Condromax® Pet
Suplemento alimentar para cães e gatos.
Tabletes palatáveis.
Indicação do produto: Condromax® Pet é
um suplemento alimentar para cães e gatos
destinado à suplementação dos
mucopolissacarídeos Sulfato de Condroitina
e Glucosamina, bem como dos minerais
cobre, manganês e zinco. A suplementação
com Condromax® Pet é recomendada em
todos os momentos em que houver
necessidade de aporte dos componentes de
sua formulação, como em animais
submetidos a exercícios constantes, animais
em crescimento ou em condições especiais.

de peso corporal.

Composição básica do produto: Zinco
Aminoácido Quelato, Manganês Aminoácido
Quelato, Dióxido de Silício, Aditivo
Aromatizante Artificial, Sulfato de
Glicosamina, Sulfato de Condroitina,
Aglutinante, Cobre Aminoácido Quelato,
Aroma de Leite, Sacarina Sódica.

Modo de conservação: Conservar em local seco
e fresco, entre 15ºC e 30ºC, ao abrigo da luz
solar, fora do alcance de crianças e animais
domésticos.

Eventuais substitutivos: não há.
Níveis de garantia do produto por kg:
Açúcar ........................................... 10,0000 g
Aroma de Leite .............................. 50,0000 g
Cobre ..................................... 1.025,0000 mg
Dióxido de Silício ........................... 10,0000 g
Glicosamina ................................ 148,4250 g
Manganês ................................. 495,0000 mg
Sacarina Sódica .................... 1.470,0000 mg
Sulfato de Condroitina ................ 166,0000 g
Zinco ...................................... 2.088,0000 mg
Modo de usar: Condromax® Pet deve ser
administrado uma vez ao dia, antes das
refeições, nas dosagens recomendadas
abaixo durante o período mínimo de 30 dias
consecutivos.
Dosagens: 1/2 tablete para cães e gatos de
até 10 kg de peso corporal; 1 tablete para
cães entre 11 e 20 kg de peso corporal; 2
tabletes para cães entre 21 e 30 kg de peso
corporal; 3 tabletes para cães acima de 31 kg

Precauções: A utilização de Condromax® Pet
durante tratamentos com corticoides, que
apresentam ação catabolizante em estruturas
cartilaginosas, pode reduzir ou neutralizar os
benefícios da suplementação com o produto.
Apresentações: Potes plásticos contendo 30,
60 e 90 tabletes palatáveis de 1200 mg cada.
Cartuchos com 3, 6 e 9 blísteres, contendo 10
tabletes palatáveis de 1200 mg cada.

Produto Registrado no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento sob o nº SP-00768
30017.
Responsável Técnica:
Sandra Barioni Toma CRMV/SP 14.817

Fabricado por:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
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