
Veículo q.s.p. ..................................................................100 mL

ADVERTÊNCIA: Para evitar reinfestações e controlar 
efetivamente as pulgas, é importante tratar também o ambiente 
onde vivem os cães, usando produtos adequados para este fim.

INDICAÇÕES: Indicado, com total eficácia, no combate as 
pulgas dos cães.  Não tem poder residual, por isso não causa 
nenhum mal à saúde dos animais, deixando o pelo macio, 
brilhoso e cheiroso.

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.

CONTRAINDICAÇÕES: Não aplicar em dias muito quentes, 
evitando dos animais se lamberem e apresentarem sintomas de 
in tox i cação .  Não  admin is t ra r  em an ima is  com 
Hipersensibilidade conhecida ao(s) composto(s) do produto. 
Não administrar em animais com a pele lesionada. Produto 
tóxico para peixes, abelhas e pássaros.

CUIDADOS NO MANUSEIO DO PRODUTO: Use protetor 
ocular. Ocorrendo contato do produto com os olhos, lave-os 
imediatamente. Use máscaras cobrindo o nariz e a boca. Caso 
haja inalação ou aspiração, procure um local arejado. Use luvas 
de borracha, macacão com mangas compridas, avental 
impermeável e botas. Ao contato do produto com a pele, lave-a 
imediatamente. Em caso de intoxicação humana ou animal, 
chamar, imediatamente, o Médico ou Médico veterinário, 
respectivamente.

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

Fórmula: Cada 100 mL contém:

MODO DE USAR: Molhe o cão e em seguida aplique o 
shampoo, começando pela cabeça em direção à cauda (neste 
sentido evita que as pulgas  corram para as orelhas e os olhos). 
Faça massagens  em sentido contrário ao dos pelos e deixe o 
animal coberto por espuma por uns dez minutos.  Logo depois, 
enxágue e aplique novamente o produto, repetindo a operação 
inicial.

Butóxido de piperonila.......................................................0,50 g

APRESENTAÇÃO: Frascos com 480mL, acondicionados em 
caixas coletivas contendo 12 unidades.

Composto de piretrinas.....................................................0,78 g

Produto Licenciado no Ministério da Agricultura sob o n° 2.591 
em 19/10/86.

Shampoo
Antipulgas
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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:
LEIVAS LEITE S.A

Indústrias Químicas e Biológicas
Rua Benjamin Constant, 1637

Centro, Pelotas / RS
CEP: 96010-020     Tel.: (53) 3225-3666

CNPJ: 92.191.659/0001-90
Licenciado no MAPA sob o n° RS-06037-2

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SAC
0800 703 1346

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