
Allerdog plus 

Indicação do Produto: 

A administração diária deste suplemento é indicada para melhorar a condição de pele e pelagem. Diminui 

a queda excessiva de pelos, aumentando o brilho e maciez da pelagem de seu animal. 

Níveis de Garantia do Produto por Cápsula: 

Vitamina A ................................................................................................................. 2000 UI 

Vitamina C ........................................................................................................................ 50 mg 

Vitamina E ..................................................................................................................... 30 UI 

Zinco ............................................................................................................................. 2 mg 

Ácido Gamalinolênico GLA .............................................................................................. 292 mg 

Ácido Eicosapentanóico EPA .............................................................................................. 15 mg 

Ácido Docosahexanóico DHA ............................................................................................. 12 mg 

Composição Básica do Produto: 

Óleo de peixe refinado, óleo de borragem, óleo de girassol (68,33%), sulfato de zinco, vitaminas A, C, e 

E, água, gelatina, glicerina e aditivo aromatizante (extrato de alho).Peso Líquido 52,2g 

Modos de Usar: 

Uma cápsula ao dia para animais até 10 kg. Animais com peso entre 10 e 20 kg, duas cápsulas ao dia. As 

dosagens podem ser modificadas a critério do profissional de sua confiança. As cápsulas podem ser 

perfuradas e o conteúdo colocado no alimento. 

Conservar em lugar fresco e seco ao abrigo da luz solar. 

Prazo de Validade: 

2 (dois) anos após a data de fabricação 

Rótulo registrado no Ministério da Agricultura sob o nº 08954 00002 

Fabricante: Cepav Pharma Ltda. 

R. Dom Bento Pickel, 605 - São Paulo/SP

CEP: 02544-000 - CNPJ: 71.846.612/0001-48

Inscr. Estadual: 113.865.112.115

Allerdog plus ES 

Indicação do Produto: 

A administração diária deste suplemento é indicada para melhorar a condição de pele e pelagem. Diminui 

a queda excessiva de pelos, aumentando o brilho e maciez da pelagem de seu animal. 

Níveis de Garantia do Produto por Cápsula: 

Vitamina A ........................................................................................................... 5000 UI 
Vitamina C ........................................................................................................... 60 UI 
Zinco ................................................................................................................... 4 mg 
Ácido Gamalinolênico GLA ....................................................................................... 375 mg 
Ácido Eicosapentanóico EPA .................................................................................... 44 mg 
Ácido Docosahexanóico DHA ................................................................................... 35 mg 



 
Composição Básica do Produto:  
Óleo de peixe refinado, óleo de borragem, óleo de girassol (53,66%), sulfato de zinco, vitaminas A, C, e 

E, água, gelatina, glicerina e aditivo aromatizante (extrato de alho). Peso Líquido 86,3g 

 
Modos de Usar:  
Uma cápsula ao dia para animais entre 20 e 30 kg. Animais com mais de 30 kg, duas cápsulas ao dia. As 

dosagens podem ser modificadas a critério do profissional de sua confiança. As cápsulas podem ser 

perfuradas e o conteúdo colocado no alimento.  
Conservar em lugar fresco e seco ao abrigo da luz solar 

 
Fabricante: Cepav Pharma Ltda.  
Rua Dom Bento Pickel, 605 - Casa Verde Alta  
São Paulo/SP CEP 02544-000  
CNPJ: 71.846.612/0001-48  
Inscr. Estadual: 113.865.112.115 

 
Atendimento ao consumidor:  
Telefone:(011) 3872- 2111 
Home Page: www.cepav.com.br  
E-mail: info@cepav.com.br  
Data do vencimento: 24 meses após a data da fabricação 

 

http://www.cepav.com.br/

