Ativi 40 mg
Suplemento alimentar para cães e gatos
Comprimidos palatáveis

Modo de usar:
Administrar 1 comprimido por dia, independente
do peso corporal do animal. Por se tratar de um
comprimido palatável, o fornecimento pode ser
diretamente ao animal, não havendo
necessidade de mistura com outros alimentos.
Não há um período mínimo/máximo de uso,
ficando a critério do médico-veterinário definir o
tempo de fornecimento do Ativi 40 mg.
Entretanto, estudos indicam que os benefícios
com a suplementação dos componentes do

Produto Isento de Registro no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Responsável Técnica: Dra. Caroline Della Nina
Pistoni CRMV/SP 24.508
Precauções:
Achados de literatura demonstram que a
alimentação pode interferir na absorção do
produto. Dessa forma, recomenda-se que a
administração ocorra 01 (uma) hora antes da
alimentação do animal.
Uso Proibido na Alimentação de Ruminantes.
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Eventuais substitutivos: Não há.
Níveis de garantia do produto por quilograma:
Cobre (mínimo) ....................................... 1400 mg/kg
Colágeno Tipo II
Não Desnaturado (mínimo) .................. 1200 mg/kg
Colágeno Total (mínimo) .............................. 10 g/kg
Manganês (mínimo) ................................. 560 mg/kg
Selênio (mínimo) .................................... 0,007 mg/kg
Zinco (mínimo) ........................................ 2380 mg/kg

Modo de conservação:
Conservar o produto em sua embalagem
original, em local seco e fresco, bem ventilado ao
abrigo do excesso de umidade e da luz solar
direta, em temperatura entre 15ºC e 30ºC e fora
do alcance de crianças e animais domésticos.
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Composição básica do produto:
Ácido ascórbico, colágeno de frango tipo II não
desnaturado, celulose microcristalina, cobre
aminoácido quelato, manganês aminoácido
quelato, polivinilpirrolidona, zinco aminoácido
quelato, extrato de leveduras, fígado de frango,
complexo selênio aminoácido, dióxido de silício,
DL-alfa-tocoferol, estearato de magnésio, ácido
cítrico e crospovidona.

produto são observados com o uso em longo
prazo, de forma que é sugerido o uso por no
mínimo 60 dias.
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Indicação do produto:
O produto Ativi 40 mg é um suplemento
alimentar para cães e gatos destinado à
suplementação de colágeno e dos minerais
cobre, zinco, manganês e selênio, componentes
que exercem suporte nutricional ao metabolismo
da construção de estruturas articulares. Possui
em sua formulação o exclusivo colágeno tipo II
(UC-II®), de fabricação patenteada realizada em
baixas temperaturas, evitando assim a
desnaturação do colágeno, mantendo-o íntegro
e similar ao que naturalmente ocorre nas
cartilagens. A suplementação com Ativi 40 mg é
recomendada em todos os momentos nos quais
houver necessidade de aporte dos componentes
de sua formulação, como em animais submetidos
a exercícios constantes, animais em crescimento,
animais geriátricos ou em condições especiais.
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e UC-II® são marcas registradas da Lonza ou de suas afiliadas.

Empresa Fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria Brasileira
PAPEL

Atendimento
16 3518 2025

Whats SAC

16 98181 8687

(seg. a sex. das 8h às 17h)

