Metacell Pet
®

Suplemento mineral vitamínico para alimentação animal

Aves e pequenos roedores: diluir 2 mL do
produto para cada 1 litro de água.
Administrar o produto durante 15 a 30
dias.

Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508
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Eventuais substitutivos: não há
Níveis de garantia do produto por litro:
Ácido fólico (mínimo) ........ 5.000,0000 mg
Açúcar (mínimo) ....................... 400,0000 g
Álcool etílico (mínimo) ......... 7.766,4000 mg
Cobalto (mínimo) ........................ 2,2500 mg
Cobre (mínimo) ......................... 62,5000 mg
Ferro (mínimo) ...................... 4.930,5000 mg
Glicerina (mínimo) ....................... 50,0000 g
Metilparabeno (mínimo) ... 2.000,0000 mg
Pantotenato de

Produto Isento de Registro no Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
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Composição básica do produto:
Sacarose, dióxido de silício, água,
glicerina, metilparabeno, pantotenato de
cálcio, propilparabeno, sacarina sódica,
sorbitol, vitamina B12, riboflavina, vitamina
C, vitamina K3, cobalto aminoácido
quelato, cobre aminoácido quelato,
fumarato ferroso, nicotinamida, vitamina
B6, celulose microcristalina, zinco
aminoácido quelato, hidróxido de sódio,
álcool etílico, metabissulfito de sódio,
goma xantana, polivinilpirrolidona,
açúcar, frutose, ácido fólico

Modo de conservação:
Conservar em local seco e fresco, entre 15
e 30ºC, ao abrigo da luz solar, fora do
alcance de crianças e animais
domésticos.
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Modo de usar:
Cães e gatos: administrar Metacell Pet,
via oral, na dosagem de 1 mL para cada
10 kg de peso corporal, duas vezes ao
dia.

cálcio (mínimo) .................... 1.100,0000 mg
Propilparabeno (mínimo) ..... 100,0000 mg
Sacarina
sódica (mínimo) .................. 2.450,0000 mg
Sorbitol (mínimo) ........................... 171,2753 g
Vitamina B12 (mínimo) ....... 16.000,0000 µg
Vitamina B2 (mínimo) .............. 715,0000 mg
Vitamina B3 (mínimo) .......... 1.100,0000 mg
Vitamina B6 (mínimo) .......... 1.100,0000 mg
Vitamina C (mínimo) ......... 4.000,0000 mg
Vitamina K3 (mínimo) .............. 125,0000 mg
Zinco (mínimo) ....................... 900,0000 mg
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Indicação do produto:
Metacell Pet é um suplemento composto
por vitaminas e minerais indicado para
cães, gatos, aves e pequenos roedores.
Metacell Pet contém ferro em sua
formulação e promove uma
suplementação de nutrientes nos estados
de convalescença, gestações e
lactações. Também é um auxiliar na
performance de animais atletas.
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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

Atendimento
16 3518 2025

Whats SAC

16 98181 8687

(seg. a sex. das 8h às 17h)

PAPEL

