
Fórmula: Cada 100 mL contém:
Vitamina E Acetato ..................................................100,0 UI
Vitamina B12 .............................................................5,0 mg
Monoglutamato de Sódio .......................................420,0 mg
Cloridrato de L-Lisina ..........................................1.000,0 mg
Glicina ...................................................................420,0 mg
DL-Metionina .........................................................210,0 mg
Cloridrato de L-Arginina .........................................200,0 mg
L-Valina ..................................................................200,0 mg
L-Triptofano ..............................................................50,0 mg
Cloridrato de L-Histidina ........................................210,0 mg
L-Leucina ...............................................................210,0 mg
Selenito de Sódio Anidro ..........................................25,0 mg
Sulfato de Cobre .........................................................2,0 mg
Cloreto de Cobalto ...................................................13,0 mg
Cloreto de Sódio ......................................................42,0 mg
Cloreto de Zinco ......................................................10,0 mg
Iodeto de Potássio ....................................................15,0 mg
Hipofosfito de Cálcio ..........................................1.500,0 mg
Cloreto de Magnésio ..............................................210,0 mg
Água para injeção...q.s.p ........................................100,0 mL

Indicações:
Indicado nos casos em que haja deficiência do metabolismo, 
desnutrição, convalescença, estados carenciais em geral, 
déficit do crescimento e infertilidade. Também quando haja 
necessidade de uma maior disponibilidade dos aminoácidos 
essenciais, sais minerais e vitaminas.
O Selênio Orgânico, associado à ação terapêutica da Vitamina 
E, faz com que a fórmula apresente uma atividade preventiva 
nos  casos de miopatias em bezerros e  da distrofia muscular 
nutricional.
O produto é um forte estimulante das funções orgânicas e atua 
como coadjuvante nos tratamentos de doenças infecciosas.

Dosagem:
Aplicar 5 mL para Ovinos e Caprinos e 10 mL nos Bovinos, via 
subcutânea. Alterações na posologia e modo de usar a critério 
do médico veterinário.

Modo de ação:
Após a aplicação subcutânea, ocorrerá a liberação lenta dos 
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-princípios ativos (slow release), graças à adição de tensoativos, 
que permitem a dispersão do complexo de vitaminas lipossolú
veis E e D. Os nutrientes são liberados na circulação sanguínea, 
corrigindo estados carenciais, melhorando a condição corporal 
e fortalecendo o sistema imune dos animais.

Apresentação: Frascos com 100, 500 e 1000 mL.
Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15 a 30°C), 
ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e
animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO 
SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho
CRF-SP nº 32.871

Licenciado no Ministério da Agricultura
sob nº 8.407 em 29/11/2002.
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