
Shampoo
Antipulgas
carrapatos e sarnas

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Apresentação: Frascos com 500mL,
acondicionados em caixas coletivas
contendo 12 frascos.

Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob o n°4.618 em 04/04/94.

Responsável Técnico: Drª Priscila O.
Falcão Paixão Costa - CRMV/BA 4.594

Proprietário:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA

Av. Banco do Nordeste, 22
Centro Industrial do Subaé, Feira de Santana / BA

Caixa Postal 363     Tel.: 75 3612-4700
CEP: 44010-665     CNPJ: 34.362.558/0001-39

Licenciado no MAPA sob o n° BA-000143-0

Fabricante:
VANSIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

REPRESENTAÇÕES LTDA
Rua João Augusto Cirelli, 640

Distrito Industrial, Descalvado / SP
Tel.: 19 3593-9999     CEP: 13690-000

CNPJ: 50.472.547/0001-68
Licenciado no MAPA sob n/ SP-000151-0

MODO DE USAR:  Umedece r  o  pê lo ,
aplicando uma quantidade variável, em relação
ao porte do animal, por todo o corpo e fazer
com que a espuma formada alcance todas as
regiões onde os parasitas costumam se alojar
(região da orelha, subcauda e dobras). Deixar
o produto agir por alguns minutos e depois
enxaguar com água corrente. Usar luvas
protetoras e protetor ocular para aplicar o
produto. Para evitar reinfestações e controlar
efetivamente os ectoparasitas, é importante
tratar o ambiente onde vivem os cães, usando
p r o d u t o s  a d e q u a d o s  p a r a  e s t e  fi m .

Conservação :  Conservar o produto na
embalagem original, em local seco e fresco,
com temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo
da luz solar e longe do alcance de crianças e
animais domésticos. Não reutilize a embalagem
vazia. Não guarde ou aplique junto de alimentos,
medicamentos e produtos de higiene e
domésticos.

INDICAÇÃO: Solução medicamentosa,
i nd i cada  pa ra  cães  no  comba te  a
ectoparasitas (pulgas, carrapatos e piolhos).
O princípio ativo é um produto de baixa
toxicidade, não prejudicando o animal no seu
sistema nervoso. Com a presença de
essência floral, confere ao produto um efeito
suavizante e saudável.

Fórmula: Cada 100mL contém:
Cipermetrina ..................... 0,25g
Veículo q.s.p. .................. 100mL

PART.:
FABR.:
VENC.:

USO VETERINÁRIO
USO TÓPICO

Conteúdo
500mL
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SAC
0800 703 1346

sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
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