativo.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: dissolver bem em água de beber. Dose: Medida: 1,25 ml por litro de água 
de beber. Gotas: 25 gotas por litro de água de beber. Duração do tratamento: 3 
dias por semana durante todo o ano. Aumento das necessidades: medida 5 ml por 
litro de água de beber. Gotas: 100 gotas por litro de água de beber. Duração do 
tratamento: 2 dias. Manutenção: 2 dias por semana.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: administrar em recipientes especiais ou misturar bem com o alimento, 
as sementes, o sal, os grãos. Dose: 2 colheres de café (equivalente a 6 g) por kg de 
alimento. Duração do tratamento: se for necessário, administrar durante 10/15 dias 
consecutivos até à recuperação. Manutenção: 2 dias por semana.
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PULLMOTHYL
Para o sistema respiratório com própolis, 

equinácea e extratos de plantas

Corante para aves de fator vermelho com 
carotenóides e xantofilas

ReD FACTOR

Adjuvante polivalente em doenças do sistema respiratório, desempenha 
uma ação tónico-estimulante além de anti-inflamatória. A sua fórmula 
especial composta de própolis e equinácea ajuda a fortalecer as defesas. 
É rico em substâncias imunoestimulantes e flavonóides e portanto 
desempenha também um efeito balsâmico. Não provoca alteração na 
coloração natural da plumagem.

Contém uma mistura concentrada de carotenóides e xantofilas capaz de 
garantir uma variedade de pigmentação óptima nos canários de fator 
vermelho. É recomendado no período da muda para uma plumagem 
sedosa e aveludada. RED FACTOR associado com VELL BRILL satisfaz de 
forma completa e adequada todas as exigências nutricionais das aves 
durante o período da muda.

ACONSELHA-SE
Para fortalecer as defesas do organismo contra os sintomas respiratórios.

ACONSELHA-SE
O uso diário na dose de 5 g por kg de alimento durante todo o período da muda. Deve 
ser administrado associado a uma papa macia (p. ex- Blanco Español).

INGREDIENTES Produtos de outras plantas, minerais em solução aquosa.

INGREDIENTES 
Produtos de cereais em grãos, vários
(E161g - Cantaxantina, E160a - Betacaroteno, E160e-Xantofila).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: dissolver na água de beber ou misturar conìm cuidado com o alimento. Dose: 
2-3 g (2-3 ml) kg de alimento ou litro de água de beber ou 2-3 gotas por medida de 50 ml ou 
100 g de papa. Duração do tratamento: 10 dias consecutivos. Manutenção: 2 vezes por 
ano no períodos de mudança de estação (outono e primavera) ou em caso de necessidade. 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: misturar bem com a papa macia (p.ex. BLANCO ESPAñOL). Dose: 5 g por kg 
de alimento. Duração do tratamento: administrar diariamente durante todo o período 
da muda. Manutenção: 2 dias por semana.
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RoSSo BRILLANTE
Realça a cor dos fatores vermelhos

É um aditivo alimentar com extratos de proteínas vegetais, Omega-3 e 
substâncias para a pigmentação que complementa a dieta dos indivíduos 
de fator vermelho. Contém cantaxantina e betacaroteno em proporções 
ideais que determinam e promovem a coloração vermelha da plumagem. 
É recomendado no período da muda para uma plumagem sedosa e 
aveludada. ROSSO BRILLANTE associado com VELL BRILL satisfaz de forma 
completa e adequada todas as exigências nutricionais das aves durante o 
período da muda. Melhora a cor e o brilho da plumagem, não substitui o 
corante tradicional.

Não tem efeitos colaterais, fortalece as defesas do organismo, desempenha 
uma acção anti-inflamatória, tem um efeito benéfico no intestino, exerce 
uma ação antibacteriana. É um pó impalpável com altas proporções de 
minerais e oligoelementos. Proporciona benefícios substanciais graças 
a sua alta capacidade de adsorção que permite neutralizar toxinas 
(resíduos metabólicos), tornando o ambiente menos propício para o 
desenvolvimento de bactérias e micróbios. Tem adsorção seletiva: não 
absorve os nutrientes vitaminas e minerais e purifica o organismo com a 
eliminação das toxinas e a recuperação dos sais minerais.

ACONSELHA-SE
Para os canários de cores de ninho deve ser administrado mesmo antes da deposição 
dos ovos e continuar até o final da muda para uma óptima coloração. Para todos os 
outros, deve ser administrado a partir do dia 40 sempre até o final da muda.

ACONSELHA-SE
Pelo seu alto poder adsorvente, pela sua capacidade de neutralizar os efeitos de 
substâncias tóxicas, pelas suas propriedades  remineralizantes, regenerantes e curativas.

INGREDIENTES 
Produtos de cereais em grãos, produtos de 
tubérculos e raízes, produtos de sementes e 
frutos,  óleos e gorduras, E161g - Cantaxantina, 
E160a - Betacaroteno.

INGREDIENTES 
Produtos de cereais em grãos, produtos de outros 
vegetais, vários, minerais.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: misturar bem com a papa. Dose: 10-15 g por kg de alimento para animais 
ou outro alimento. Duração do tratamento: administrar diariamente durante todo o 
período da muda. Manutenção: 2 dias por semana.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: Misturar bem com o alimento, ou, alternativamente, preparar a noite 
dissolvendo uma colher de chá em 1 copo de água, misturar por um tempo longo, deixar 
repousar durante a noite à temperatura ambiente; pela manhã usar a água deixando 
o depósito (é preferível não usar colher e recipientes de metal). Dose: 10 g por kg de 
alimento ou por litro de água de beber. Duração do tratamento: 3 dias consecutivos. 
Aumento das necessidades: 20 g por kg de alimento ou por litro de água de beber. 
Duração do tratamento: 3 dias consecutivos. Manutenção: 2 dias por semana.

SALUS
Desintoxicante com efeito adsorvente, 

fortaleceas defesas do organismo
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SILYPRO
SILYPRO é uma associação de extratos secos de ervas e plantas, como 
o cardo mariano (silimarina) e o dente de leão, reconhecidos pelas suas 
propriedades tónicas e purificadoras que, associadas com aminoácidos 
de cadeia ramificada e metionina, melhoram e aumentam o efeito 
hepatoprotetor. A presença de extrato seco de equinácea também 
estimula o sistema imunológico. Não provoca alteração na coloração 
natural da plumagem.

ACONSELHA-SE
Em períodos de fadiga e debilidade após tratamentos terapêuticos, durante as 
mudanças de estação ou para uma ação energética e purificante.

INGREDIENTES 
Produtos de cereais em grãos, produtos de outras plantas, produtos de 
tubérculos e raízes, produtos da indústria de transformação da beterraba de 
açúcar, produtos lácteos, minerais.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: misturar bem com o alimento ou dissolver
em água de beber. Em caso de administração na 
água de beber é aconselhável substituí-lo a cada dia 
e realizar uma limpeza completa dos bebedouros.
Dose: 10 g por kg de alimento ou por litro de água 
de beber.
Duração do tratamento: 10 dias consecutivos.
Aumento das necessidades: 15 g por kg de alimento 
para animais ou por litro de água de beber.
Duração do tratamento: 6 dias consecutivos.
Manutenção: 2 dias por semana.

Desintoxicante e protetor do fígado com silimarina e 
aminoácidos de cadeia ramificada

Vitamina A / Vitamin A 40.000 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3 200 U.I.
Vitamina PP / Vitamin PP 170 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 60 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2 50 mg
Vitamina K/ Vitamin k 50 mg
Vitamina E / Vitamin E 50 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1 30 mg
Vitamina C / Vitamin C 200 mg
Acido Folico / Folic Acid 2 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12 0,10 mcg
DL-metionina / DL-Methionine 2.000 mg

Ferro / Iron 12,5 mg

Rame / Copper 0,42 mg

Zinco / Zinc 0,80 mg

Manganese / Manganese 0,50 mg

Calcio / Calcium 70 mg

Acido Glutammico / Glutamic Acid 1490 mg

Acido Aspartico / Aspartic Acid 1012 mg

Alanina / Alanine 381 mg

L-Arginina / L-Arginine 920 mg

Cistina / Cystine 100 mg

Fenilalanina / Phenylalanine 410 mg

Glicina / Glycine 490 mg

L-Istidina / L-Histidine 190 mg

Leucina / Leucine 650 mg

L-Lisina / L-Lysine 630 mg

Metionina / Methionine 2100 mg

Prolina / Proline 450 mg

Serina / Serine 480 mg

Tirosina / Tyrosine 200 mg

L-Treonina / L-Threonine 240 mg

L-Triptofano / L-Tryptophan 100 mg

Leucina / Leucine 950 mg

Valina / Valine 480 mg

Isoleucina / Isoleucine 480 mg

ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg

VALORES NUTRICIONAIS / kg
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SPIRULINA
Tonico, fortificante, equilibrado 

de alto conteúdo proteico

Nutrição completa para a criação dos psitacídeos 
em reprodução “à mão”

V10

É um suplemento alimentar com um alto conteúdo proteico, vitaminas 
lipossolúveis e hidrossolúveis, aminoácidos essenciais, substâncias minerais 
e ácidos graxos. A spirulina foi considerada o “alimento dos deuses” porque 
fornece energia rapidamente e aumenta a resistência física, fortalece o 
sistema imunológico e protege a flora bacteriana intestinal. Tem um alto 
valor nutricional, é um suplemento antioxidante, revigorante e fortificante, 
purifica e desintoxica o organismo, combatendo a ação dos radicais livres. 
É um alimento entre os mais completos e equilibrados que existem na 
natureza, tem uma alta capacidade de assimilação e representa o suporte 
ideal para complementar as dietas das aves granívoras. Não existem estudos 
detalhados em corantes naturais presentes no spirulina e seus efeitos sobre o 
lipocromo, portanto, é necessária uma utilização racional na época da muda 
e coloração do lipocromo.

É uma fonte de proteínas de origem animal  associada com componentes vegetal 
portadores de microelementos. Não contém corantes ou aromas artificiais. Foi 
especificamente formulado para evitar a formação de grumos e a absorção de 
água ao longo do tempo. Isso impede a solidificação da papa em um curto espaço 
de tempo e que o operador tenha de adicionar mais líquido para a mistura para 
aspirar na seringa resultando na administração excessiva de água ao última filhote 
embuchado. V10 representa um produto tecnológico destinado a usar a menor 
quantidade de água possível na ração. Os filhotes que são alimentados pelos pais 
presentam o papo cheio de alimentos que são muito “secos” em comparação com 
as nossas papas de engolir, a água utilizada nas papas normais é necessária para 
nós, para introduzir a massa nas seringas, e não no filhote. O excesso de água além 
de não proporcionar calorias ou elementos plásticos, dilui os ácidos e as enzimas 
digestivas do animal causando má digestão e risco de infeções gastrointestinais (o 
ácido gástrico desactiva, com efeito, vários tipos de bactérias patogénicas).

ACONSELHA-SE
O uso diário na dose de 10-20 g por kg de papa sobretudo durante o período da 
incubação. Na reprodução, ao engolir, pode ser usado juntamente com outras fontes de 
aminoácidos de origem animal para aumentar o valor proteico da papa.

ACONSELHA-SE
Para a criação “à mão” de psitacídeos graças à alta qualidade do produto acabado e seus 
ingredientes (destinados principalmente para o consumo humano).

INGREDIENTES 
Spirulina pura 100%.

INGREDIENTES 
Produtos de cereais em grãos, produtos de outras plantas, produtos de sementes ou 
frutos oleaginosos, produtos da indústria láctea, minerais, óleos e gorduras, produtos 
da indústria de transformação da beterraba de açúcar.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: Utilização: misturar bem com o alimento para animais. Dose: 5-10 g 
por kg de alimento. Duração do tratamento: 10 dias consecutivos. Manutenção: 
2 dias por semana.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: Para a criação “a mão” dos psitacídeos
(indicado nos primeiros 10 dias de vida). Dose: 
misturar uma quantidade em  de V10 com uma 
quantidade em  de água equivalente a 150% 
da primeira (ex. 100 g de V10 + 150 g de água). 
Misturar um volume de V10 em um volume igual 
de água tíbia (ex. um copo de V10 e um copo de 
água tíbia).

SPIRULINA
 PURA 100% 

Proteínas19,00% 
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VeLL BRILL
Para a muda e a formação da plumagem 
com vitamine, aminoácidos e minerais

VITAZIM
Multivitamínico líquido

É uma associação de vitaminas e aminoácidos da biodisponibilidade ampla que 
ajuda no desenvolvimento harmonioso dos indivíduos e na boa condição física. 
As vitaminas lipossolúveis A, D, E são necessárias para catalisar ações enzimáticas 
e de proteção dos tecidos, órgãos e esqueleto. As vitaminas do grupo B têm uma 
ação de manutenção biofisiológica em geral, intervêm e facilitam o metabolismo 
de carboidratos, lipídios e proteínas. A ação da vitamina H1 e a vitamina PP é 
expressa no fígado com caráter hepatoprotetor e lipótropo e bio-regulador 
intestinal metabólico. Contém COLINA e INOSITOL, fatores vitamínico-semelhantes 
que ajudam a prevenir o depósito de gordura no fígado e ajuda a assimilação 
de nutrientes na dieta. É recomendável no período de crescimento, durante a 
criação dos filhotes para um desenvolvimento harmonioso, para indivíduos jovens 
na voadeira, em momentos de estresse e fraqueza física, após os tratamentos 
terapêuticos, antes, durante e após exposições ou competições.

As vitaminas, os oligoelementos, os sais minerais, a colina e a metionina associados 
são importantes para a manutenção do equilíbrio biológico durante o estresse 
fisiológico determinado pela muda. Agem e intervêm para evitar deficiências e 
para manter a funcionalidade normal dos sistemas do organismo em um momento 
em que é crucial um processo rápido de equilíbrio metabólico.

ACONSELHA-SE
No período de formação da plumagem dos filhotes, durante a muda dos adultos, para 
fixar os pigmentos e realçar as cores, para dar brilho e riqueza de plumagem.

ACONSELHA-SE
No período de criação dos filhotes, para indivíduos jovens na voadeira, em momentos 
de fraqueza, após os tratamentos terapêuticos, antes, durante e após exposições ou 
competições.

INGREDIENTES 
Produtos de cereais em grãos, leveduras, produtos de outros 
vegetais, minerais.

INGREDIENTES Minerais em solução aquosa.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: misturar bem com o alimento.
Dose: 20-30 gramas por kg de alimento. Duração do tratamento:
é recomendável começar uma semana antes do início da muda. 
Administrar diariamente durante todo o período da muda.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: dissolver na água de beber ou misturar bem com o 
alimento.  Dose: Medida: 10 ml (1 medida) por litro de água de 
beber ou kg de papa. Gotas: 10 gotas (0,50 ml) por medida de 
50 ml. Duração do tratamento: 10 dias consecutivos. Aumento 
das necessidades: 20 ml (2 medidas) por litro de água de beber 
ou kg de papa. Gotas: 20 gotas (1,0 ml) por medida de 50 ml. 
Duração do tratamento: 5 dias consecutivos. Criação: Durante 
o período de criação duas vezes por semana. Após tratamentos 
terapêuticos: para a recuperação depois da doença, durante 
5 días consecutivos. Repetir o tratamento, se necessário. 
Manutenção: durante todo o ano, 2 vezes por semana.

Vitamina A / Vitamin A 1.500.000 U.I.

Vitamina D3 / Vitamin D3 10.000 U.I.

Colina / Choline 75.000 mg

Vitamina PP / Vitamin PP 10.000 mg

Vitamina E / Vitamin E 3.600 mg

Vitamina B1 / Vitamin B1 2.400 mg

Inositolo / Inositol 2.000 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-
Pantothenate 2.000 mg

Vitamina C / Vitamin C 1.600 mg

L-Lisina / L-Lysine 1.500 mg

Vitamina B6 / Vitamin B6 400 mg

Vitamina B2 / Vitamin B2 300 mg

Vitamina H1 / Vitamin H1 100 mg

Vitamina B12 / Vitamin B12 1000 mcg

Metionina / Methionine 20.000 mg

Colina / Choline 7.500 mg

Vitamina PP / Vitamin PP 6.000 mg

Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 5.500 mg

Zinco / Zinc 3.500 mg

Ferro / Iron 2.000 mg

Vitamina H1 / Vitamin H1 1.000 mg

Rame / Copper 500 mg

Vitamina H / Vitamin H 100 mg

Iodio / Iodine 50 mg

ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg

ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg
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VITOVO

BARRIERA

Para a ingesta dos filhotes

Produzido a partir de óleos essenciais, desinfeta
e perfuma o ambiente

Satisfaz plenamente as necessidades alimentares de indivíduos jovens: 
energético, com elevado conteúdo proteico e com vitaminas e minerais. 
Proporciona os elementos indispensáveis e essenciais para o crescimento 
correto e para a manutenção de um óptimo estado fisiológico. É uma 
associação de substâncias facilmente digeríveis, permite manter uma boa 
saúde graças à contribuição de vitaminas, aminoácidos e elementos minerais. 
Não provoca alteração na coloração natural da plumagem.

BARRIERA é uma defesa natural à base de substâncias vegetais. 
Está pronto para usar e, pulverizado no ambiente, atua como um 
impedimento para insetos (moscas, vespas, mosquitos, etc.) e para 
ectoparasitas (carrapatos, pulgas, ácaros, etc.). Desodoriza e desinfeta: 
cheira muito bem. Não mancha e não tem efeitos colaterais. Não 
contém gases.

ACONSELHA-SE
Durante todo o ano; em maiores quantidades durante os períodos de pré-incubação, 
incubação, criação e desmame dos filhotes.

ACONSELHA-SE
O uso diário perfuma e desinfeta o 
ambiente com um cheiro agradável.

INGREDIENTES 
Produtos de cereais em grãos, produtos de tubérculos e raízes, produtos de sementes 
de leguminosas, produtos de outras plantas, produtos da indústria de transformação 
da beterraba de açúcar, produtos lácteos, produtos de outras sementes e frutos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização: é recomendável administrar VITOVO desde os 
primeiros dias de vida através de ingesta ou associado a papa. 
Dose: misturar a quantidade de produto necessário com 
uma quantidade de água suficiente para obter uma massa 
macia, cremosa e aveludada ou misturar bem com a papa na 
quantidade do 10%-20%. Dependendo da idade da ave a massa 
deve ser mais ou menos líquida. É aconselhável para enriquecer 
a água utilizada para diluir VITOVO com multivitamínico  (p.ex. 
VITAZIM, 10 ml por litro).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Pode ser pulverizado livremente na voadeira mantendo uma distância mínima de 30 
cm das aves e prestando atenção para os olhos e as mucosas. Pode ser usado em  
voadeiras, pombais, em canis e pode ser pulverizado sobre esteiras e tapetes.

Proteínas 26,25% 

Vitamina A / Vitamin A 14.800 U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3 2.000 U.I.
Colina / Choline 500 mg
Manganese / Manganese 74,26 mg
Zinco / Zinc 44,8 mg
Ferro / Iron 26.9 mg
Vitamina PP / Vitamin PP 25 mg
Vitamina E / Vitamin E 24 mg
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate 18 mg
Rame / Copper 9,25 mg
Vitamina B2 / Vitamin B2 6 mg
Cobalto / Cobalt 3,47 mg
Vitamina B6 / Vitamin B6 2 mg
Iodio / Iodine 1,17 mg
Vitamina K / Vitamin k 1 mg
Acido Folico / Folic Acid 1 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12 620 mcg

ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg
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SHAMPoo AZZURRo
Realça, protege e favorece uma plumagem brilhante    

SHAMPOO AZZURRO realça a coloração normal e é dá uma plumagem sedosa 
e aveludada. Adequado para uma higiene cuidadosa, protege a pele, ajuda 
a plumagem, melhora as tonalidades das cores. Não provoca alteração na 
coloração natural. Não espuma, não é tóxico.

ACONSELHA-SE
Usa-lo durante todo o ano. É importante para manter a plumagem limpa, brilhante e 
aveludada. Durante o período da muda ajuda a suavizar a pele e promove a liberação 
das penas. O uso regular ajuda a manter a pele e as patas sem escamas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Utilização dissolver uma tampa (uma colher de chá) de shampoo 
em um litro de água. Durante a temporada de exposição: uma vez 
por dia antes da exposição e ar regressar. Durante a temporada 
de inverno: uma vez por semana. Durante os outros períodos: 2 
ou 3 vezes por semana.

INCI
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cellulose gum, Parfum, 2-Bromo-nitropane-1,3-diol 
Benzyl alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Nitrate magesium, 
Magnesium chloride, C.I. 42090.

ORNIDERM
Creme dermo-cosmética para patas:

vermelhidão, descamação, mordidas de insetos
Creme dermo-cosmética para as patas das aves de estimação e/ou aves 
ornamentais com ação calmante, hidratante, emoliente com equinácea, óleo 
de árvore de chá e ácido hialurónico. A presença simultânea de substâncias 
naturais para uma ação higiénica, de componentes de forte ação emoliente 
e calmante e o estrato de equinácea  ajudam a ativar os mecanismos de 
reparação natural da pele, promovendo a recuperação das condições de saúde 
ideais da área afectada. Graças à presença de ácido hialurónico, que tem 
muitas propriedades e sem contraindicações, OrniDerm também pode agir 
como eficaz hidratante e “anti-inflamatório”, ajudando a prevenir danos à pele.

INCI
Aqua, linum usatissimum seed oil, cetearyl alchohol, echinacea purpurea root extract,
melaleuca alternifolia oil, dimethyl sulfone, ceteth 20, glicerilmonostearate, gse (citrus
grandis seed extract), panthenol, allantoin, sodium hyaluronate, vetiveria zizanoides oil,
limonene,linalool.

INSTRUÇÕES 
DE UTILIZAÇÃO 
Utilização: aplicar o creme 
diretamente sobre a pele 
afetada, massagear até a 
completa absorção; repetir 
a operação 1/2 vezes por 
dia durante pelo menos 
uma semana ou, conforme 
adequado.

ACONSELHA-SE
Como um adjuvante para a pele avermelhada e / ou danificada por agentes externos, na 
formação de escamas, no caso de descamação, crostas e picadas de insectos ou várias 
doenças que alteram a funcionalidade da barreira da pele.



PRODUTO
DIAS

DURAÇÃO DOSE
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

Enzycomplex 10 dias
consecutivos

10 g 
 kg - lit.

Orniacidol 3 dias /
semana

1,25 ml 
kg - lit.

Cip-Vit o Vitazim
(ou FastVit)

10/15 dias
consecutivos

10 g
 kg - lit.

Silypro 
(ou Avibi ou Betaminor)

10 dias
consecutivos

10 g
 kg - lit.

Karnythin 10 dias
consecutivos

5-10 ml
 kg - lit.

Pullmothyl 10 dias
consecutivos

2-3 ml
 kg - lit.

Origan + POLVERE
(ou Origan+ LIQUIDO)

2 dias /
semana durante

todo o ano

2-3 g
kg - lit.

Cip Sal SEMPRE
disponível

10-20 g
kg

Preparação para a reprodução:

Antisteril
iniciar cerca de
40 dias antes

SEMPRE 
todo o período

10 ml 
 kg - lit.

Karnythin 10 dias
consecutivos

5-10 ml 
 kg - lit.

Notas: é recomendável continuar usando Enzycomplex, Orniacidol e um Polivitaminico.

MACHOS: Preparação para o acasalamento

PRODUTO
DIAS

DURAÇÃO DOSE
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°
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Calcio D3 10 dias
consecutivos

10 ml 
 kg - lit.

Nota: é recomendável continuar usando Enzycomplex, Orniacidol e um Polivitaminico.

FÊMEAS: Preparação para o acasalamento

PRODUTO
DIAS

DURAÇÃO DOSE
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

Acasalamento

Antisteril 7/10 dias
consecutivos

5-10 ml 
 kg - lit.

Nystamin 2 Pol. SEMPRE
todo o período

10 g 
kg - lit.

Silypro 
(ou Avibi ou Betaminor)

10 dias
consecutivos

10 g
 kg - lit.

PRODUTO
DIAS

DURAÇÃO DOSE
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

Eclosão dos ovos e Criação

Vitovo 
(ou V10)

De acordo com 
a necessidade

a quantidade 
necessária

Nystamin 2 Pol. SEMPRE
todo o período

10 g 
kg - lit.

FastVit 
(ou Cip-Vit ou Vitazim)

SEMPRE 
disponível

10 g
 kg - lit.

Enzycomplex 10 dias
consecutivos

10 g 
 kg - lit.

Orniacidol 3 dias /
semana

1,25 ml
kg - lit.

Calcio D3 5 dias
consecutivos

10 ml 
 kg - lit.

Karnythin 3 dias /
semana

5-10 ml
 kg - lit.

Cip Sal SEMPRE 
disponível

10-20 g
kg

Notas: para aumentar o teor proteico usar  Caseina ou Fp1 Protozym.

PRODUTO
DIAS

DURAÇÃO DOSE
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°
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FastVit SEMPRE 
disponível

10 g 
 kg - lit.

Enzycomplex 10 dias
consecutivos

10 g
 kg - lit.

Orniacidol 3 dias /
semana

1,25 ml
 kg - lit.

Karnythin 3 dias /
semana

5-10 ml
kg - lit.

Cip Sal SEMPRE 
disponível

10-20 g
kg

Desmame

PRODUTO
DIAS

DURAÇÃO DOSE
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

Vell Brill SEMPRE
todo o período

23-30 g 
 kg - lit.

Antipica de acordo com 
a necessidade 10 g / kg 

Notas: usar o corante específico dependendo do tipo de indivíduos criados (ver tabela abaixo).

Muda

PRODUTO
DIAS

DURAÇÃO DOSE
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

Black Noir 10/15 g kg Estimula a EUMELANINA

Bruni Oxidato 10/15 g kg Estimula a  FEOMELANINA e EUMELANINA

Border Yellow 10/15 g kg Corante natural para BORDER, LIZARD, etc...

RedFactor 5/6 g kg Corante para FATOR VERMELHO

Rosso Brillante 10/15 g kg Realça e intensifica a cor dos fatores VERMELHOS

Giallo Rilucente 10/15 g kg Realça e intensifica a cor dos fatores AMARELOS

CORANTES

30 INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com



Karnythin 10 g
 kg - lit. Orniacidol 1,25 ml

 kg - lit. Enzycomplex 10 g
 kg - lit.

AloeVit 1,25 ml
 kg - lit.

Origan+ 
LÍQUIDO ou PÓ

10 g 
 kg - lit. Orniacidol 0,60 ml

 kg - lit.

Origan+ 
LÍQUIDO ou PÓ

10 g 
 kg - lit. - - FastVit

(ou Vitazim)
10 g

 kg - lit.

SilyPro
(ou Betaminor)

10 g
 kg - lit. - - - -

PRODUTO DOSE PRODUTO DOSE PRODUTO DOSE

FASe 1
 DIAS 1-7

FASe 2
 DIAS 8-14

FASe 3
 DIAS 15-21

PREPARAÇÃO para as exposições

Enzycomplex 10 g
 kg - lit.

Enzycomplex
dias alternados

10 g
 kg - lit. Enzycomplex 10 g

 kg - lit.

Orniacidol 1,25 ml
 kg - lit.

Origan+ 
LÍQUIDO ou PÓ

10 g 
 kg - lit. Orniacidol 0,60 ml

 kg - lit.

Betaminor
(ou SilyPro)

10 ml
 kg - lit. Karnythin 10 g

 kg - lit.
FastVit

(ou Vitazim)
10 g

 kg - lit.

- - AloeVit 1,25 ml
 kg - lit. - -

PRODUTO DOSE PRODUTO DOSE PRODUTO DOSE

FASe 1
 DIAS 1-7

FASe 2
 DIAS 8-14

FASe 3
 DIAS 15-21

RETORNO das exposições

Enzycomplex 10 dias
consecutivos

10 g
 kg - lit.

Orniacidol 3 dias /
semana

1,25 ml
 kg - lit.

FastVit SEMPRE 
disponível

10 g 
 kg - lit.

SilyPro
(ou Avibi ou Betaminor)

10 dias
consecutivos

10 g
 kg - lit.

Origan + POLVERE
(ou Origan+ LIQUIDO)

2 dias /
semana durante 

todo o ano

2-3 g
kg - lit.

Manutenção

PRODUTO
DIAS

DURAÇÃO DOSE
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°
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QUALITY 
MAKES THE DIFFERENCE 

SINCE 1960

DAL 1960 SVILUPPo e RICeRCA PeR ALIMeNTI, MANGIMI MeDICATI e PReMISCeLe
Via A. Cugini, 30 - 42122 Reggio Emilia -  Italy 

Tel. e Fax +39 0522.553616  -  www.pinetazootecnici.com
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