
CATÁLOGO
DE PRODUTOS

A marca do novo

veterinário

O cuidado é a nossa 
especialidade.



Remove as sujidades da pele sensível sem precisar de banho, 
além de preservar e ativar a microbiota benéfica graças ao Biome 
System, nova geração de ativos bióticos capazes de reinicializar 
o microbioma saudável da pele. Hidrata e fortalece a barreira 
epidérmica sensível e ressecada, além de controlar a entrada de 
poluentes do ambiente.

INDICAÇÃO - Higiene e proteção diária de cães e gatos com pele 
sensibilizada e desequilíbrio da microbiota cutânea. 

FÓRMULA - Cada 100mL contém: Lactobacillus arizonensis - 
1,000g | Polifenóis de Hortelã - 1,000g | Heptapeptídeo - 0,700g | 
Lactobacillus plantarum - 0,250g.

APRESENTAÇÃO: 100mL

Spray para dermosuplementação com ativos bióticos que promovem o efeito 
Skin Reboot, influenciando seletivamente o microbioma para favorecer a 
reinicialização dos microrganismos benéficos na pele, controlando a disbiose. 
Solução hidratante de fácil aplicação, que restaura a barreira epidérmica, ativa as 
defesas naturais da pele e ajuda a evitar a entrada de agentes externos. 

INDICAÇÃO - Hidratação e fortalecimento diário da pele de cães e gatos que 
apresentam desequilíbrio da microbiota cutânea.  

FÓRMULA - Cada 100mL contém: Lactobacillus arizonensis - 1,000g | Polifenóis 
de Hortelã - 1,000g | Heptapeptídeo - 0,700g | Lactobacillus plantarum - 0,250g.

APRESENTAÇÃO: 100mL

Conheça a única linha de dermosuplementação  
capaz de reiniciar a pele, reequilibrar o 
microbioma e restaurar a barreira epidérmica. 
Indicada para limpar, fortalecer e hidratar 
intensivamente a pele de cães e gatos, sem 
deixar residual oleoso.

SKB-ON COMPLEX 

SPRAY

SKB-ON COMPLEX 

MOUSSE

MOUSSE DE LIMPEZA SEM ENXÁGUE

REEQUILÍBRIO DO MICROBIOMA CUTÂNEO

EFEITO ANTIPOLUIÇÃO

SOLUÇÃO BIOATIVADORA

ATIVAÇÃO DA MICROBIOTA BENÉFICA 

BLINDAGEM DA BARREIRA CUTÂNEA
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Solução de limpeza auricular para pele sensível. Sua 
formulação contém Pantenol, que proporciona hidratação e 
reestruturação da pele. Remove o cerúmen pelo complexo 
micelar. Possui pH balanceado. 

INDICAÇÃO - Indicado para limpeza e proteção do ouvido 
de cães e gatos com pele sensível ou sensibilizada. 

FÓRMULA - Cada 100mL contém: Pantenol - 0,50g | Extrato 
de Aloe vera - 0,50g | Extrato de Mentha Piperita - 0,50g 
| Ácido Lático - 0,12g |  Extrato de Adansonia digitata 
Hidrolisada (baobá) - 0,10g | Fitoesfingosina - 0,02g.

APRESENTAÇÃO: 100mL

SOLUÇÃO DE LIMPEZA 
AURICULAR PARA PELE SENSÍVEL 

REMOÇÃO DE CERÚMEN

K-TREAT 
Oto Micelar

Com alto poder condicionante, facilita a escovação, levando 
hidratação e nutrição profunda à pele. Ideal para pele sensível, 
K-Treat Condicionador Micelar reduz o ressecamento, 
fortalecendo a pelagem quebradiça e conferindo proteção 
térmica proporcionada pelo Éster de Jojoba. 

INDICAÇÃO - Indicado para nutrição e hidratação intensiva 
da pele sensível ou sensibilizada de cães e gatos, conferindo 
brilho e maciez à pelagem. 

FÓRMULA - Cada 100mL contém: Éster de Jojoba - 4,00g | 
Extrato de Mentha Piperita - 1,000g |  Extrato de Adansonia 
digitata Hidrolisada (baobá) - 0,50g | Extrato de Aloe vera - 
0,50g | Fitoesfingosina - 0,01g.

APRESENTAÇÃO: 290mL

IDEAL PARA PELE SENSÍVEL  
ALTO PODER  

CONDICIONANTE

K-TREAT 
Condicionador Micelar  

No toque da pele, no carinho e no abraço, o tutor 
e o pet demonstram o amor e a proteção de 
viverem juntos em harmonia. Uma eventual afecção 
dermatológica pode afetar o contato diário e 
comprometer a saúde e o bem-estar do animal. 

A linha Dermato é composta por dermocosméticos 
desenvolvidos para proporcionar conforto e alívio 
à pele sensível ou sensibilizada pelos tratamentos 
convencionais, espaçando o intervalo entre as crises 
e recuperando a proximidade familiar.

É a chave para a reestruturação da pele sensível ou 
sensibilizada. Loção enriquecida com Fitoesfingosina, que 
auxilia na restauração e integridade da barreira cutânea, 
aumentando a capacidade de retenção hídrica da pele. 
Contém Proteína de Baobá, rica em aminoácidos nutritivos, 
que melhora a vitalidade e resistência da pele. 

INDICAÇÃO - Para nutrição e hidratação intensiva da pele 
sensível ou sensibilizada. 

FÓRMULA - Cada 100mL contém: Extrato de Aloe vera - 
6,00g | Extrato de Adansonia digitata Hidrolisada (baobá) 
- 1,00g Fitoesfingosina - 0,10g. 

APRESENTAÇÃO: 200g

 COM FITOESFINGOSINA  
E PROTEÍNA DE BAOBÁ

K-TREAT 
Sérum Reestruturador 

Remove com suavidade as impurezas pelo complexo micelar, 
levando conforto para a pele sensível. Com pH balanceado, 
sulfate free e sem parabenos, proporciona higienização, 
hidratação e reconstrução da pele. Contém Extrato de 
Mentha piperita que proporciona alívio e refrescância à pele. 

INDICAÇÃO - Indicado para higiene semanal de cães e gatos 
com peles sensíveis ou sensibilizadas.

FÓRMULA - Cada 100mL contém: Extrato de Mentha 
piperita - 1,000g | Extrato de Aloe vera - 0,500g |  Extrato 
de Adansonia digitata Hidrolisada (baobá) - 0,100g | 
Fitoesfingosina - 0,001g.

APRESENTAÇÃO: 500mL | 300mL

 COM EXTRATO DE MENTHA  
PIPERITA QUE PROPORCIONA  

ALÍVIO E REFRESCÂNCIA

K-TREAT 
Shampoo Micelar 



Possui pH balanceado. Sua fórmula enriquecida com 
hortelã higieniza a pele e pelagem, conferindo maciez 
e hidratação, ao mesmo tempo que promove alívio e 
sensação refrescante. Também recupera gradualmente a 
pele e a pelagem. 

INDICAÇÃO - Para higiene de cães e gatos com pele 
sensível ou sensibilizada. 

FÓRMULA - Cada 100mL contém: Polifenóis de Hortelã - 
2,00g | Pantenol - 1,00g.

APRESENTAÇÃO: 500mL | 300mL

Possui pH balanceado. Sua fórmula com Oligossacarídeos 
da Flor da Figueira da Índia e Spiraea ulmaria auxilia no 
controle da oleosidade enquanto esfolia delicadamente a 
pele. O Pantenol confere hidratação e maciez. 

INDICAÇÃO - É ideal para higienizar a pele e a pelagem de 
cães e gatos que apresentam oleosidade ou ressecamento 
excessivo.

FÓRMULA - Cada 100mL contém: Oligossacarídeos da 
Flor da Figueira da Índia - 2,00g | Spiraea ulmaria - 2,00g | 
Pantenol - 1,00g.

APRESENTAÇÃO: 500mL | 300mL

Possui pH balanceado. Sua fórmula é enriquecida com 
Própolis e Mentol, que protege, alivia e refresca a pele, 
além do Pantenol que confere maciez e hidratação, 
recuperando gradualmente a pele do animal. 

INDICAÇÃO - Para higiene de cães e gatos com peles 
sensíveis, ressecadas ou sensibilizadas por patógenos. 

FÓRMULA - Cada 100mL contém: Extrato de Própolis - 
5,00g | Pantenol - 0,50g  | Mentol - 0,20g.

APRESENTAÇÃO: 500mL | 300mL 

Nova tecnologia que age como regulador biológico da 
hidratação, na pele seca ou úmida. 

INDICAÇÃO - Uso diário para a reposição de hidratação da 
pele. Mantém o equilíbrio hídrico e a retenção de água nas 
camadas mais profundas da pele, sem deixar residual oleoso.

FÓRMULA - Contém: Oligossacarídeos da Flor do Amor. 
Perfeito | NMF - Fatores Naturais de Hidratação (Ureia, PCA-
Na, Glicerina e Ácido Lático) | Ácido Hialurônico | Pantenol. 

APRESENTAÇÃO: 240mL

Pré-shampoo dermocosmético sulfate free e com extrato 
de camomila, para promover a limpeza prévia da pele 
delicada e ressecada. Prepara a pele e regula o pH, 
contribuindo com o melhor desempenho do shampoo 
dermatológico, assim como confere proteção extra à pele 
e pelagem contra possíveis efeitos deletérios dos agentes 
de tratamento. 

INDICAÇÃO - Indicado para o banho logo antes da 
aplicação do shampoo dermatológico. 

FÓRMULA - Cada 100mL contém: Extrato de Chamomilla 
recutita – 0,500g.

APRESENTAÇÃO: 500mL

PRIMER 
Shampoo

SHAMPOO PRÉ-BANHO
PREPARA E PROTEGE ANTES 

DO SHAMPOO DERMATOLÓGICO

EXTRA SUAVE  
ENRIQUECIDO COM HORTELÃ 

SENSAÇÃO REFRESCANTE 
HIDRATA PELE E PELAGEM

HYPCARE 
Shampoo

CONTROLA A OLEOSIDADE 
REDUZ O RESSECAMENTO 

HIDRATA A PELE

SKIN BALANCE
Shampoo   

ENRIQUECIDO COM PRÓPOLIS 
HIDRATA PELE E PELAGEM

PROPCALM 
Shampoo  

REGULADOR HÍDRICO   
COM FLOR DO AMOR PERFEITO 

MANTÉM O EQUILÍBRIO  
HÍDRICO DA PELE

HYDRA-T 



Solução ideal para higienização de peles feridas, remoção 
de crostas e neutralização de odores, com secagem rápida.

INDICAÇÃO - Uso tópico em cães e gatos. Aplicação nas 
áreas comprometidas. 

FÓRMULA - Cada 100mL contém: Extrato Glicólico de 
Própolis -10,0g | Extrato de Chamomilla recutita - 0,5g. 

APRESENTAÇÃO: 100mL

Loção hidratante e reestruturadora, que promove 
hidratação, aumento da elasticidade e recuperação 
tecidual, pela ação da Calêndula, Pantenol, Aloe vera 
e Confrei. Inibe a lambedura pela ação amargante do 
Benzoato de Denatônio. 

INDICAÇÃO - Uso tópico em cães e gatos. Aplicação local 
nas áreas comprometidas. 

FÓRMULA - Cada 100mL contém: Pantenol - 3,0g | Óleo 
de Calendula officinalis - 1,0g | Symphytum officinale 
(confrey) - 1,0g | Extrato de Aloe vera - 1,0g.

APRESENTAÇÃO: 50g

Promove higienização, neutralização de odores 
indesejáveis e remoção do excesso de cerúmen. Refresca 
e alivia a pele sensível. 

INDICAÇÃO - Utilizado como adjuvante ao tratamento.

FÓRMULA - Cada 100mL contém: Extrato de Própolis 1,00g 
| Ácido Glicirrízico 0,20g. Óleo essencial de Mentha arvensis 
- 0,03g | Óleo essencial de Anthemis nobilis - 0,02g.

APRESENTAÇÃO: 100mL

Solução de limpeza auricular, que remove sujidades e 
neutraliza odores desagradáveis, além de conter óleos 
essenciais que refrescam a pele. 

INDICAÇÃO - Para higienização semanal do conduto 
auditivo de cães e gatos.

FÓRMULA - Cada 100mL contém: Pantenol - 0,50g | Ácido 
Glicirrízico - 0,20g | Ácido Lático - 0,20g | Óleo Essencial 
de Mentha arvensis - 0,03g | Óleo Essencial de Anthemis 
nobilis - 0,02g. 

APRESENTAÇÃO: 100mL

Solução desenvolvida para promover a higienização sem 
enxágue da face, focinho e ao redor dos olhos. Sua fórmula 
tem pH balanceado, limpa delicadamente e remove odores 
desagradáveis. 

INDICAÇÃO - Para higienização da face de cães e gatos. 

FÓRMULA - Cada 100mL contém: Glicerina - 2,0g | Tensoativo 

APRESENTAÇÃO: 100mL

Loção hidratante e protetora à base de Óxido de Zinco e Dióxido 
de Titânio, que forma um filme esbranquiçado, protegendo a 
pele de cães e gatos. Sua fórmula possui toque seco. 

INDICAÇÃO - Aplicação em animais expostos ao sol, em 
áreas com pouca cobertura pilosa. 

FÓRMULA - Cada 100mL contém: Óxido de Zinco - 8,0g | 
Dióxido de Titânio - 7,0g | Vitamina E - 0,5g | Extrato de 
Aloe vera - 0,3g.

APRESENTAÇÃO: 50g

PROPCALM 
Spray

HIGIENIZAÇÃO LOCAL 
REMOÇÃO DE CROSTAS

LOÇÃO TÓPICA  
HIDRATA E REESTRUTURA 

A PELE

PSK REPAIR SYSTEM  

ENRIQUECIDO COM PRÓPOLIS 
LIMPA E PROTEGE

PROPCALM 
Otológico 

LIMPEZA AURICULAR 
REMOVE EXCESSO DE CERÚMEN

OTO CLEAN UP  

 HIGIENE AO REDOR 
DOS OLHOS E FOCINHO 

REMOVE CROSTAS E ODORES

EYE CLEAN UP  

LOÇÃO HIDRATANTE  
E PROTETORA 
TOQUE SECO

HYDRA REFLEX  



BITTER MAX  

SPRAY AMARGO 
EDUCADOR DE FILHOTES

SPRAY CALMANTE 
BEM-ESTAR E CONFORTO

STRESS AWAY  

O bem-estar dos pets é muito importante quando o assunto 
é família! Por isso, mantê-los protegidos e tranquilos é 
primordial. A linha Bem-Estar traz produtos de cuidados 
veterinários desenvolvidos para auxiliar a adaptação ao 
meio ambiente e proporcionar bem-estar a cães e gatos, 
melhorando o convívio e a interação com a família.

Spray amargo à base de Benzoato de Denatônio.  

INDICAÇÃO - Auxiliar na adaptação de filhotes e para educá-los onde 
eles podem ou não morder e destruir. 

FÓRMULA - Cada 100mL contém: Benzoato de Denatônio - 0,10g. 

APRESENTAÇÃO: 100mL

Spray para limpeza diária, sem enxágue. Com Leite de Cereais e 
tensoativos suaves de limpeza, promove higiene da pele fina e delicada 
dos filhotes, mantendo a pelagem macia, brilhante e fácil de escovar. 

INDICAÇÃO - Para filhotes de cães e gatos com idade superior a um mês. 

APRESENTAÇÃO: 120mL

Shampoo sulfate free, com Leite de Cereais e pH balanceado, que age 
delicadamente e mantêm a limpeza e hidratação, com o cuidado que 
a pele e pelagem sensíveis dos filhotes merecem. 

INDICAÇÃO - Para filhotes de cães e gatos com idade superior a um mês.

APRESENTAÇÃO: 120mL

Desenvolvido para uso seguro na primeira infância, o gel dental 
proporciona conforto e alívio aos dentes e gengiva, ajudando o pet nas 
fases de erupção dos dentes de leite, troca de dentição e desenvolvimento 
dos dentes permanentes. Esse é o período ideal para adaptar o animal à 
prática de escovação dental, prevenindo doenças odontológicas no futuro. 

INDICAÇÃO - Para filhotes de cães e gatos com idade superior a um mês.

APRESENTAÇÃO: 40g

Creme protetor hidratante, que forma um filme altamente flexível e 
resistente à água e ao óleo. Auxilia na proteção e hidratação intensiva 
dos coxins, com ação antiderrapante. 

INDICAÇÃO - Para hidratação intensa em coxins de cães e gatos. 

FÓRMULA - Cada 100mL contém: Ativo antiderrapante -  5,0g | Óleo de 
Calendula officinalis - 0,5g, Pantenol - 1,00g | Extrato de Aloe vera - 1,00g.

APRESENTAÇÃO: 50g

Spray que contém óleos essenciais de capim-limão, lavanda e camomila. 

INDICAÇÃO - Para melhorar a interação entre os animais e a família, 
trazendo conforto e bem-estar.

FÓRMULA - Cada 100mL contém: Óleo Essencial de Lavandula hybrida 
- 0,10g | Óleo Essencial de Chamomilla recutita - 0,05g | Óleo Essencial 
de Cymbopogon flexuosus - 0,05g.

APRESENTAÇÃO: 100mL

SPRAY DOS SONHOS  

BANHO A SECO
LIMPEZA DIÁRIA DELICADA

PELAGEM CHEIROSA 
COMO A INFÂNCIA

BANHO DO 
ACONCHEGO

SHAMPOO 
LEITE DE CEREAIS 

MACIO COMO UM ABRAÇO 
NÃO ARDE OS OLHOS

MORDISCO 
DE CARINHO

GEL DENTAL 
CONFORTO E ALÍVIO DA GENGIVA 

GOSTOSO COMO BISCOITO

LUVA INVISÍVEL PARA COXINS
AÇÃO ANTIDERRAPANTE

PET GLOVE   

Filhote em casa é uma alegria! Soft Care Baby é a primeira linha 
Pediátrica Veterinária do Brasil, com produtos especialmente 
desenvolvidos para filhotes com até cinco meses de idade. Suas 
formulações são hipoalergênicas, livres de corantes e parabenos, 
têm pH neutro e não ardem os olhos. Ajudam o tutor na rotina de 
cuidados com os filhotes, respeitando os instintos e introduzindo 
hábitos saudáveis para os peludos com todo amor e segurança.



Diminui a halitose, não interfere na ingestão de água, pois não 
possui odor e sabor. É seguro para o trato gastrointestinal, não 
contém álcool, flúor e açúcar.* 

INDICAÇÃO - Solução de diluição em água indicada para auxiliar 
na higiene oral de cães e gatos.

ATIVO - Dióxido de Cloro estabilizado (0,1%): é liberado na boca 
se o ambiente estiver ácido (alta carga bacteriana), neutralizando 
o mau odor.

APRESENTAÇÃO: 240mL
* Não substitui a escovação diária. 

Consulte sempre o médico-veterinário.

Solução prática e instantânea para a utilização diária contra o mau 
hálito. Age rapidamente sobre o mau odor. Pronto para uso, o 
produto auxilia na manutenção da saúde bucal do animal.* 

INDICAÇÃO - Indicado para neutralizar o mau hálito do dia a dia 
de cães e gatos.

ATIVO - Dióxido de Cloro estabilizado (0,1%): é liberado na boca, 
se o ambiente estiver ácido (alta carga bacteriana), neutralizando 
o mau odor.

APRESENTAÇÃO: 100mL
* Não substitui a escovação diária. 

Consulte sempre o médico-veterinário.

Creme dental com abrasão controlada que movimenta a placa 
bacteriana, promovendo clareamento gradual dos dentes. Tem fácil 
espalhabilidade e é palatável. 

INDICAÇÃO - Para cães e gatos, na escovação diária ou a cada 48h.

FÓRMULA - Cada 100mL contém: Carbonato de Cálcio - 34,0g | 
Dióxido de Titânio - 0,50g | Glicirrizinato Dipotássico - 0,07g.

APRESENTAÇÃO: 85g

Gel dental à base de Própolis, sem álcool e sem açúcar, para 
adaptação do animal à escovação e alívio de desconforto nos 
dentes e gengivas. 

INDICAÇÃO - Para animais com dentes e gengivas sensíveis, 
animais idosos, ou pós-limpeza de cálculo dentário. 

FÓRMULA - Cada 100mL contém: Extrato de Própolis - 4,0g | Ácido 
Hialurônico - 0,2g | Glicirrizinato Dipotássico - 0,2g.

APRESENTAÇÃO: 40g

Pasta que promove polimento e acabamento, conferindo brilho e 
prevenindo a formação de cálculo dentário. 

INDICAÇÃO - Para o médico-veterinário que realiza procedimentos 
de profilaxia periodontal em cães e gatos. 

FÓRMULA - Cada 100mL contém: Carbonato de cálcio - 30,0g | 
Sílica e Pedra-Pomes Precipitadas - 5,5g | Glicirrizinato Dipotássico 
- 0,07g | Fluoreto de Sódio - 0,025g.

APRESENTAÇÃO: 85g

DENTAL SPLASH 

SOLUÇÃO PARA
HIGIENE ORAL

SOLUÇÃO PARA HIGIENE 
ORAL EM SPRAY

DENTAL SPLASH 
Spray

CREME DENTAL 
ABRASÃO CONTROLADA

DENTAL GUARD
Suave Abrasão

GEL DENTAL À BASE 
DE PRÓPOLIS

DENTAL
SPECIAL CARE 

PASTA PARA POLIMENTO   
USO PROFISSIONAL

 DENTAL
PROFISSIONAL   

O primeiro e maior contato do tutor com seu pet é o rosto! 
Beijos e lambidas são uma demonstração de carinho e 
amor! Por isso, é importante que a saúde oral seja levada 
a sério. E a melhor maneira de fazer isso é prevenindo o 
acúmulo de sujidades na superfície dental com a escovação 
frequente. A linha Odonto possui produtos com fórmulas 
de pH balanceado, desenvolvidas e adaptadas para higiene 
bucal de cães e gatos. A limpeza ajuda a prevenir alterações 
odontológicas, mantendo a gengiva saudável, hálito fresco e 
os dentes limpos, cada vez mais brancos.
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Colírio que aumenta a viscosidade e o tempo de contato 
do filme lacrimal sobre a superfície ocular, proporcionando 
alívio da irritação, ardor e secura dos olhos. Protege contra 
a exposição solar, ar seco, calor do secador, poeira, fumaça, 
vento e cosméticos, além de promover a higienização dos 
olhos antes da medicação e proteção ocular durante o banho.

INDICAÇÃO - Indicado para melhora do desconforto e 
secura dos olhos de cães e gatos. 

FÓRMULA - Cada 1mL contém: Carmelose Sódica – 5 mg.

APRESENTAÇÃO: 10mL

Colírio viscoelástico que promove retenção de água 
e lubrificação ocular, contribuindo com a hidratação 
e permanência do filme lacrimal sobre a superfície 
ocular. Proporciona máximo conforto aos olhos durante 
procedimentos e no pós-operatório de cirurgias 
oftálmicas. Protege os olhos de animais mais suscetíveis 
ao ressecamento ocular, como animais idosos e raças com 
olhos anatomicamente mais expostos.

INDICAÇÃO - Indicado para melhora do desconforto e 
secura dos olhos de cães e gatos. 

FÓRMULA - Cada 1mL contém: Carmelose Sódica – 0,05 
mg | Hialuronato de Sódio – 1,5 mg.

APRESENTAÇÃO: 10mL

Colírio com polímero que desenvolve alta viscosidade em 
curto período de tempo e apresenta características muito 
próximas às da lágrima natural. Preserva e estabiliza o 
filme lacrimal, promovendo conforto ocular por período 
prolongado. Protege contra o ressecamento e irritações 
oculares, facilita a regeneração epitelial e auxilia a 
recuperação de animais com alterações oftalmológicas e 
comprometimento na produção de lágrima.

INDICAÇÃO - Indicado para lubrificação e alívio do 
desconforto ocular de cães e gatos. 

FÓRMULA - Cada 1mL contém: Hidroxipropil Guar – 2 mg.

APRESENTAÇÃO: 10mL

VETFRESH PLUS 

LUBRIFICANTE E 
OSMOPROTETOR

0,05% CARMELOSE SÓDICA 

+ 0,15% HIALURONATO DE SÓDIO

VETGUAR 

LÁGRIMA ARTIFICIAL 

ELÁSTICA ESTÉRIL

0,2% HIDROXIPROPIL GUAR

VETFRESH 

LUBRIFICANTE OFTÁLMICO

0,5% CARMELOSE SÓDICA

CONFORTO E ALÍVIO PARA ANIMAIS SENSÍVEIS
Alta tecnologia e know how no desenvolvimento de cosméticos para a rotina 
clínica, com soluções para todos os estágios da vida do animal, complementando 
tratamentos dermatológicos, odontológicos e oftalmológicos. Toda a linha tem 
formulações com pH balanceado, desenvolvidas especialmente para cães e gatos. 
Soft Care é o elo entre veterinários e pets, cuidando da saúde animal diariamente!

softcareps softcareps SACSAC 0800 77 22 702 
softcarepetsociety.com.br

Os pets estão sempre próximos ao chão e por isso seus 
olhos são mais expostos a fatores ambientais e irritantes 
oculares, que comprometem a saúde e favorecem o 
desenvolvimento de alterações oftalmológicas.  

A linha Oftalmo promove a saúde preventiva dos 
olhos no cuidado diário, oferecendo soluções que 
proporcionam alívio e conforto ocular. Colírios 
desenvolvidos especialmente para cães e gatos, com 
componentes que mimetizam as propriedades naturais 
do filme lacrimal e contribuem com a lubrificação, 
hidratação, higienização e proteção ocular. 


