Energy Pet
Suplemento vitamínico aminoácido para cães,
gatos e pequenos animais.
Aroma Morango
Indicação do produto:
Energy Pet é um suplemento
vitamínico aminoácido com
sabor de morango, que
contém em sua fórmula
aminoácidos e vitaminas
destinados a melhorar o
metabolismo energético de
cães, gatos e pequenos
animais (aves e roedores). O
produto é indicado para
animais gestantes, lactantes,
em fase de crescimento,
atletas, convalescentes, em
estados de estresses, animais
com falta de apetite e outras
situações onde a
suplementação de vitaminas
e minerais melhore sua
condição física.
Modo de usar:
Caninos e felinos: administrar
por via oral, na forma pura,

diluído em água ou alimento,
na dosagem de 0,5 mL (15
gotas) para cada kg de peso
corporal, a cada 12 horas.
Pequenos animais (aves e
roedores): administrar por via
oral 3 a 4 gotas, duas vezes
ao dia, diretamente na boca
do animal, ou 1 mL (30 gotas)
diluído em 100 mL de água de
bebida.
Energy Pet deve ser
administrado durante 15 a 30
dias.
Composição básica do
produto:
Edta dissódico,
propilparabeno,
metilparabeno, arginina,
hidroxiprolina, pantotenato
de cálcio, dextrose, vitamina
C, betaína, vitamina B6,
L-carnitina, álcool etílico,

PRODUTO ISENTO DE
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO.
Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina
Pistoni CRMV/SP 24.508
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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
Indústria Brasileira

Atendimento
16 3518 2025

Whats SAC

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

Leia o QR code
e acesse nosso
Áudio Bula.

L

LI

A

Níveis de garantia do produto por litro:
Ácido Aspártico (Mín.)
2.587,0000 mg
Ácido Glutâmico (Mín.)
4.256,0000 mg
Alanina (Mín.)
4.665,0000 mg
Arginina (Mín.)
3.360,0000 mg
Betaína (Mín.)
10,0000 g
Carnitina (Mín.)
10,0000 g
Cloreto de Colina (Mín.)
10,1196 g
Cromo (Mín.)
0,1200 mg
Dextrose (Mín.)
200,0000 g
DL-Metionina (Mín.)
14,4830 g
Fenilalanina (Mín.)
990,0000 mg
Glicina (Mín.)
10,4580 g
Hidroxiprolina (Mín.)
4.560,0000 mg
Histidina (Mín.)
367,0000 mg
Isoleucina (Mín.)
577,0000 mg
L-Lisina (Mín.)
12,3760 g
Leucina (Mín.)
1.320,0000 mg
Pantotenato de Cálcio (Mín.)
1.000,0000 mg
Prolina (Mín.)
4.978,0000 mg
Serina (Mín.)
558,0000 mg
Tirosina (Mín.)
288,0000 mg
Treonina (Mín.)
330,0000 mg
Valina (Mín.)
1.072,0000 mg
Vitamina B12 (Mín.)
15.000,0000 µg
Vitamina B6 (Mín.)
1.000,0000 mg
Vitamina C (Mín.)
2.000,0000 mg

alcance de crianças e
animais domésticos.
Eventuais substitutivos:
Não há substitutivos.
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aroma de morango, vitamina
B12, água, serina, fenilalanina,
isoleucina, tirosina, cromo
aminoácido quelato, prolina,
histidina, ácido aspártico,
glicina, alanina, valina,
leucina, treonina, ácido
glutâmico, DL-metionina,
L-lisina, cloreto de colina,
sorbitol.

16 98181 8687

(seg. a sex. das 8h às 17h)

PAPEL

