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Associação de Sulfadiazina + Trimetoprim

Indicações: É indicado para o tratamento das 
enterites infecciosas (diarreias), infecções do trato 
respiratório (pneumonias, bronquites, traqueítes, 
broncopneumonias), infecções do trato urogenital 
(pielonefrite, cistite, vaginite, metrite, retenção de 
placenta), mastites, artrites infecciosas, pericardites, 
feridas infecciosas, e na prevenção de infecções pós-
cirúrgicas e pós-parto. Em equinos é indicado 
também para o tratamento do garrotilho.

Diarreias
Pneumonias
Mastites
Metrites

Modo de usar: 
Bovinos, Equinos e Ovinos: 1 mL para cada 15 kg, de 
24 em 24 h, por 1 a 7 dias.
Suínos: 1 mL para cada 20 kg, .24/24h, de 1 a 7 dias

Tempo de Carência:
Carne: 3 dias após a última aplicação.
Leite: 7 dias após a última aplicação.

Fórmula: Cada 100mL contém:
Sulfadiazina Sódica........................15 g
Trimetoprim.....................................4 g
Veículo q.sp. ...............................100 mL

Antimicrobiano de Amplo Espectro

Sinergismo dos componentes
Indicado para Pneumoenterite

Eficaz no tratamento de diarreias

Apresentações: Frascos com 
15 mL, 30 mL, 50 mL e 100 mL.

Indicado no tratamento de infecções bacterianas, como: 
Infecções respiratórias: pneumonia e bronquite. 
Infecções digestivas: diarreias, Colibacilose. 
Infecções genitais: vaginite, metrite, aborto infeccioso. 
Infecções urinárias: cistite, uretrite e nefrite. 
Outras infecções: feridas no casco, mastite, feridas 
infeccionadas, septicemias e como prevenção de infecções 
pós-cirúrgicas. preventivo de infecções após o parto.

Modo de usar: 
Bovinos: 1 mL para cada 30 kg, 24/24h, por 5 
dias.

Tempo de Carência:
Carne: 24 dias após a última aplicação.
Leite: 13 dias após a última aplicação.

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Sulfadiazina....................................................40 g
Trimetoprim......................................................8 g
Água para injeção q.s.p...................100 mL

ExclusivoExclusivo
com 100 mLcom 100 mL

Melhor CustoMelhor Custo
BenefícioBenefício

Exclusivo
com 100 mL

Melhor Custo
Benefício

Potente Antidiarreico bactericida.

Antidiarreico potente, indicado para:
Diarreia dos ruminantes recém-nascidos.
Diarreia dos leitões e bezerros.
Enterites e gastroenterites agudas dos equinos, 
leitões, cães, gatos e aves.
 Coccidiose dos ovinos.

Tempo de Carência:
Carne: 42 dias após a última aplicação.
Leite: 11 dias após a última aplicação.

Bactericida e bacteriostático
Contém Pectina, protege mucosas e fornece
um ambiente desfavorável para a flora
bacteriana anormal
Rende 12 vezes mais que a concorrência
(1 para 100 kg vs 1 para 8 kg)

Modo de usar: 
Aves, cães e gatos: 1 envelope para cada 100 kg.
*1 colher de chá (equivale a 4 g) para cada 40 kg.
Bovinos, equinos, ovinos, caprinos e suínos:
1 envelope para cada 140 kg. 
Administrar em intervalos de 24 horas e manter o 
tratamento até 48 horas após cessarem os 
sintomas clínicos, ou a critério do Médico 
Veterinário.

Pode ser misturado à ração, ou dissolvido na água 
de bebida ou leite. 

Fórmula: Cada 10g contém:
Sulfametoxazol...............................1,00 g
Trimetoprim....................................0,08 g
Pectina.................................................1,80 g
Excipiente q.s.p. ..........................10,00 g

Apresentações: Caixa com 10 envelopes
de 10 g e pote com 500 g.

Stop Antidiarreico

ANTIMICROBIANOS

Diastin

Diazil

Apresentações:
Frascos com 20 mL e 100 mL.
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Via Oral

Intramuscular 
ou

Subcutânea

Intramuscular



Com vitaminas do Complexo B
Melhora a digestão e absorção dos nutrientes, conferindo 
melhor índice de crescimento e maior produtividade.
Auxilia na manutenção e recomposição 
da microbiota intestinal.

Indicações: PROLIFE BOVIS é um suplemento vitamínico com probiótico indicado para bovinos, ovinos e 
caprinos. Contribui para o equilíbrio da microbiota ruminal e intestinal.  

Modo de usar:
 

Níveis de garantia por kg do produto:

Situação

Nascimento

Dosagem Frequência de uso

5 g
Dia 0 Dia 3 Dia 6 Dia 9

Desmama 5 g
Dia -2 Dia 0 Dia 2 Dia 4

Diarreias 5 g ou 10 g
Dia 0 Dia 1 Dia 2 Dia 3

Antibioticoterapia 5 g ou 10 g
Dia 0 Dia 1 Dia 2 Dia 3

* Bovinos Adultos: 10 g ; Bezerros: 5 g; Caprinos e ovinos adultos: 5 g ; Caprinos e ovinos jovens: 2,5 g

calbos.com.br

PROBIÓTICO

Prolife Bovis

Dextrose (mín.)..............................................................100 g/kg
Glutamato Monossódico (mín.)..................1.250 mg/kg
Vitamina B2 (mín.).............................................2.320 mg/kg
Niacina (mín.).......................................................3.900 mg/kg
Vitamina B6 (mín.)..............................................1.560 mg/kg
Vitamina B12 (mín.).........................................5.500 mcg/kg
Vitamina A (mín.).........................................3.500.000 UI/kg
Vitamina D3 (mín.).........................................500.000 UI/kg
Vitamina E (mín).....................................................1.500 UI/kg

Bacillus subtilis (mín.)..............................6,3x10¹¹ UFC/kg
Bifidobacterium bifidum (mín.).......4,3x10¹¹ UFC/kg
Enterococcus faecium (mín.).............4,3x10¹¹ UFC/kg
Lactobacillus acidophilus (mín.)......4,3x10¹¹ UFC/kg
Lactobacillus casei (mín.).....................4,0x10¹¹ UFC/kg
Lactobacillus lactis (mín.).....................2,0x10¹¹ UFC/kg

Suplemento Vitamínico com Probiótico para Bovinos, Ovinos e Caprinos 

+ CONCENTRADO
1.000 A 10.000 VEZES

MELHOR RESULTADO
NO MENOR TEMPO

COADJUVANTE NO 
 TRATAMENTO

DA DIARRÉIA 

Apresentação: Caixa com seringa de 35 g.

Via Oral



Apresentações: Frascos 
com 10 mL e 50 mL.

Oxitec

ANTIMICROBIANOS

Pencil Pronto
Intramuscular

Intramuscular

Antimicrobiano de Amplo Espectro de ação

Contém anestésico local
Eficaz contra Anaplasma 
Tristeza Parasitária Bovina

A , intibiótico de amplo espectro  ndicado no 
tratamento e controle de infecções causadas por 
germes sensíveis à oxitetraciclina: pneumonias, 
enterites, anaplasmose, mastite, metrites, vaginite, 
problemas de casco, diarréias dos leitões, otites e 
o u t ra s  i n fe cçõ e s  co m  g e rm e s  s e n s í ve i s  a 
oxitetraciclina.

Modo e sar:d u
Bovinos e equinos: 1 mL para cada 10 kg.
Ovinos, caprinos e suínos: 1 mL para cada 5 kg.
Cães, gatos, coelhos: 1 mL para cada 10 kg.
Esquema de tratamento: Uma dose por dia, durante 
3 dias consecutivos ou a critério do Médico  
Veterinário. 

Tempo de Carência:
Carne: 28 dias após a última aplicação.
Leite: Não aplicar em vacas lactantes.

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Oxitetraciclin 10 ga....................................
Lidocaína 2 g............................................
Veículo q.s.p. ...............................100 mL

Antibacteriano com amplo espectro de ação devido: 
Benzilpenicilina procaína (eficaz contra bactérias Gram positivas) e  
Diidroestreptomicina (eficaz contra bactérias Gram negativas). 
Contém também Piroxicam, anti-inflamatório não esteroidal que 
facilita a recuperação do animal, devido sua ação analgésica e anti-
inflamatória.
Modo de usar: O produto pronto para uso. 
Bovinos: 1 mL para cada 20 kg, 24/24h, de 3 a 5 dias.

Tempo de Carência:
Carne: 33 dias após a última aplicação.
Leite: 11 dias após a última aplicação.

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Benzilpenicilina procaína............20.000.000 UI
Diidroestreptomicina (sulfato)..........................8 g
Piroxicam..................................................................0,60 g
Veículo q.s.p. ........................................................100 mL

Antimicrobiano pronto para uso

Contém Piroxicam, anti-inflamatório e
analgésico, facilita a recuperação do animal
Alta concentração de Penicilina Procaína
Ação rápida

Apresentações: Frascos-ampola 
contendo 10 mL, 25 mL, 50 mL e 100 mL. 

*dados válidos para concorrentes que contém 10.000.000 UI de benzilpenicilina procaína 

e 10.000.000 UI de benzilpenicilina benzatina em sua composição.

Pencil Pronto

4h 6h 12h 24h 36h

Concorrente
20 mi UI

Não precisa
refrigerar
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EMBALAGEM
EXCLUSIVA 100 mL
TRATAMENTO COMPLETO



Pulmovet Reforçado

ANTIMICROBIANOS

Calbiótico

Tetrabion
Intramuscular

Antibacteriano indicado nos processos infecciosos 
por germes sensíveis aos princípios ativos da fórmula. 
Atua como coadjuvante no tratamento de infecções 
secundárias decorrentes de viroses do trato 
respiratório.

Modo de usar:  
Bovinos: 1 a 2 mL para cada 25 kg, 
24/24h, de 3 a 5 dias.
Tempo de Carência:
Carne: 44 dias após a última aplicação.
Leite: 7 dias após a última aplicação.

Antimicrobiano de amplo espectro

Associação de 2 Penicilinas e Estreptomicina com ação rápida e eficaz
Contém Isoniazida, Eficaz contra Tuberculose
Contém Prednisolona (Anti-inflamatório)

Fórmula: Cada frasco-ampola contém:
Benzilpenicilina procaína.......1.000.000 UI
Benzilpenicilina potássica........500.000 UI
Estreptomicina (sulfato)................................1 g
Isoniazida.................................................................1 g
Prednisolona................................................20 mg

Cada ampola diluente contém:
Água para injeção.......................................10 mL

Apresentação: Caixa contendo
 1 frasco com 3,7 g de produto e 
ampola de diluente de 10 mL.

Antibiótico de Amplo Espectro
Doenças respiratórias
Infecções de casco
Metrites
Tratamento da Tristeza Parasitária

Antibiótico de amplo espectro, nas seguintes 
infecções: erisipela em suínos; pneumonia em 
bovinos, equinos, suínos, ovinos, cães e gatos; 
anaplasmose em bovinos; carbúnculo sintomático 
em bovinos e ovinos; carbúnculo hemático em 
bovinos, equinos, suínos, ovinos, cães e gatos; mastite 
em bovinos e ovinos; onfaloflebite em bovinos e 
equinos; garrotilho em equinos; otites em cães e 
gatos; abscessos em bovinos, suínos e ovinos; 
pododermatite em ovinos; metrite em bovinos, 
equinos, suínos, ovinos, cães e gatos; nefrite em cães 
e gatos.

Modo de usar: 
Cães e gatos: 0,35 mL/10 kg a cada 12 horas durante 3 
a 5 dias.
Suínos, caprinos e ovinos: 0,5 mL/10 kg a cada 6 
horas por 3 a 5 dias.
Bovinos e equinos: 5 mL /100 kg a cada 12 horas por 3 
a 5 dias.

Tempo de Carência:
Carne: 30 dias após a última aplicação.

Fórmula: Cada 2.000 mg contém:
Cloridrato de tetracilina..........2.000 mg
Água para injetáveis q.s.p...............10 mL Apresentação: Frasco com 2.000 mg.

Apresentações: Display com 14 unidades 
e display com 25 unidades.

Potente

Dose Única!

Profilo átã icç a qA ue ! pr isote age im seus an

Intramuscular

Intramuscular

Associação de 4 antibióticos, indicado em diversas 
infecções bacterianas. Contém Diclofenaco Sódico, que 
facilita a recuperação do animal, devido à sua função 
analgésica e anti-inflamatória. É indicado também como 
profilático em castrações, no pré e pós-operatório e em 
outras intervenções cirúrgicas. 

Modo de usar: Bovinos: 1 mL para cada 15 kg. 
Normalmente uma única dose é suficiente para controlar a 
infecção.
Tempo de Carência:
Carne: 44 dias após a última aplicação.
Leite: 7 dias após a última aplicação.

Antimicrobiano de dose única, amplo espectro e ação prolongada
Associação de 3 Penicilinas curta, média
e longa duração + Estreptomicina
Ação anti-inflamatória que garante melhora 
rápida do animal - Diclofenaco

1

2

3

4h 24h 7d

Tempo de Ação das Penicilinas
Benzilpenicilina potássica

Benzilpenicilina benzatina

Benzilpenicilina procaína

Fórmula: Cada frasco-ampola com pó contém:
Benzilpenicilina procaína......................3.000.000 UI
Benzilpenicilina potássica......................1.500.000 UI
Benzilpenicilina benzatina....................1.500.000 UI
Estreptomicina (sulfato).....................................2,400 g

Cada ampola com diluente contém:
Diclofenaco Sódico................................................375 mg
Água para injeção q.s.p. ..........................................15 mL

calbos.com.br



Antibiótico e Antifúngico Intramamário

Antifúngico, Antimicrobiano e Antiinflamatório
Com Nistatina, ação fungicida e fungistática
Trata Mastite Contagiosa, Ambiental e Fúngica

Antibiótico Intramamário

Ação sinérgica de Antibióticos de grande atividade
Longa ação, 60 dias de proteção
Baixa resistência bacteriana

Suspensão antibiótica para tratamento de mastites em vacas, no início do período "seco". É uma associação 
sinérgica de antibióticos de grande atividade sobre os microrganismos resistentes à outros medicamentos. O 
amplo espectro antimicrobiano do produto inclui os principais microrganismos causadores de mastites.

Modo de usar: 
Aplicar o conteúdo de uma seringa (8 mL) em todos os quartos mamários. 

Tempo de Carência: 
Carne: 30 dias após a última aplicação.
Leite: 3 dias após o parto, desde que a última aplicação tenha ocorrido há 30 dias.

Mastical

ANTIMICROBIANOS
INTRAMAMÁRIOS

Neomastic
Intramamário

Intramamário

calbos.com.br

Antifúngico, antimicrobiano e anti-inflamatório. Atua nas mastites causadas por fungos 
e bactérias com excelente ação anti-inflamatória. Indicado no tratamento das mastites 
causadas por Staphylococcus  aureus, Streptococcus  agalactiae e Candida  albicans.

Modo de usar: 
Mastites agudas - Tratamento mínimo de 3 aplicações, com intervalos de 24 horas. 
Mastites severas - Tratamento mínimo de 6 aplicações, com intervalos de 12 horas. 
Repetir o tratamento diariamente até a cura total. Continuar o tratamento até 48 horas 
após o desaparecimento dos sintomas.

Tempo de Carência: 
Leite: 72h após a última aplicação.

Apresentações: Caixa com 12 seringas de 10 mL 
e balde com 36 seringas de 10 mL.

Fórmula: Cada seringa de 10 mL contém:
Sulfadiazina........................................................................500 mg
Nistatina (150.000 UI)................................................26,05 mg
Prednisolona.....................................................................5,00 mg
Veículo q.s.p. ....................................................................10,00 mL

Para período

de lactação
Para período

de lactação
Para período

de lactação

Fórmula: Cada seringa de 8 mL contém:
Sulfato de neomicina...........................400 mg
Bacitracina de zinco.............................5.000 UI
Veículo q.s.p. ......................................................8 mL

Apresentações: Caixas com 12 seringas de 8 mL 
e balde com 36 seringas de 8 mL.

Para vaca

seca
Para vaca

seca
Para vaca

seca



Calfoz

SUPLEMENTOS
INJETÁVEIS

Glicocalbos

Intramuscular
Subcutânea
Intravenosa

Indicações: Paresias, paralisias, tetanias de origem hipocalcêmicas; 
antes, durante ou depois do parto e na fase de lactação (febre vitular, 
eclampsia, tetania de viagem, câimbra), tetania das pastagens, 
adjuvante nos estados alérgicos, urticária, intoxicações, exantema, 
púrpura hemorrágica, hemoglubinúria, hemorragias, perturbações do 
metabolismo mineral e acetonúria.

Modo de usar: 
Equinos e bovinos adultos: 200 a 500 mL, em dose única.
Potros, bezerros, ovinos, suínos: 20 a 30 mL, em dose única.
Leitões: 2 a 4 mL, em dose única.

Cálcio, Fósforo, Magnésio e Dextrose
Alta eficiência nas hipocalcemias e hipomagnesemia
Trata síndrome da vaca caída, febre do leite e intoxicações
Maior concentração de Gluconato de Cálcio
Contém Butafosfano

Ferro Dextrano 10% + Vitamina B12

Indicado para a prevenção e tratamento das anemias 
ferroprivas, principalmente nos leitões recém-
nascidos. Em todas as espécies, é recomendado para 
o tratamento das anemias por deficiência de ferro 
provocada por causas diversas: carência do mineral 
na alimentação, defeitos de absorção pela parede 
intestinal, ação de parasitas hematófagos, 
consequentes de hemorragias ou perdas crônicas de 
sangue. 

Fórmula: 
Cada mL do produto contém:
Ferro Elementar.............................100 mg 
Vitamina B12.................................10,0 mcg
Veículo q.s.p. ......................................1,0 mL

Auxiliar no tratamento de anomalias sanguineas
Prevenção e cura dos processos anêmicos
Contém Vitamina B12, aumenta apetite

Modo de usar: 
Leitões (até o 3º dia de vida): 
1 a 2 mL, dose única. Repetir se 
necessário. 
Bezerros (até o 10º dia de 
vida): 2 a 5 mL, uma vez a cada 
7 dias. 
Bovinos (adultos): 10 mL, uma 
vez a cada 7 dias.
Ovinos, suínos, bezerros: 5 
mL, uma vez a cada 7 dias.

Solução de Dextrose a 50%

Indicado nos casos de hipoglicemia e cetose, onde 
apresenta resposta imediata.  Em solução 
hipertônica é tonicardíaca, diurética e possui alto 
poder energético, usado como antitóxico de eleição.

Modo de usar: 
1 mL para cada 1 kg, em dose única.

Energético potente, prontamente assimilável
Trata Cetose e Intoxicações  em geral
Ação Diurética
Corrige a insuficiência hepato-cardio-renal
em animais com toxinfecções

Apresentações: Frascos com 200 mL, 500 mL 
e Cx com 18 frascos de 500 mL (sem equipo).

Apresentações:  Frascos com 200 mL, 500 mL, caixa com 1 L (2 frascos de 500 mL 
e 1 equipo) e caixa com 18 frascos de 500 mL sem equipo.

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Gluconato de Cálcio......................20,00 g
Cloreto de Magnésio.......................6,00 g
Butafosfano técnico........................0,40 g
Dextrose...................................................5,00 g
Veículo q.s.p. ...............................100,00 mL

ExclusivoExclusivo
Aplicador de Aplicador de 

1,80 m 1,80 m 

Exclusivo
Aplicador de 

1,80 m 

Intravenosa
lento

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Dextrose Anidra.........................50 g
Veículo q.s.p. .........................100 mL

ExclusivoExclusivo
Aplicador de Aplicador de 

1,80 m 1,80 m 

Exclusivo
Aplicador de 

1,80 m 

Embalagem
econômica

Ferron B12
Intramuscular

Apresentações: Frascos com 10 mL, 50 mL e 100 mL.
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Apresentações: Frascos com 
200 mL, 500 mL e 1 L.

Controla todos os tipos de helmintos de importância 
econômica na criação de bovinos: Haemochus spp, 
C o o p e r i a  s p p ,  T r i c h o s t r o n g y l u s  s p p ,  
Oesophagostomun radiatum, Chabertia spp e 
Dictyocaulus viviparus (verme do pulmão).

Modo de usar: 
Bovinos: 1 mL para cada 40 kg, em dose única.
Nos casos de infestações por Trichostrongylus axei e 
Ostertagia spp, recomenda-se dobrar a dose, 2 mL 
para cada 40 kg.

Fosfato de Levamisol 18,8%

Melhor resultado em verminoses pulmonares e gastrointestinais
Imunoestimulante inespecífico, quando aplicado após vacinações rotineiras

Tempo de Carência:
Carne: 7 dias após a última aplicação.
Leite: 2 dias após a última aplicação.

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Fosfato de Levamisol........18,8 g*
*Equivalente a 12,7 g de levamisol base
Veículo q.s.p. ......................100,0 mL Apresentação: Frascos com 30 mL, 100 mL,

250 mL e 500 mL.

Indicado no controle e tratamento de verminoses 
gastrointestinais e pulmonares, bernes, piolhos, 
sarnas e também auxilia no controle do carrapato 
dos bovinos (Boophilus microplus). 
Previne também bicheiras no umbigo e feridas de 
castração dos bezerros .  Para prevenir  o  
desenvolvimento de bicheiras nas feridas umbilicais, 
de castração e descorna, tratar os animais logo após o 
nascimento ou imediatamente após a castração ou 
descorna.

Endectocida para Bovinos
Ivermectina B¹A (mais pura)
Indicado no tratamento de verminoses e infestações de carrapatos
Pode ser administrado em todas as idades do animal
Veículo de rápida absorção
Seguro e eficaz

Modo de usar: 
Dosagem: Bovinos: 1 mL para cada 50 kg, em 
dose única.

Tempo de Carência:
Carne: 35 dias após a última aplicação.

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Ivermectina..............................................1 g
Veículo q.s.p. .................................100 mL

Apresentações: Caixa com 50 ampolas 
de  1 mL e frascos com 10 mL, 50 mL, 

200 mL, e 500 mL.

Antiparasitário de ação sistêmica e efeito prolongado
Eficaz no tratamento de endo e ectoparasitoses
Eficaz contra Fasciola hepatica e Haemonchus
Baixa resistência
O mais concentrado do mercado

Abamectina Calbos

ANTIPARASITÁRIOS
ENDECTOCIDAS

Ivermin

Fortmisol

calbos.com.br

Endectocida de Amplo Espectro
Início da ação de 4 a 6 horas após a aplicação
Previne a bicheira nas castrações

Subcutânea

Subcutânea

Subcutânea

Taitec Injetável
Subcutânea

Antiparasitário de largo espectro indicado para tratamento de endo e 
ectoparasitoses dos bovinos e ovinos, apresentando ação contra 
nematódeos gastrointestinais (vermes redondos), trematódeos 
(Fasciola hepatica), miíases (bicheiras), bernes e oestrose ovina (bicho 
da cabeça).

Modo de usar:
Endoparasitas: 1 mL  para cada 50 kg, 
em dose única.
Ectoparasitas: 2 mL para cada 50 kg, 
em dose única.

Tempo de Carência:
Carne: 28 dias após a última aplicação.
Leite: 28 dias após a última aplicação.

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Closantel.........................................................25 g
Veículo q.s.p. .........................................100 mL

Apresentações: Frascos com 10 mL, 
50 mL, 100 mL e 250 mL.

Melhor eficácia no tratamento de
bicheiras (Teste EMBRAPA 2013)



Vermífugo oral de ação Ovicida, Larvicida e Adulticida
Eficaz contra a Fasciola hepatica (Baratinha do Fígado)
Altamente seguro

Calbendazole 5%
Modo de usar: 
Bovinos: 1,5 mL para cada 10 kg, em dose única.
Em infestações por Fasciola hepatica 2 mL
 para cada 10 kg.
Ovinos e Caprinos: 0,75 mL cada 10 kg, em dose única.

Calbendazole 10%
Modo de usar: 
Bovinos: 1 mL para cada 20 kg, em dose única. 
 Em infestações por Fasciola hepatica 1 mL 
para cada 10 kg.
Ovinos e Caprinos: 1 mL/20 kg. (5 mg/kg de albendazol). 

Apresentações: Frascos com 
100 mL, 200 mL, 250 mL, 1 L e 5 L.

Eficaz no tratamento de Bicho da Cabeça em ovinos
Eficaz contra Haemonchus e Fasciola hepatica
Baixa resistência
Altamente seguro

Antiparasitário de ação sistêmica e efeito prolongado

Modo de usar: Endoparasitas: 1 mL para 10 kg, em 
dose única. Verminoses gastrointestinais 
(vermes) e Fasciolose.
Ectoparasitas:  3 mL para 10 kg, em dose única. 
Dermatobiose (bernes) e miíases (bicheiras)
 1 mL para 10 kg. Oestrose ovina (bicho da cabeça) 

Tempo de Carência:
Carne: 15 dias após a última aplicação.
Leite: 15 dias após a última aplicação.Apresentações: Frascos com

 200 mL e 1 L.

Vermífugo eficaz no controle dos Nematódeos

Vermífugo eficaz e seguro, com máxima eficiência 
p a r a  e l i m i n a ç ã o  d e  v e r m e s  r e d o n d o s  
gastrointestinais (nematóides).
Pode ser administrado em animais debilitados, 
fêmeas em gestação e aves em postura. 
Controla as diarréias provocadas por infestação 
maciça de vermes associados à agentes bacterianos.

Modo de usar:
Bovinos: 10 g para cada 50 kg, em dose única.
Equinos: 10 g para cada 40 kg, em dose única.
Suínos: 10 g para cada 35 kg, em dose única.
Cães e Gatos: Uma colher de chá para cada 6 kg, 
dissolvido no leite ou água, em dose única. 
Aves: 50 g dissolvido em 20 litros de água ou 
misturado a 16 kg de ração, para tratamento de aves 
com peso aproximado de 200 g, em dose única. 
Tempo de Carência:
Carne: 4 dias após a última aplicação.

Fórmula: Cada grama contém:
100% de Adipato de Piperazina Correspondente a 
37% de Piperazina base.

Pode ser fornecido na ração, diluído em água 
ou diretamente na boca do animal
Eficaz contra Parascaris equorum (verme dos potros)

Apresentações: Caixa com 10 envelopes 
com 10 g, 50 g e pote com 1 kg.

Calbendazole 5% / Calbendazole 10%

Taitec Oral

calbos.com.br

Vermical

ANTIPARASITÁRIOS

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Albendazol........................................5,0 g
Veículo q.s.p. .........................100,0 mL

Via Oral

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Albendazol...................................10,0 g
Veículo q.s.p. ............................100,0 mL

Antiparasitário de largo espectro indicado para 
tratamento de endoparasitoses e ectoparasitoses dos 
bovinos  e  ov inos .  Ação contra :  Nematódeos  
gastrointestinais: Ostertargia spp, Haemonchus 
contortus, Strongyloides spp e Oesophagostomum spp. 
Trematódeos: Fasciola hepatica. Artrópodes: Dermatobia 
hominis (bernes), Miíases (bicheiras), Oestrus ovis (bicho 
da cabeça).

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Closantel...........................................10 g
Veículo q.s.p. .........................100 mL

Via Oral

Via Oral

Tempo de Carência:
Carne: 14 dias após a última aplicação.
Leite: 3 dias após a última aplicação.

VERMÍFUGO EM PÓ

FÓRMULA
CONSAGRADA



Excelente opção para resistência aos Piretróides (Cipermetrina)
Eficácia de 95% contra carrapatos
Eficaz nas instalações

Indicado para o combate de carrapatos, larvas de moscas 
em geral, principalmente as causadoras de bernes 
(Dermatobia hominis), miíases (bicheiras), piolhos, sarnas 
e  m o s c a s  d e  i n s t a l a çõ e s .  A s s o c i a ç ã o  d e  d o i s 
organofosforados. Excelente opção onde existe resistência 
a produtos que contenham Piretróides (cipermetrina).

Modo e usar: Uso externo, diluído em água e aplicado em 
banhos de aspersão ou pulverização. Diluir na proporção 
de 10 mL para cada 4 litros de água. 

Carrapaticida, Bernicida, Piolhicida e Mosquicida

Amitraz a 12,5% - Antiparasitário externo
Carrapaticida
Sarnicida
Piolhicida

Apresentações: Frascos com
 200 mL e 1 L.

Tempo de Carência:
Carne: 7 dias após a última aplicação.
Leite: 2 dias após a última aplicação.

Fórmula: Cada 100 mL contém:
DDVP................................................................60 g
Clorfenvinfós...............................................20 g
Veículo q.s.p. .........................................100 mL

Apresentações: Frascos com 
50 mL, 100 mL, 200 mL e 250 mL. 

Indicações: Bovinos: carrapaticida, no combate ao Boophilus microplus. Ovinos: sarnicida e piolhicida, 
combatendo ácaros dos gêneros Chorioptes, Sarcoptes e Psoroptes e piolhos dos gêneros Linognatus e 
Damalinia ovis. 

Modo de usar: Bovinos e ovinos: Diluir 2 litros em 500 litros de água (40 mL/20 litros de água). Aplicar por 
pulverização, um volume mínimo de 5 litros de calda por animal. Repetir a aplicação, se necessário, após 14 
dias. 
Intervalo entre aplicações: Sarna demodécica: repetir a aplicação a intervalos semanais, no mínimo 3 vezes, 
até o desaparecimento das lesões. Carrapatos: repetir a aplicação sempre que necessário.
Obs.: Para um melhor funcionamento, recomenda-se fazer uma pré-diluição.

Tempo de carência: Carne: 14 dias após a última aplicação. Leite: 24 horas após a última aplicação.

Fórmula: Cada 100 mL do produto contém:
Amitraz.......................................................................12,5 g
Veículo q.s.p. ......................................................100 mL

Ciperfon

Gado Limpo

Amitraz Calbos

ANTIPARASITÁRIOS
EXTERNOS

Eficaz em todas as fases do parasita, evita a postura de ovos férteis
Associação de 3 ativos: Cipermetrina + Triclorfon + Butoxido de Piperonila (BPO)
Ação sinérgica dos ativos devido a presença de BPO
Eficácia contra bernes, bicheiras, carrapatos, piolhos e sarnas

Indicações: O CIPERFON é indicado como carrapaticida e bernicida no combate às larvas, ninfas, machos e fêmeas, 
impossibilitando a postura de ovos férteis do Boophilus microplus. Atua também no combate ao Damalinia bovis, 
Haematopinus eurystermus, Linognatus vituli (piolho), Chorioptes bovis e Psoroptes ovís (sarna). Também possui excelente 
atividade sobre Stomoxys calcitrans (mosca de estábulo), Mosca doméstica, Haematobia irritans (mosca do chifre) e 
Dermatobia hominis (larva da mosca do berne). CIPERFON atua também no combate a insetos, tais como baratas e pulgas 
que normalmente infestam os galpões, estábulos e criatórios.

Modo de usar: Deve ser aplicado exclusivamente nos animais por via externa em banhos de aspersão (pulverização), após 
prévia diluição. Na proporção de 5,0 mL de CIPERFON para cada 2,0 litros de água. Pulverizar de 3 a 5 litros de calda por animal.

Tempo de carência: Carne: 7 dias após a última aplicação. Leite: 10 horas após a última aplicação. 

Fórmula: Cada 100 mL do produto contém:

Cipermetrina............................................................. 5,0 g    Butóxido de Piperonila...........................................15,0 mL

Triclorfon....................................................................30,0 g    Veículo q.s.p. ................................................................. 100 mL
Apresentações: Frascos com 100 mL e 1 L. 

Pulverização

Pulverização

Pulverização

CARÊNCIA

10HORAS
NO LEITE

calbos.com.br



Cipermetrina Calbos 6%

ANTIPARASITÁRIO
EXTERNO

Mata Bicheira Calbos

calbos.com.br

A Escolha Certa na Eliminação de Carrapatos e Moscas
Controle de carrapatos, mosca do chifre e mosca do estábulo
Coloração vermelha para melhor visualização do animal tratado
Facilidade de aplicação

Apresentação: Frasco com 1 L.

Inseticida, Larvicida e Fungicida

Associação de 2 organofosforados
Ação cicatrizante e repelente

Associação de dois organofosforados (DDVP e 
Clorfenvinfós) ,  proporciona uma ação 
fulminante contra as larvas de moscas e bernes, 
possui a violeta de genciana com poderosa ação 
anti-séptica e cicatrizante, e a essência de 
citriodora que age como repelente. 
Indicado no tratamento de miíases (bicheiras) 
como repelente de insetos com efeito 
prolongado, ação fungicida e cicatrizante.

Modo de usar: Uma a duas aplicações sobre a 
lesão é suficiente para a completa cura.

Tempo de Carência:
Carne: 7 dias após a última aplicação.
Leite: 7 dias após a última aplicação.

F Cada 100 mL contém:órmula: 
DDVP...............................................1,0 g
Clorfenvinfós.................................0,30 g
Essência citriodora........................0,50 g
Violeta de Genciana.......................0,50 g
Hexileno Glicol.............................13,30 mL
Veículo q.s.p. .................................100 mL

Apresentações: Frasco spray com 
200 mL e aerosol com  500 mL.

Parasiticida do grupo dos piretróides, de uso externo, "pour on", destinado ao 
controle de carrapatos, piolhos e moscas de bovinos.

Modo de usar: 10 mL para cada 100 kg, em dose única.

Tempo de Carência:
Carne: 10 dias após a última aplicação.
Leite: 24h após a última aplicação.

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Cipermetrina.............................6,0 g
Veículo q.s.p. ............................100 mL

Pour On

Uso Tópico



Propriedades: Possui ação analgésica e antitérmica. A ação se 
inicia meia hora após a aplicação sendo direta sobre os 
hematozoários, e os parasitos perdem sua infecciosidade 5 horas 
pós-aplicação, perdendo assim a capacidade de reproduzirem-se e 
evitando a transmissão para outros animais.

Indicações: Indicado para tratamento das infecções causadas por 
tripanossomas (Trypanossoma vivax, Trypanossoma congolense, 
Trypanossoma equiperdum) e por babesias (Babesia bovis, 
Babesia ovis, Babesia canis). 

Modo de usar: Babesiose: 1 mL para cada 20 kg, em dose única. 
Tripanossomíase: 1 mL para cada 10 kg, em dose única. 
Profilaxia: 1 mL para cada 40 kg, em dose única.

Tempo de Carência: Carne: 30 dias após a última aplicação. 
Leite: 72 horas após a última aplicação.

Exclusiva

embalagem

de 200 mL

Diaceturato de Diminazeno + Fenazona

Contém Fenazona - antitérmico e analgésico
Eficaz contra Tristeza Parasitária Bovina e Babesiose Canina
Melhor custo-benefício do mercado
Ação rápida, 30 minutos após a aplicação

TRATAMENTO E PREVENÇÃO 
BABESIOSE E TRIPANOSSOMOSE

Primeiro medicamento para tratamento de 
cólicas e timpanismo em equinos; 
meteorismo (empanzinamento) e parada 
ruminal em bovinos.

Nosso ativo Sorbitol é um açúcar, sendo 
eficaz para tratamento de acidose 
metabólica (Cetose); Recuperação de 
animais debilitados por falta de energia 
(Hipoglicemia) e atua como antitóxico, 
eliminando intoxicações.

Altamente recomendado em todos os tipos 
de protocolos pós parto, atuando na 
profilaxia e tratamento do deslocamento de 
abomaso; Fornece energia para rápida 
recuperação da Cetose; Antecipa o ínicio e 
pico de lactação.

Produto de Eleição para o primeiro 
atendimento do Médico Veterinário em 
grandes animais debilitados.

Modo de usar:
Bovinos:  100 mL a 200 mL.
Bezerros e novilhas: 20 mL a 50 mL;
Equinos: 100 mL a 200 mL.
Potros: 20 mL a 50 mL;
Ovinos e caprinos: 20 mL a 50 mL 
Caninos:  10 mL a 20 mL
Obs: Aplicar 2 horas após, a metade 
da dose inicial, podendo repetir, ou 
mediante indicação do médico 
veterinário.

Sedacol
Intravenosa

rápida

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Sorbitol.............................................50 g
Veículo q.s.p. .........................100 mL

Apresentações: Frascos com 100 mL e 200 mL.

TERAPÊUTICOS

Pirosan
Intramuscular

calbos.com.br

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Diaceturato de diminazeno.....7 g
Fenazona.......................................8,75 g
Veículo q.s.p. ............................100 mL

Apresentações: Frascos com 
30 mL e 200 mL.



Tratamento da Tristeza Bovina

Tratamento completo da Tristeza Parasitária dos bovinos
Recuperação mais rápida do animal

Oxitec: Tratamento da Anaplasmose
Modo de Usar: 1 mL para 10 kg, em 
dose única.

Pirosan: Tratamento da Babesiose
Modo de Usar: 1 mL para 20 kg, em 
dose única.Ferron B12: Auxilia na recuperação das 

anomalias do sangue
Modo de Usar: Dose única de 10 mL.

Rubralan 5000: Aumenta produção de 
glóbulos vermelhos, recuperando 
rápidamente o animal
Modo de Usar: Dose única de 10 mL.

Recuperação mais rápida do animal
Previne deslocamento do abomaso
Antecipa o pico da lactação
Antecipa o retorno ao cio

Sedacol: Indicado nas síndromes congestivas 
do aparelho gastrointestinal, cólicas gasosas, 
meteorismo, timpanismo dos ruminantes e 
cetose. Na prevenção das lesões e insuficiências 
hepáticas em consequência das paresias 
gravídicas do parto, da lactação ou tetanias.Glicocalbos: Tem como principio ativo a 

dextrose em alta concentração (50%), 
fornecendo ao animal energia prontamente 
assimilável, revertendo os casos de cetose. 
Tem ação hepatoprotetora. 

Calfoz: Indicado nos casos de paresias, paralisias, 
tetanias de origem hipocalcêmicas; antes, 
durante ou depois do parto e na fase de lactação 
(febre vitular, eclampsia).

Kit Tristeza

KITS PREVENTIVOS

Kit Pós Parto
Intravenosa

Intramuscular

calbos.com.br

O “Kit Pós Parto” Calbos previne e trata as formas clínicas 
e subclínicas de Cetose, hipocalcemia e deslocamento do 
abomaso.

Modo de usar: Aplicar completamente o conteúdo dos 
produtos inclusos no kit nas primeiras 24h após o parto.



Hormônio a Base de Ocitocina Sintética

Auxilia na retenção
de placenta

Facilita os 
partos difíceis

Favorece o início
da lactação

Menor dose para 
tratamento em animais

calbos.com.br

HORMÔNIOS

Placencal
Intramuscular
Subcutânea
Intravenosa

Indicações: Placencal é indicado para bovinos nos casos de Partos normais, para abreviar o prazo de expulsão do feto; 
Atonia uterina e retenção de placenta; Prevenção de atonia nas intervenções cirúrgicas de cesariana; Retenção láctea.

Modo de usar: Administrar por via intramuscular. 
Vacas: 2 a 5 mL. Nos casos de expulsão da placenta: Injetar 5 mL, por via intramuscular lentamente; Nas atonias uterinas: 
Injetar 5 mL, por via intramuscular; Na retenção láctea pós parto: Injetar 5 mL, por via intramuscular; Nos sintomas da 
febre do leite (febre puerperal): Injetar 5 mL, por via intramuscular; Na ausência total ou parcial da contratura muscular 
uterina durante o parto: Injetar por via intramuscular, uma dose de PLACENCAL e se ao final de 20 a 25 minutos não se 
fizerem notar as contrações, repetir a dose.

Apresentações: Frascos com 10 mL, 50 mL, 100 mL e  200 mL.

Fórmula: Cada mL contém:
Ocitocina Sintética..............10 UI
Veículo q.s.p. ...........................1 mL

Não deixe aNão deixe a
vaca escondervaca esconder

seu leite!seu leite!
Não deixe a

vaca esconder
seu leite!

Cloprostenol Sódico
Indicações: Estro não detectável (cio silencioso). Em vacas na época do pico 
de lactação há uma manifestação pobre de cio, apesar da atividade ovariana 
estar normal. Nestes casos, deve-se avaliar as fêmeas por palpação retal para 
confirmar a presença de corpo lúteo. Após a confirmação, deve-se tratá-las 
com 2 mL de SINCRONIZE e observar o cio antes da inseminação.

Modo de Usar:
Bovinos: 2 mL do produto (500 mg de cloprostenol), uma vez ao dia.

Sincronização de Cio
Retenção de Placenta

Apresentações: Frasco com 20 mL e 
caixa com 2 ampolas de 2 mL.

Sincronize
Intramuscular

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Cloprostenol Sódico (equivalente a 
25 mg de cloprostenol)........26,3 mg 
Veículo q.s.p. .................................100 mL

A MELHOR OPÇÃO
PARA UM MANEJO REPRODUTIVO

EFICIENTE E DE QUALIDADE!

A MELHOR OPÇÃO
PARA UM MANEJO REPRODUTIVO

EFICIENTE E DE QUALIDADE!



Associação de Vitaminas B1, B6 e B12
Usado no preparo de animais atletas
Maior concentração de Vitamina B12 do Mercado
Rápida recuperação de animais debilitados
Auxilia no tratamento de problemas sanguíneos e neuromusculares

B12
Vitamina

B6
Vitamina

B1
Vitamina

EM ALTA CONCENTRAÇÃO

A dose certa de Vitaminas A, D  e E³

Indicações: VIT ADE atua como estimulante do crescimento, engorda, 
fertilidade e lactação. Na prevenção do raquitismo, osteomalácia e osteoporose. 
Na prevenção e cura de degenerações musculares.

Modo de usar: Administrar por via intramuscular profunda. 
Bezerros e Potros: 2 mL de 15 em 15 dias. 
Animais de recria e engorda: 5 mL de 45 em 45 dias. 
Bovinos e equinos em gestação ou lactação: 5 mL de 45 em 45 dias. 
Ovinos em fase de crescimento: 1 mL de 30 em 30 dias.
Reprodutores: 2 mL de 30 em 30 dias.

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Vitamina A (palmitato)..........4.000.000 UI
Vitamina D3...................................1.000.000 UI
Vitamina E.................................................1.200 UI
Óleo vegetal q.s.p. .................................100 mL

Favorece a absorção de Cálcio e Fósforo,  
prevenindo osteoporose e osteomalácia
Melhora os índices reprodutivos
Maior ganho de peso

Apresentações: Frascos com 10 mL, 50 mL, 100 mL e 200 mL.

Indicações: Para o tratamento de anemias causadas por tristeza parasitária e 
verminose. Nos estados de carências das vitaminas B1, B6 e B12. Altamente 
indicado após hemorragias e cirurgias. No tratamento das nevralgias, anorexias 
e polineurites, das miopatias, paraplegias,  fadigas musculares e manutenção 
do tônus neuromuscular, para um bom desempenho físico e orgânico. Em 
todos os desequilíbrios hepáticos. Indicado como coadjuvante em estados 
anoréxicos (falta de apetite).

Modo de usar:
Caninos e felinos: 1 a 2 mL (em dias alternados), por até 10 dias.
Ovinos, suínos e bezerros: 3 a 5 mL (diariamente), por até 10 dias.
Bovinos e equinos adultos: 5 mL (diariamente), por até 10 dias.

FÓRMULA: 
Cada 1 mL contém:
Vitamina B12 (Cianocobalamina)..............................5000 mcg
Água para injetáveis (q.s.p)..............................................................1 mL

Cada 4 mL contém:
Vitamina B1 (Cloridrato de Tiamina)..............................500 mg
Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina)...........................150 mg
Água para injetáveis (q.s.p)............................................................4 mL

Apresentações: Frascos com 
10 mL, 50 mL, 100 mL e 200 mL. 

Rubralan 5000

SUPLEMENTOS
INJETÁVEIS

Vit ADE
Intramuscular

Intramuscular
ou

Subcutânea

calbos.com.br

O ADE
mais vendido

no Brasil

O ADE
mais vendido

no Brasil



Antídoto para intoxicações, Antiespasmódico e Broncodilatador

Antídoto para intoxicações por organofosforados
Coadjuvante no tratamento de diarréias
Medicação pré-anestésica

É indicado em atonias gastrointestinais, cólicas dos equinos, 
meteorismo e empanzinamento dos bovinos, constipações e certas 
intoxicações. Exerce poderosa ação parassimpaticomimética, 
estimulando diretamente os efetuadores, produzindo em geral 
respostas tais como: aumento de peristaltismo, hipersecreção 
digestiva, salivar e brônquica e aumenta a sudorese (transpiração).

Empanzinamento, Timpanismo, Cólicas.

Auxilia nas intoxicações
Aumenta a sudorese
Empanzinamento
Timpanismo

Apresentações: Frascos 
com 10 mL e 50 mL.

Apresentações: Caixa contendo 
5 ampolas de 10 mL.Fórmula: Cada 10 mL contém:

Cloridrato de Pilocarpina..........0,10 g
Água para injetáveis q.s.p. ......10 mL

Atropina Calbos

Pilocarpina Calbos

Pomada para ordenha Calbos

calbos.com.br

Aliflex Spray e Gel

TERAPÊUTICOS

Intramuscular
Subcutânea
Intravenosa

Antiespasmódico, indicado em contrações intestinais, uretrais e vesicais, 
estimulante cardíaco e respiratório, dilatador dos brônquios, intoxicações por 
organofosforados, antídoto da eserina, pilocarpina, morfina, aerocolina e 
clorofórmio.

Modo de usar: 
Bovinos e equinos adultos: 8 a 10 mL em dose única.
Bovinos jovens: 3 a 5 mL em dose única.
Ovinos, caprinos e suínos: 2 a 5 mL em dose única.
Cães e gatos: 0,1 a 0,5 mL em dose única.

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Sulfato de Atropina...............1,00 g
Veículo q.s.p. ..........................100 mL

Intramuscular
ou

Subcutânea

Modo de usar: 
Bovinos e equinos adultos: 10 a 20 mL em dose única.
Ovinos e caprinos adultos: 1 a 3 mL em dose única.
Caninos adultos: 0,5 mL em dose única.

Mentol, Cânfora, Salicilato de Metila e Essência de Terebentina
Promove sensação de refrescância
Alívio imediato
Relaxamento da musculatura

Indicações: Indicado para uso em massagens. ALIFLEX GEL promove 
uma sensação de refrescância quando aplicado sobre a pele ou pelo 
dos animais logo após práticas esportivas, devido à presença dos 
agentes térmicos Cânfora e Mentol.

Modo de usar: Aplicar uma camada fina do ALIFLEX GEL sobre a 
região afetada e proceder a massagem relaxante. Não aplicar sobre 
regiões com feridas ou cortes.

RELAXA A MUSCULATURA E PROMOVE
SENSAÇÃO DE REFRESCÂNCIA

Alívio imediato!

Uso Tópico

Uso Tópico

Indicações: A POMADA PARA ORDENHA CALBOS é indicada para 
hidratar os tetos, evitando o ressecamento da pele. Possui ação 
emoliente e lubrificante devido à presença do óleo mineral e vaselina. 
Contém Vitamina A e Vitamina E que age diretamente na renovação 
celular, na síntese de colágeno e na recuperação da elasticidade 
cutânea.

Ação emoliente 
Evita rachaduras de tetos e da pele
Possui Cloreto de Benzalconio

Apresentações: Pote com 200 g.

Apresentações:  Frasco de 120 mL e pote de 500 g.

Creme Hidratante para Ordenha

Ideal para 
rachaduras da pele

Fórmula: Cada 100 g contém:
Óleo Mineral ..............................................5 g
Vaselina Sólida .........................................3 g
Vitamina A ...........................................0,05 g
Vitamina E ............................................0,05 g
Cloreto de Benzalconio ................0,10 g
Veículo q.s.p. .........................................100 g

Modo de usar: Aplicar uma camada fina 
de POMADA PARA ORDENHA CALBOS 
nas ordenhas (manual e mecânica), após 
a lavagem das mamas e do úbere, de 
maneira a cobrir todo o órgão e mãos do 
ordenhador.

Antídoto!!!

tenha sempre em mãos!



Suplemento Vitamínico Mineral

Indicações: Indicado no manejo nutricional na recuperação de animais anêmicos. Protege e 
viabiliza a multiplicação de células, principalmente do sangue e do sistema nervoso. Auxilia na 
fase de crescimento e desenvolvimento dos animais e em processos hemorrágicos e estados de 
convalescença. Coadjuvante de performance para animais atletas.

Modo de usar: 
Cães e gatos: 1 mL para cada 10 kg, a cada 12 horas.
Aves e pequenos roedores: 2 gotas para cada 100 mL de água a cada 12 horas.

Exclusivo ferro quelatado
Recuperação da desnutrição e da anemia
Melhora a resistência física

Níveis de garantia por kg do produto:
Vitamina B1 (Mín.)............................1.500 mg/kg
Vitamina B2 (Mín.)...........................1.500 mg/kg
Vitamina B6 (Mín.)...........................1.500 mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)...................17.000 mcg/kg
Vitamina K (Mín.).................................250 mg/kg
Pantotenato de Cálcio (Mín.)...1.500 mg/kg
Ác. Nicotínico (Mín.).......................1.200 mg/kg
Ácido Fólico (Mín.).........................5.000 mg/kg
Ferro (Mín.)..........................................5.000 mg/kg
Cobalto (Mín.).........................................100 mg/kg
Cobre (Mín.)............................................700 mg/kg
Zinco (Mín.).........................................6.000 mg/kg
Sorbitol (Mín.).............................................250 g/kg
Vitamina C (Mín.)............................5.000 mg/kg

Condroitina e Glucosamina para Cães

Reconstituinte das articulações
Lubrifica as articulações
Condroprotetor

Apresentações: Frasco com 60 comp. 
de 500 mg e frasco com 60 comp de 1 g.

Suplemento Vitamínico Mineral Protéico para Alimentação Animal

Indicado para bovinos, ovinos, caprinos e suínos como coadjuvante na 
engorda, complemento alimentar e auxiliar na recuperação após períodos 
de stress físico e sanitário.

Modo de usar: 
Bovinos: 20 g diariamente, durante 30 dias seguidos. Suspender o uso por 8 
dias e reiniciar o uso do produto. 
Suínos, Caprinos e Ovinos: 10 g diariamente, durante 30 dias seguidos. 
Suspender o uso por 8 dias e reiniciar o uso do produto.

Aumenta o ganho de peso
Contém proteína
Recupera animais debilitados

Apresentação: Caixa com 200 g.

Cálcio + Vitaminas

Indicado para a suplementação de cálcio e vitaminas 
A, D3 e B12. Em todas as situações em que seja 
necessário um aporte destes elementos nutricionais.

Modo de usar:  
Cães e gatos: 1 mL para cada kg, 24/24 h.

Contém Vitamina B12, estimula o apetite e a produção de células sanguíneas
Sabor agradável
Recomendado para recém-nascidos
Essencial na gestação e lactação

Níveis de garantia por kg do produto:
Cálcio (Mín.)...............................44,96 g/kg
Cálcio (Máx.)...............................54,94 g/kg
Vitamina A (Mín.)....................250.000 UI/kg
Vitamina D3 (Mín.).................400.000 UI/kg
Vitamina B12 (Mín.)................5.000 mcg/kg

Coadjuvante no tratamento de doenças sanguíneas

Apresentações: Frascos 
com 30 mL e 100 mL.

Cevafort

Calciopan B12

Hemocell Pet

calbos.com.br

Condroitina Pet Calbos

NUTRACÊUTICOS

Via Oral

Via Oral

Níveis de garantia por kg do produto:
Cálcio (Mín)..........................................130,8 g/kg
Cálcio (Máx).........................................155,6 g/kg
Fósforo (Mín)............................................80 g/kg
Nicotinamida (Mín).................4.000 mg/kg
Vitamina B1 (Mín).........................850 mg/kg
Vitamina C (Mín)..........................400 mg/kg
Ferro (Mín)......................................1.350 mg/kg
Zinco (Mín)........................................650 mg/kg
Cobre (Mín).......................................140 mg/kg
Manganês (Mín)............................740 mg/kg
Proteína bruta (Mín).......................52,5 g/kg
NDT (Mín.)............................................187,5 g/kg
Flúor (Máx).......................................800 mg/kg

Apresentações: Frascos
 com 100 mL e 1 L.

Condroprotetor e auxiliar na terapia de artropatias não 
infecciosas e processos ósteo-articulares como: artroses, 
artrites, osteoartroses, osteodistrofias, condrodistrofias, 
osteocondroses, osteocondrites, sinovites, tenosinovites; 
coadjuvante em casos de fraturas e também como preventivo 
de doenças osteoarticulares. Indicado como condro-proteção 
para animais que são submetidos a exercícios constantes, 
grandes esforços ou em fase de crescimento.

Modo de usar: Administrar por via oral.
Dose  inicial: Cães: Até 5 kg: 1 comprimido de 500 mg ao dia.
De 5 a 10 kg : 2 comprimidos de  500 mg ao dia.
De 10 a 15 kg: 2 comprimidos de 1 g ao dia.
De 15 a 25 kg: 3 comprimidos de 1 g ao dia.
De 25 a 50 kg: 4 comprimidos de 1 g ao dia.
Dose de manutenção: Cães: Até 5 kg: 1 comprimido de 500 mg 
ao dia, em dias alternados.
De 5 a 10 kg: 1 comprimido de 1 g ao dia, em dias alternados.
O tratamento inicial é de 2 a 4 meses e depois deve ser feita a 
dose de manutenção.

Níveis de garantia por kg do produto:
Manganês (Mín.)..................................5.320 mg/kg
Sulfato de condroitina (Mín.)................200 g/kg
Glicosamina (Mín.)......................................300 g/kg
Vitamina C (Mín.).............................................50 g/kg

Via Oral

Via Oral



Alho em pó + Minerais

Indicações: Indicado na prevenção e correção das 
def ic iências de microelementos minerais , 
melhorando a conversão alimentar, favorecendo o 
ganho de peso e o aumento da produção. Repelente 
natural contra moscas.

Modo de usar: 
Bovinos: Misturar 1 kg do produto em 25 kg de sal 
comum, por dia.

Contém Microelementos 

essenciais

Contém 520g de 

Alho por kg

Melhora a conversão 

alimentar

calbos.com.br

SUPLEMENTOS

Allium

Níveis de garantia por kg do produto:
Selênio (Mín.)..................................600 mg/kg
Iodo (Mín.)......................................1.600 mg/kg
Cobre (Mín.)..............................................25 g/kg
Cobalto (Mín.)..............................1.000 mg/kg
Ferro (Mín.)................................................10 g/kg
Zinco (Mín.)...............................................97 g/kg
Alho (Mín.)..............................................520 g/kg

Apresentações: Baldes com 10 kg e 20 kg.

COMPLEX
O

MINERAL

Via Oral

Produtividade

sem stress!



Vitaminas + Cálcio e Magnésio
Melhora a eficácia alimentar
1 kg para 25 kg de sal mineral

ADE + Cálcio + Magnésio

Indicações:  Suplemento vitamínico mineral 
indicado para  bovinos ,  caprinos  e  ov inos , 
proporciona uma maior eficácia alimentar na criação 
e manutenção produtiva destas espécies.

Modo de usar: 
Bovinos e Bubalinos: 500 g por tonelada, por dia.
Ovinos e Caprinos: 1 kg para cada 50 kg, por dia.

Níveis de garantia por kg do produto:
Vitamina A (mín.)...........10.000.000 UI/kg
Vitamina D (mín.).............1.500.000 UI/kg
Vitamina E (mín.)....................3.500 UI/kg
Cálcio (mín.)..........................108,80 g/kg
Cálcio (máx.).........................131,30 g/kg
Magnésio (mín.)...................9.700 mg/kg

Vitaminas + Cálcio, Fósforo e Dextrose
Melhora índices de fertilidade
1 kg para 25 kg de sal mineral

Indicações: Previne e corrige deficiências vitamínico-
minerais dos ruminantes. Associação de vitaminas , A
D E³ e  com Cálcio, Fósforo e Dextrose. Produto de fácil 
administração. Proporciona uma maior eficiência 
alimentar, e melhora os índices reprodutivos. Indicado 
para animais de alta produtividade.

Modo de usar: 
Bovinos: 1 kg para cada 25 kg de sal mineral, por dia.

ADE + Fósforo + Cálcio + Dextrose

Favorece a absorção de Cálcio e Fósforo
Melhora os índices reprodutivos
Maior ganho de peso
Melhor custo-benefício

Vitaminas A, D  e E + Cobalto³

Indicações: Suplemento vitamínico mineral com Cobalto indicado 
para bovinos, caprinos, ovinos, suínos e aves. Proporciona uma maior 
ef icácia alimentar na criação e manutenção produtiva destas 
espécies.

Modo de usar: 
Bovinos e Bubalinos: 500 g por tonelada por dia.
Ovinos e Caprinos: 1 kg para cada 50 kg por dia. 
Aves e suínos: 1 kg por tonelada de ração por dia.

Indicações: Premix básico mineral que contém micro 
elementos fundamentais, podendo ser adicionado tanto no 
sal comum como na ração. Destinado à criação de bovinos de 
corte.

Modo de usar: 
Bovinos: 1 kg do produto para 25 kg de sal comum por dia; 
Na ração, misturar 1 kg do produto em 800 kg de ração.

Premix Mineral com Microelementos
Contém microminerais essenciais
Melhora a conversão alimentar
Aumenta a resistência orgânica

Níveis de garantia por kg do produto:
Ferro (Mín.)..........................................30 g/kg
Cobre (Mín.)............................8.500 mg/kg
Manganês (Mín.)...............................13 g/kg
Zinco (Mín.).........................................20 g/kg
Cobalto (Mín.)............................390 mg/kg
Iodo (Mín.)....................................850 mg/kg
Selênio (Mín.)..............................150 mg/kg

Apresentações: Saco com 1 kg, pouch
com 2 kg, pote com 2 kg e 

baldes de 10 kg e 20 kg.

Apresentações: Saco com 1 kg e 
Baldes com 10 kg e 20 kg.

Apresentações: Saco com 1 kg, 
pote com 2 kg e Baldes com

 10 kg e 20 kg.

Apresentação: Saco com 1 kg.

ADE Phós Calbov

ADE Calbov

Vit ADE Oral

calbos.com.br

Complexo Mineral Calbos

Via Oral

Níveis de garantia por kg do produto:
Vitamina A (Mín.).............10.000.000 UI/kg
Vitamina D (Mín.)................1.500.000 UI/kg
Vitamina E (Mín.).......................3.500 mg/kg
Cálcio (Mín.).........................................164,4 g/kg
Cálcio (Máx.)........................................194,9 g/kg
Fósforo (Mín.)..........................................120 g/kg
Dextrose (Mín.).....................................200 g/kg
Flúor (Máx.).....................................1.200 mg/kg

Fórmula: Níveis de garantia do produto:
Cálcio (Mín.).............................................350 g/kg
Cálcio (Máx.)............................................370 g/kg
Vitamina A (Mín.).................2.500.000 UI/kg
Vitamina D (Mín.)....................900.000 UI/kg
Vitamina E (Mín.)...........................5.000 UI/kg
Cobalto (Mín.)...................................700 mg/kg

Via Oral

Via Oral

Via Oral

SUPLEMENTOS



Carijó

calbos.com.br

Via Oral

Apresentações: Baldes com 10 kg e 20 kg.

Núcleo Aminoácido Vitamínico Mineral e Probiótico para aves

Indicações: CARIJÓ é um premix composto por 
vitaminas e aminoácidos enriquecido com 
probiótico  para aves, que visa melhorar as 
condições de crescimento, manutenção e ganho 
de peso. 

Modo de usar:
Aves em fase inicial e crescimento: Administrar 1 

kg de CARIJÓ para cada 100 kg de 
alimento (ração).
Aves de corte: Administrar 1 kg de 
CARIJÓ para cada 100 kg de 
alimento (ração).
Aves de postura: Administrar 1 kg 
do CARIJÓ para cada 80 kg de 
alimento (ração). Fazer uma pré 
mistura antes de incorporar ao 
volume final de alimento.

Núcleo completo para formulação de rações
Melhora a conversão alimentar
Aumenta a postura de ovos

Níveis de garantia por kg do produto:
Cálcio (Mín.)......................................................................144 g/kg
Cálcio (Máx.).......................................................................171 g/kg
Colina (Mín.).........................................................................10 g/kg
Metionina (Mín.)...............................................................30 g/kg
Ferro (Mín.)...............................................................5000 mg/kg
Niacina (Mín.).........................................................5000 mg/kg
Ácido Pantotênico (Mín.).................................1000 mg/kg
Ácido Fólico (Mín.)...................................................100 mg/kg
Vitamina E (Mín.).....................................................800 mg/kg
Vitamina B2 (Mín.)..................................................300 mg/kg
Vitamina K3 (Mín.)..................................................200 mg/kg
Vitmaina B1 (Mín.)....................................................100 mg/kg
Vitmaina B6 (Mín.)...................................................100 mg/kg
Vitamina B12 (Mín.) ..........................................5000 mcg/kg
Vitamina A (Mín.)..................................................10.000 UI/kg
Vitamina D (Mín.).....................................................2200 UI/kg
Lactobacillus acidphillus (Mín.).........3,5x10¹¹ UFC/kg
Enterococcus faecium (Mín.)...............3,5x10¹¹ UFC/kg
Bifidobacterium bifidum (Mín.).........3,5x10¹¹ UFC/kg

Núcleo Aminoácido Vitamínico e Mineral para Suínos
Núcleo completo para formulação de rações
Ganho de peso com menos gordura
Melhora a conversão alimentar

Indicações: Suplemento de minerais, vitaminas e aminoácidos 
destinado ao balanceamento de rações para suínos, nas diversas 
fases de produção.

Modo de usar: 
Leitões em crescimento, fêmeas em gestação e aleitamento, 
machos em reprodução: 2 kg para cada 100 kg de ração, por dia.
Animais em fase de acabamento e engorda: Misturar 1,5 kg  para 
100 kg, por dia.

Níveis de garantia por kg do produto:

Ácido Pantotênico (Mín.)...........400 mg/kg
Cálcio (Mín.).........................................76,26 g/kg
Cálcio (Máx.)..........................................90,13 g/kg
Cobalto (Mín.).......................................85 mg/kg
Cobre (Mín.).....................................1.000 mg/kg
Ferro (Mín.).......................................7.000 mg/kg
Sódio (Mín.)..................................................78 g/kg
Fósforo (Mín.).............................................20 g/kg
Iodo (Mín.)...............................................33 mg/kg
Manganês (Mín.)..........................2.300 mg/kg
Niacina (Mín.).....................................700 mg/kg
Vitamina A (Mín.)......................220.000 UI/kg

Vitamina B1 (Mín.)......................... 500 mg/kg
Vitamina B2 (Mín.).......................1.000 mg/kg
Vitamina B6 (Mín.).........................500 mg/kg
Vitamina D3 (Mín.)...................100.000 UI/kg
Vitamina K (Mín.)............................200 mg/kg
Vitamina B12 (Mín.).....................500 mcg/kg
Vitamina E (Mín.)...............................400 UI/kg
Colina (Mín.)...................................4.000 mg/kg
Metionina (Mín.)...........................7.000 mg/kg
Zinco (Mín.)......................................3.300 mg/kg
Flúor (Máx.)..........................................420 mg/kg

Apresentações: Saco com 
1 kg e balde com 20 kg.

Pata Negra
Via Oral

SUPLEMENTOS



Gema Mix - Caipira de verdade!

calbos.com.br

Apresentações: Baldes com 10 kg e 20 kg.

Premix de Vitaminas para Aves de Postura

Indicações: Premix de vitaminas e aditivos pigmentantes para aves poedeiras. Indicado para 
intensificar as cores vermelha e laranja características da gema de galinha caipira.

Modo de usar: O produto deve ser misturado no alimento na seguinte proporção: Misturar 1 kg 
do produto em 100 kg de alimento.

Acentua a cor avermelhada das gemas
Contém Vitamina C e Vitamina D
Com Cantaxantina e Extrato de Urucum

Cantaxantina (Mín.)...................................................10 g/kg
Extrato de Urucum (Mín.).......................................10 g/kg
Vitamina C (Mín.).............................................1.000 mg/kg
Vitamina D (Mín.)............................................1.000 mg/kg

Níveis de garantia por kg do produto:

Suplemento mineral para aves contendo cálcio, fósforo e outros 
minerais. Melhora a qualidade da casca dos ovos, evita a debicagem 
dos ovos e melhora a conversão alimentar das aves.

Modo de usar:
Pintos de corte ou postura: 0,5 g por ave por dia.
Aves em crescimento: 1 g por ave por dia.
Aves em postura: 3 g por ave por dia.

Farinha de Cálcio Avícola
Via Oral

Suplemento Mineral para Aves
Melhora a qualidade da casca dos ovos
Evita a debicagem
Melhora a conversão alimentar
Pó com granulometria ideal para o trato digestivo das aves

Níveis de garantia por kg do produto:
Cálcio (Mín.)............................................320 g/kg
Cálcio (Máx.)..........................................340 g/kg
Fósforo (Mín.)............................................18 g/kg
Sódio (Mín.).................................................19 g/kg
Cloro (Mín.)..................................................31 g/kg
Magnésio (Mín.).........................8.000 mg/kg
Enxofre (Mín.)..................................200 mg/kg
Flúor (Máx.).........................................160 mg/kg

SUPLEMENTOS

Via Oral

Suplemento Mineral para Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Suínos e Aves

Cálcio especifico para todas as espécies, melhor absorção
Possui macro elementos essenciais
Ideal para uso compartilhado

Indicações: Suplemento mineral para alimentação de equinos, bovinos de corte ou outras 
categorias de bovinos leiteiros, ovinos, caprinos, suínos e aves em todas as suas fases de 
desenvolvimento. A FARINHA DE CÁLCIO MULTI auxilia na formação da casca dos ovos das 
aves e evita a debicagem através da suplementação de cálcio.

Modo de usar: Administrar FARINHA DE CÁLCIO MULTI puro ou misturado a ração na 
proporção de 2%, ou seja, 2 kg para 100 kg de ração. 
Bovinos: Bezerros e animais em crescimento: 40 g para cada 100 kg de peso vivo/ 
animal/dia.
Fêmeas em lactação: 50 g para cada 100 kg de peso vivo/animal/dia.
Ovinos e Caprinos: Animais jovens e em recria: 5 g para cada 10 kg de peso vivo/animal/ dia.
Fêmeas em lactação: 7 g para cada 10 kg de peso vivo/animal/dia.
Equinos: Animais jovens e em crescimento: 30 g para cada 100 kg de peso vivo/animal/dia.
Fêmeas em lactação e reprodutores: 40 g para cada 100 kg de peso vivo/animal/dia.
Aves: Pintos de corte ou postura: 0,5 g /ave/dia. Aves em crescimento: 1 g /ave/dia. Aves em 
postura: 3 g/ave/dia.
Suínos: Animais em crescimento e engorda: 10 g para cada 10 kg de peso vivo/ animal/ dia.

Atenção: Este produto contém somente macrominerais, devendo ser misturado com 
outras fontes de microminerais. Não substitui o alimento por ser um suplemento mineral. 
Não possui contra-indicações e nem incompatibilidade com outros produtos ou elementos 
nutricionais.

Fórmula: Cada 100 mL do produto contém:
Cálcio (Mín.)....................................................215,0 g/kg
Cálcio (Máx.)..................................................237,0 g/kg
Fósforo (Mín.)..................................................40,0 g/kg
Sódio (Mín.)........................................................19,0 g/kg
Cloro (Mín.).........................................................31,0 g/kg
Margnésio (Mín.)............................................15,0 g/kg
Enxofre (Mín.)..................................................10,0 g/kg
Potássio (Mín.)................................................25,0 g/kg
Iodo (Mín.).........................................................40,0 g/kg
Flúor (Mín.).....................................................355,2 g/kg

Farinha de Cálcio Multi

Apresentações: Baldes 
com 10 kg e 20 kg.

Via Oral
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Indicações: POLI-CAL SOLÚVEL AVÍCOLA SOLÚVEL é um 
suplemento composto por vitaminas e aminoácidos para aves e 
suínos, que visa melhorar as condições de crescimento, 
manutenção e ganho de peso. 

Modo de usar:
Administrar o produto diluído na água na proporção de 100 g do 
produto em 1.000 L de água. 
Para pintinhos: utilizar o produto por 3 a 5 dias. 
Aves adultas: utilizar 5 a 7 dias.
Suínos: utilizar por 5 a 7 dias.

Apresentação: Display com 15 sachês de 100 g.

Poli-Cal Avícola Solúvel
Via Oral

Suplemento Vitamínico Aminoácido para Aves e Suínos

Indicado para todas as fazes de aves e suínos
Melhora as condições de crescimento, manutenção e ganho de peso
Contém Vitaminas do Complexo B
Indicado para situações de stress e animais debilitados

Níveis de garantia do produto:
Ácido Fólico (Mín.).....................1.000 mg/kg
DL Metionina (Mín.)..........................200 g/kg
Niacina (Mín.).........................................140 g/kg
Vitamina B1 (Mín.)..................................10 g/kg
Vitamina B2 (Mín.)................................20 g/kg
Vitamina B6 (Mín.)................................20 g/kg
Vitamina B12 (Mín.)............80.000 mcg/kg
Pantotenato de Cálcio (mín.)..........10 g/kg

Associação de Vitaminas Hidrossolúveis

Alta concentração de Vitamina E
Melhora dos índices reprodutivos
Aumenta as defesas orgânicas do animal
Aumenta o apetite

Indicações: Associação de vitaminas do complexo B, 
vitaminas A, D e E. Recomendado para todas as espécies de 
animais, de modo especial para os jovens e convalescentes de 
doenças infecto-contagiosas e parasitárias. Estimula o apetite 
e o crescimento, promovendo maior desenvolvimento e 
aumento da produção.

Modo de usar: 
Bovinos e Equinos: 10 mL em 1 L de água de bebida 24/24h.
Suínos: 3 mL em 1 L de água de bebida 24/24h.
Ovinos e Caprinos: 3 mL em 1 L de água de bebida 24/24h.
Aves: 3 mL em 1 L de água de bebida 24/24h.
Cães e gatos: 3 mL em 200 mL de água 24/24h.
Coelhos: 3 mL em 200 mL de água de bebida 24/24h.
Pássaros: 6 gotas em 100 mL de água de bebida 24/24h.

Níveis de garantia por kg do produto:
Vitamina A (Mín.)..............15.000.000 UI/kg
Vitamina D3 (Mín.)............4.000.000 UI/kg
Vitamina E (Mín.)..........................5.000 UI/kg
Vitamina B1 (Mín.)....................4.000 mg/kg
Vitamina B2 (Mín.).....................1.500 mg/kg
Vitamina B6 (Mín.)....................2.000 mg/kg
Nicotinamida (Mín.).............................10 g/kg
Vitamina B12 (Mín.)................2.800 mcg/kg

Vitacalbos
Via Oral

Apresentações: Frascos com 20 mL, 50 mL, 200 mL e 1 L.

SUPLEMENTOS



Indicações: MO PERFORMANCE é um suplemento que possui em sua composição vitaminas, minerais e diversos 
aminoácidos fundamentais para a nutrição de equinos. É indicado para Potros em crescimento e Equinos adultos, 
principalmente equinos atletas ou em reprodução como éguas gestantes e lactantes e garanhões. 

Modo de usar: Administrar o MO PERFORMANCE por via oral. Equinos jovens: Administrar uma seringa a cada 15 dias. 
Equinos adultos: Administrar duas seringas a cada 15 dias.

Apresentações: Caixa com 
2 seringas de 40 g cada.

calbos.com.br

NUTRACÊUTICOS

Suplemento Vitamínico Aminoácido para Equinos

M.O para equinos com melhor formulação do mercado
Administração a cada 15 dias, maior praticidade
Ganho de músculo, peso e desempenho insuperável

MO Performance
Via Oral

Níveis de garantia por kg do produto:
Ácido Aspártico (Mínimo)..........6.000,0 mg/kg
Acido Fólico (Mínimo).............................150,0 g/kg
Ácido Glutâmico (Mínimo).......8.000,0 mg/kg
Acido Nicotínico (Mínimo).........1.000,0 mg/kg
Arginina (Mínimo).......................................18,0 g/kg
Biotina (Mínimo)..............................2.500,0 mg/kg
Cálcio (Mín/Máx)...........................50,00 / 55,0 g/kg
Cobalto (Mínimo).................................160,0 mg/kg
Cobre (Mínimo)..........................................9,0 mg/kg
Colina (Mínimo)............................................25,0 g/kg

Creatina (Mínimo).......................................25,0 g/kg
Cromo (Mínimo)........................................6,0 mg/kg
DL-Metionina (Mínimo)..........................30,0 g/kg
Enxofre (Mínimo)................................500,0 mg/kg
Ferro (Mínimo)..................................8.000,0 mg/kg
Flúor (Máximo).....................................400,0 mg/kg
Fósforo (Mínimo).........................................40,0 g/kg
Glicina (Mínimo)..........................................20,0 g/kg
Histidina (Mínimo).............................700,0 mg/kg
Inositol (Mínimo)..................................100,0 mg/kg
Iodo (Mínimo).........................................150,0 mg/kg

Isoleucina (Mínimo)........................1.500,0 mg/kg
L-Carnitina (Mínimo)..................................15,0 g/kg
L-Lisina (Mínimo)........................................40,0 g/kg
Leucina (Mínimo)............................3.000,0 mg/kg
Magnésio (Mínimo).........................1.700,0 mg/kg
Dextrose (Mínimo)......................................30,0 g/kg
Manganês (Mínimo)..........................350,0 mg/kg
Niacina (Mínimo)..............................1.000,0 mg/kg
Potássio (Mínimo)..................................25,0 mg/kg
Selênio (Mínimo).....................................10,0 mg/kg
Tirosina (Mínimo)................................500,0 mg/kg

Triptofano (Mínimo)........................1.500,0 mg/kg
Valina (Mínimo)................................2.200,0 mg/kg
Vitamina A (Mínimo)...............1.500.000,0 UI/kg
Vitamina B1 (Mínimo)...................9.000,0 mg/kg
Vitamina B12 (Mínimo)..............5.000,0 mcg/kg
Vitamina B2 (Mínimo)..................8.000,0 mg/kg
Vitamina B6 (Mínimo)..................2.000,0 mg/kg
Vitamina C (Mínimo)............................33,0 mg/kg
Vitamina D3 (Mínimo)..................82.500,0 UI/kg
Vitamina E (Mínimo).........................2.100,0 UI/kg
Zinco (Mínimo)..................................2.200,0 mg/kg

EQUINOS
LINHA 

CALBOS



Apresentações: Frasco com 1,75 L

Neocidine H

NUTRACÊUTICOS

Potrum L

calbos.com.br

Indicações: Potrum L é indicado para 
potros em fase de crescimento, onde 
é necessária a suplementação do 
cálcio e dos outros elementos que 
compõe sua formulação. É eficaz no 
crescimento e na desmama.

Modo de usar:  
Potros 0 a 2 meses: 15 mL por dia.
Potros 2 meses a 1 ano: 30 mL por dia.
Potros 1 ano a 2 anos: 40 mL por dia.

Níveis de garantia por kg do produto:

Suplemento Vitamínico Mineral para Equinos

Para potros em fase de crescimento e desmama
Mantém o equilíbrio corpóreo esquelético e muscular
Rico em Vitaminas e Betacaroteno

Cálcio (Mín.)...........................................................................45,10 g/kg
Cálcio (Máx)...........................................................................54,10 g/kg
Ácido aspártico (Mín.)..................................................200 mg/kg
Ácido Fólico (Mín.).............................................................40 mg/kg
Betacaroteno (Mín.)......................................................200 mg/kg
Biotina (Mín.)....................................................................1000 mg/kg
Cobre (Mín.)........................................................................500 mg/kg
Ferro (Mín.).......................................................................4500 mg/kg
Fósforo (Mín.)...............................................................................17 g/kg
Glicina (Mín.).....................................................................1500 mg/kg
Iodo (Mín.).................................................................................13 mg/kg
Lisina (Mín.)..................................................................................10 g/kg
Magnésio (Mín.).................................................................170 mg/kg
Nicotinamida (Mín.)....................................................1000 mg/kg
Pantotenato de Cálcio (Mín.).................................1200 mg/kg
Selênio (Mín.).........................................................................10 mg/kg
Vitamina B12 (Mín.).................................................5.000 mcg/kg
Vitamina A (Mín.)..................................................1.000.000 UI/kg
Vitamina B1 (Mín.)........................................................1.000 mg/kg
Vitamina B2 (Mín.)..........................................................500 mg/kg
Vitamina B6 (Mín.)..........................................................500 mg/kg
Vitamina D3 (Mín.)..................................................500.000 UI/kg
Vitamina E (Mín.).............................................................1.000 UI/kg
Vitamina K 3 (Mín.)........................................................400 mg/kg
Zinco (Mín).......................................................................5000 mg/kg
Flúor (Máx.)...........................................................................170 mg/kgApresentação: Frasco com 1 L

e bombona com 5 L.

Fórmula Tamponada

Indicações: Suplemento de cálcio, fósforo, 
m a g n é s i o ,  v i t a m i n a  D 3  e  v i t a m i n a  B 1 2 .  
Recomendado em todas as situações em que seja 
necessário um aporte destes elementos nutricionais. 
NEOCIDINE H além de suplementar com os minerais 
necessários para fortalecer os ossos e manter a saúde 
cardiovascular, possui uma fórmula tamponante e 
neutraliza os ácidos estomacais, protegendo a 
mucosa gástrica.

Modo de usar: 
 Equinos adultos: 30 a 60 mL por dia. 
Potros: 30 mL duas vezes ao dia.

Níveis de garantia por kg do produto:
Cálcio (Mín.)..........................................31,5 g/kg
Cálcio (Máx.)........................................38,5 g/kg
Fósforo (Mín.)..........................................10 g/kg
Magnésio (Mín.).....................................15 g/kg
Vitamina D3 (Mín.)..............400.000 UI/kg
Vitamina B12 (Mín.).............5.000 mcg/kg

Protege a mucosa gástrica
Altamente palatável, com delicioso sabor maçã
Fonte de Magnésio, Fósforo e Cálcio

Via Oral

AlívioAlívio
GástricoGástrico

Alívio
Gástrico

Via Oral



Ivermin Pasta Oral 

calbos.com.br

VERMÍFUGOS

Endostac

Hipofen

Ivermectina 2% para equinos
Pode ser administrado em éguas prenhes
Eficaz contra Estrôngilos e Habronemose
Delicioso sabor maçã verde

Indicações: Ivermin Pasta Oral é indicado para o tratamento e controle dos principais parasitas 
internos dos equinos como: Nematódeos gastrintestinais: Habronema muscae, Trichostrongylus 
axei e Oxyuris equi. Grandes estrôngilos: Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus, Strongylus 
equinus. Pequenos estrôngilos: Cyathostomum labiatum, Cylicocyclus insigne, Cylicostephanus 
latinatum, Cyathostomum coranatum, Cyathostomum parteratum, Cylicocyclus radiatus, 
Cylicocyclus elongatus, Cyathostomum tetracantum ,  Cyathostomum labratum, 
Cylicodontophorus bicoronatus, Posteriostomum ratzii e Gyalocephalus capitatus.

Modo de usar: Ivermin Pasta Oral é um produto para uso oral, conforme peso do animal.
Administração de 1g do produto é suficiente para tratar 100 kg de peso, o que confere 200 µg de 
Ivermectina por kg de peso vivo.

Sabor Maçã VerdeSabor Maçã VerdeSabor Maçã Verde

Fórmula: Cada 100 g contém:
Ivermectina ............................... 2 g
Vehículo q.s.p ..................... 100 g 

Vermífugo Multidose

Melhor custo benefício 
Único vermífugo multidose do mercado para equinos

Indicações: Indicado para o tratamento e controle dos 
principais parasitas internos dos equinos como: 
Nematódeos gastrintestinais, grandes estrôngilos e 
pequenos estrôngilos.

Modo e Usar É um produto para o uso oral, conforme d :   
peso do animal. A administração de 1,25 g do produto é 
suficiente para tratar 100 kg de peso, o que confere 5 mg 
de albendazol por kg de peso. 

Apresentação: Caixa com seringa de 25 g.

Fórmula: Cada 100 g contém:

Veículo q.s.p. ........................ 100 g 
Albendazole ........................ 40,4 g                                    

Trata até 4 equinosTrata até 4 equinosTrata até 4 equinos

Vermífugo Oral para equinos 

Pode ser usado em potros e fêmeas prenhes
Altamente seguro
Não necessita jejum prévio

Propriedades: Antiparasitário específico para equinos e asininos que contém em sua fórmulação o Febendazol. 
Pertencente ao grupo dos benzimidazóis, o febendazol caracteriza-se por um amplo espectro de atividade e ampla 
margem de segurança. Não possui contraindicação para éguas prenhes.

Indicações: Hipofen é indicado para equinos, asininos e fêmeas prenhes no controle e tratamento de: Verminoses 
gastrointestinais causadas por nematódeos: Strongyloides spp., Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus, Strongylus 
equinus, Parascaris equorum, Oxyurus equi. Verminoses causadas por pequenos estrôngilos: Cyathostomum spp., 
Cylicocylus spp., Cylicostophanus spp., Cylicodontophorus spp., Cyalocephalus spp.

Modo de usar: Girar o anel graduador até a dose indicada. Colocar a seringa no espaço interdental do animal,  empurrar 
o êmbolo para depositar o produto na língua do animal, no fundo da cavidade oral. 4 g de HIPOFEN para cada 100 kg de 
peso vivo (Que corresponde a 7,5 mg de Fembendazol por kg).

Formula: Cada Seringa contém:
Febendazol ................................ 3,76 g 
Veículo q.s.p ................................. 20 g

Via Oral

Via Oral

Via Oral

Apresentação: Caixa com 
seringa de 6 g.

Apresentação: Caixa com
seringa de 20 g.



Indicações: Indicado para equinos com estado nutricional 
inadequado e em todos os casos em que seja necessário a 
suplementação do cálcio e dos outros elementos que compõe 
sua formulação.

Modo de usar: 
Equinos adultos: 50 a 100 mL por dia. 
Potros e Pôneis: 50 mL por dia.

Essencial no crescimento, gestação e lactação
Fonte de Cálcio e Fósforo
Suplementos com Minerais Quelatados

Suplemento Vitamínico Mineral para Equinos

Níveis de garantia por kg do produto:
Cálcio (Mín.).........................................31,5 g/kg
Cálcio (Máx.).......................................38,5 g/kg
Fósforo (Mín.).....................................26,6 g/kg
Selênio (Mín.)....................................20 mg/kg
Vitamina A (Mín.)..............1.200.000 UI/kg
Vitamina B12 (Mín.)..........30.000 mcg/kg
Vitamina D3 (Mín.)..............200.000 UI/kg
Vitamina E (Mín.)....................20.000 UI/kg
Zinco (Mín.).................................3.330 mg/kg

Condroitina e Glucosamina para Equinos

Protege as articulações de animais submetidos a esforços físicos
Reconstituinte das articulações
Auxilia no tratamento de artrites e artroses

Indicações: Condrofull é um suplemento alimentar 
composto pela associação de Condroitina, Glucosamina, 
Colágeno, Manganês Quelatado e Vitamina C, que 
proporciona a proteção e manutenção das cartilagens 
articulares. É indicado como condro-proteção para animais 
que são submetidos a exercícios constantes, grandes esforços 
ou em crescimento.

Apresentação: Pote com 300 g.

Associação de Vitaminas B1 + B6 + B12

Facilidade na aplicação
Associação de vitaminas do Complexo B
Usado no preparo de animais atletas
Rápida recuperação de animais debilitados

Indicações: Suplemento de vitaminas do complexo B e Dextrose. 
Indicado em casos das deficiências nutricionais. Auxilia na 
melhora do estado geral, em casos de animais com estado 
nutricional inadequado ou animais debilitados. Exerce excelente 
efeito nas hipovitaminoses pela presença do Complexo B em sua 
fórmula, revitalizando as funções basais do organismo. 
Coadjuvante para boa performance de animais atletas.

Apresentações: Frasco com
 1 L e Bombona com 5 L.

Apresentação: Pote com 300 g.

Rubralan Equinos

Cafoz Red Horse

Condrofull

calbos.com.br

NUTRACÊUTICOS

Modo de usar: 
Equinos adultos: 10 g por dia.
Potros: 5 g por dia.

Níveis de garantia por kg do produto:
Vitamina B1 (Mín.)...........5.000,00 mg /kg
Vitamina B6 (Mín.)............2.500,00 mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)......15.000,00 mcg/kg
Dextrose (Mín.).............................500,00 g/kg

B12
Vitamina

B6
Vitamina

B1
Vitamina

EM ALTA CONCENTRAÇÃO Via Oral

Via Oral

Níveis de garantia por kg do produto:
Sulfato de condroitina (Mín.)...190,00 g/kg
Glucosamina (Mín.).......................550,00 g/kg
DL-Metionina (Mín.).............1.000,00 mg/kg
Fibra de Colageno (Mín.).................6,00 g/kg
Manganês (Mín.)...................6.800,00 mg/kg
Vitamina C (Mín.)...................1.000,00 mg/kg

Modo de usar:
Equinos adultos: 10 g por dia.
Potros: 5 g por dia.

Via Oral

Casco Max
Via Oral

Indicações:  Auxil iar  no crescimento e 
desenvolvimento das características dos 
cascos, pelos, crina e cauda dos animais.

Modo de usar: Uso oral adicionado na ração ou 
fornecer puro nas seguintes quantidades: 
Equinos, bovinos, muares e asininos adultos: 
10 g/dia. Potros, bezerros, pôneis e animais em 
crescimento: 5 g/dia. Ovinos e caprinos 
adultos: 5 g/dia. Ovinos e caprinos jovens: 
1 g/dia. Suínos adultos: 3 g/dia. Leitões: 0,5 g/dia.

Zinco (mín.) ..................................................................... 5.000 mg/kg

L - Lisina (mín.). ....................................................................... 180 g/kg

DL- Metionina (mín.) ............................................................ 120 g/kg
Ácido Fólico (mín.) ...................................................... 2.400 mg/kg
Biotina (mín.) .................................................................. 2.500 mg/kg

Vitamina B2 (mín.). .................................................... 2.400  mg/kg
Enxofre (mín.). ............................................................................ 20 g/kg

Níveis de garantia por kg do produto:

Promove cascos e crinas mais fortes
Melhora da pelagem

Suplemento Vitamínico Mineral Aminoácido



Indicações: Indicado no manejo nutricional na 
recuperação de animais anêmicos. Protege e viabiliza 
a multiplicação de células, principalmente do sangue 
e do sistema nervoso. Auxilia na fase de crescimento e 
desenvolvimento dos animais e em processos 
hemorrágicos e estados de convalescença. 
Modo de usar: Poderá Administrar na ração ou 
diretamente na boca do Animal.

Equinos e Bovinos adultos: 20 mL por dia.
Potros, pôneis e bezerros: 10 mL por dia. 
Ovinos e caprinos: 5 mL por dia. 
Suínos adultos: 2 mL por dia.
Leitões: 0,5 mL por dia.
Demais espécies: 1 mL para cada 30 kg por dia

Suplemento Vitamínico Mineral

Único no mercado com Vitamina C
Combate a desnutrição e a anemia
Melhora a resistência física

Vitamina B2 (Mín.).........................4.500 mg/kg
Vitamina B6 (Mín.)..........................1.500 mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)...................15.000 mcg/kg
Vitamina K (Mín.)................................250 mg/kg
Pantotenato de Cálcio (Mín.).....1.500 mg/kg
Ácido Nicotínico (Mín.).................1.200 mg/kg
Ácido Fólico (Mín.).........................5.000 mg/kg
Ferro (Mín.).........................................4.500 mg/kg
Cobalto (Mín.)...........................................20 mg/kg
Cobre (Mín.)............................................300 mg/kg
Zinco (Mín.).........................................5.500 mg/kg
Sorbitol (Mín.).............................................250 g/kg
Vitamina C (Mín.)............................4.500 mg/kg

Apresentações: Frascos com 500 mL e 1 L e bombona com 5 L.

Auxilia na recuperação rápida de animais convalescentes 
Aumenta o desenvolvimento corporal e muscular
Estimula o apetite

Vitaminas e Aminoácidos

Apresentação: Frascos com 1 L

Glicomax

Hemocell

calbos.com.br

NUTRACÊUTICOS

Via Oral

Via Oral

Indicações: Indicado na suplementação de vitaminas do complexo B e de aminoácidos, no 
restabelecimento de animais debilitados, na melhora do apetite e no preparo de animais para 
exposição.

Modo de Usar:
Equinos: 15 mL a cada 12h.

Níveis de garantia por kg do produto:

Níveis de garantia por kg do produto:

Glicina (mín.).................................12 g/kg
Triptofano (mín.)................200 mg/kg
DL-Carnitina (mín.)...................10 g/kg
Fenilalanina (mín.)...........900 mg/kg
Tirosina (mín.)......................200 mg/kg
Treonina (mín.)...................400 mg/kg
L-Lisina (mín.)..............................20 g/kg
Leucina (mín.)..................1.600 mg/kg

Isoleucina (mín.)....................................600 mg/kg
Metionina (mín.)....................................430 mg/kg
Vitamina B1 (mín.)..............................1.500 mg/kg
Cloreto de Colina (mín.)..............................10 g/kg
Glicose (mín.)................................................200 g/kg
Hidroxiprolina (mín.).......................5.000 mg/kg
Arginina (mín.)....................................2.300 mg/kg
Histidina (mín.).......................................400 mg/kg
Valina (mín.)...........................................1.300 mg/kg
Alanina (mín.)......................................6.000 mg/kg
Cisteina (mín.).........................................220 mg/kg
Ácido Glutâmico (mín.)..............................10 g/kg
Vitamina B6 (mín.)............................1.000 mg/kg
Vitamina B12 (mín.).......................2.000 mcg/kg
Pantotenato de Cálcio (mín.)......1.000 mg/kg



Indicações: GARANHÃO MAX é indicado para equinos como suplemento 
alimentício que combina as atividades antioxidantes da Vitamina E e Selênio 
junto com o aminoácido essencial Lisina. A administração de Vitamina E e 
Selênio via oral melhora a resistência e o rendimento físico devido ao aumento 
de sua capacidade antioxidante, previne miopatias nutricionais e melhora a 
fertilidade dos machos. O Selênio associado com a Vitamina E é indicado para 
garanhões na época de monta ou coleta de sêmen pois contém altos níveis de 
selênio que é fundamental na biossíntese da testosterona e para a formação do 
espermatozoide.

Modo de usar:
Equinos adultos: 20 g .por dia
Potros e Ponêis: 10 g .por dia

Ação Antioxidante, aumentando a fertilidade
Melhora a resistência e rendimento físico
Fonte de Selênio e Vitamina E

Suplemento Vitamínico Aminoácido

Suplemento Vitamínico Aminoácido
Mais de 30% de proteína biodisponível
Fonte de Creatina 
Melhora a resistência física
Alta concentração de Ácido Glutámico
Possui M.O.S, aumenta a absorção das proteínas 

Apresentações: Pote com 2 kg.

Indicações: Suplemento vitamínico aminoácido para equinos em 
crescimento ou adultos, que pratiquem exercícios físicos 
regularmente. 

Modo de usar: 
Equinos adultos: 75 g por dia.  
Potros: 50 g por dia.

Ácido glutâmico (Mín.).....................................110 g/kg
Arginina (Mín.)............................................................33 g/kg
Cisteína (Mín.)..............................................6.000 mg/kg
Colina (Mín.)...................................................................10 g/kg
Creatina (Mín.).............................................................10 g/kg
Glicina (Mín.)................................................................40 g/kg
Histidina (Mín.)............................................................12 g/kg
Isoleucina (Mín.).........................................................19 g/kg
L-Glutamina (Mín.)................................................34 g/kg
Leucina (Mín.).............................................................36 g/kg
Lisina (Mín.)...................................................................70 g/kg
Mananoligossacorideo..............................12,50 g/kg
Metionina (Mín.).......................................................35 g/kg
Pantotenato de Cálcio (Mín.)........3.428 mg/kg
Prolina (Mín.).................................................................18 g/kg
Proteína Bruta.......................................................260 g/kg
Saccharomyces Cerevisiae (Mín.)....1x10 ufc/g

Serina (Mín.)......................................................23 g/kg
Tirosina (Mín.)...................................................13 g/kg
Treonina (Mín.)................................................18 g/kg
Triptofano (Mín.)............................7.000 mg/kg
Valina (Mín.)........................................................19 g/kg
Vitamina B12 (Mín.)..................8.570 mcg/kg
Vitamina B2 (Mín.).........................1.785 mg/kg

Apresentação: Pote com 2 kg e Balde com 10 kg.

Garanhão Max

Muscle Builder

Via Oral

Via Oral

Níveis de garantia por kg do produto:
Cálcio (Mín.)............................................218 g/kg
Cálcio (Máx.)..........................................237 g/kg
Cobre (Mín.).................................2.000 mg/kg
L-Lisina (Mín.).......................................100 g/kg
Magnésio (Mín.)....................................64 g/kg
Selênio (Mín.)....................................150 mg/kg
Vitamina E (Mín.).................125.000 mg/kg

Níveis de garantia por kg do produto:

NUTRACÊUTICOS

calbos.com.br



Prolife Equi

Red Horse Cratin

Eletrolife Fast

calbos.com.br

Serene Horse

NUTRACÊUTICOS

Via Oral

Via Oral

Via Oral

Via Oral

Suplemento vitamínico com Triptofano
Rico em Triptofano
Melhora a sensação de bem estar
do animal, deixando-o mais calmo

Indicações: Suplemento vitamínico aminoácido para equinos. 
Indicado em situações que possam provocar inquietação aos 
animais, como provas e competições, transporte etc, ou para 
animais nervosos.

Modo de Usar: 
Equinos adultos: 35 g em dose única.
Equinos antes da viagem: 35 g, aplicar 6 horas antes da viagem.

Níveis de garantia por kg do produto:
Magnésio (Mín.)...........................................................20 g/kg
Triptofano (Mín.).............................................2.700 mg/kg
Vitamina B1 (Mín.)......................................................30 g/kg

Creatina em Pasta para Equinos
Indicações: Suplemento aminoácido indicado para equinos em 
competição, que necessitam de um aporte de energia maior para a 
contração muscular.

Energia para contração muscular
Indicado para animais de competição
Aumenta a massa muscular

Repositor de Eletrólitos

Modo de usar: 
Equinos: 5 g para cada 100 kg. 
Administrar 4 a 6 horas antes do 
exercício físico ou de acordo com as 
necessidades do animal. A mesma 
dosagem poderá ser repetida durante e 
após os exercícios.

Prevenção e tratamento da desidratação
Uso antes e após provas ou exercícios
Rápida recuperação da fadiga muscular

Níveis de garantia por kg do produto:
Cálcio (Mín.)................................................6,4 g/kg
Cálcio (Máx.)................................................7,7 g/kg
Cloro (Mín.).................................................322 g/kg
Equivalente dextrose (Mín.)..............30 g/kg
Fruto-oligossacarideos (Mín.)...........10 g/kg
Glicina (Mín.)................................................30 g/kg
Magnésio (Mín.)...................................8,5 mg/kg
Potássio (Mín.)............................................52 g/kg

Modo de usar: 
Equinos adultos: 5 g por dia.
Potros: 2 g por dia.

Suplemento Vitamínico com Probiótico para Equinos

Aumenta a absorção dos nutrientes, melhorando o crescimento e a produtividade;
Auxilia na manutenção e recomposição da microbiota intestinal;
Auxilia na síntese de vitaminas e proteínas;
Contém ADE.Níveis de garantia por kg do produto:

11Bacillus cereus.............................4,0 x10 UFC/kg
11Bacillus subtilis............................4,0 x10 UFC/kg
11Enterococcus faecium............2,0 x10 UFC/kg
11Lactobacillus acidophilus.....2,0 x10 UFC/kg
11Saccharomyces cerevisiae...2,0 x10 UFC/kg

Vitamina A (Mín.).......................9.500.000 UI/kg
Vitamina D  (Mín.).....................2.000.000 UI/kg3

Vitamina E (Mín.)..................................5.000 UI/kg
Cromo (Mín.).........................................1.000 mg/kg

Apresentação: Seringa com 34 g

Apresentação: Seringa com 40 g.

Apresentação: Seringa com 34 g.

Modo de Usar: 
Equinos adultos: uma seringa (40g) duas vezes ao dia.
Equinos de competição: duas seringas (80g) 6 horas antes da prova.

Níveis de garantia por kg do produto:
Creatina (Mín.)...........................450 g/kg
Glicina (Mín.)..................................20 g/kg
Dextrose (Mín.).............................50 g/kg

Apresentação: Seringa com 50 g



HP 500

Mustang

calbos.com.br

NUTRACÊUTICOS

Via Oral

Vitaminas, Minerais e Aminoácidos

Para animais de alta perfomance 
Fortalece os cascos, pêlos e pele
Melhora a perfomance reprodutiva

Metionina (Mín.)........................30.000 mg/kg
Acido Fólico (Mín.)............................100 mg/kg
Biotina (Mín.)..........................................30 mg/kg
Niacina (Mín.)......................................600 mg/kg
Pantotenato de Cálcio (Mín.)...600 mg/kg
Vitamina A (Mín.)..................2.000.000 UI/kg
Vitamina D (Mín.).......................180.000 UI/kg
Vitamina B1 (Mín.)...........................400 mg/kg
Vitamina B2 (Mín.)...........................200 mg/kg
Vitamina B6 (Mín.).............................40 mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)...................1.000 mcg/kg
Vitamina C (Mín.).........................5.000 mg/kg
Vitamina E (Mín.)... ........................1.000 mg/kg
Vitamina K (Mín.).................................50 mg/kg

Cálcio (Mín.).................172,5 g/kg
Cálcio (Máx.)..............203,9 g/kg
Fósforo (Mín.)...................95 g/kg
Enxofre (Mín.).....................5 g/kg
Magnesio (Mín.)..............10 g/kg
Cobalto (Mín.).............50 mg/kg
Cobre (Mín.)..............600 mg/kg
Cromo (Mín.)...............60 mg/kg
Ferro (Mín.)............2.200 mg/kg
Iodo (Mín.)...................170 mg/kg
Manganês (Mín.)...400 mg/kg
Selênio (Mín.)..............60 mg/kg
Zinco (Mín.)...........3.000 mg/kg
Colina (Mín.).........6.000 mg/kg
Lisina (Mín.).......50.000 mg/kg

Níveis de garantia por kg do produto:

Indicações: Suplemento mineral para equinos que 
elimina as carências em macro e microelementos, 
proporciona total desenvolvimento do animal, ossos 
e músculos saudáveis. Possui probiótico que 
maximiza a utilização dos nutrientes pelo animal. 
Melhora as condições corporais e a eficiência 
reprodutiva, permitindo ao animal expressar todo 
seu potencial.

Modo de usar: 
Equinos: A vontade.

Apresentação: Saco com 5 kg

Melhora a conversão alimentar
Pronto para uso
Alta palatabilidade

Suplemento Mineral para Equinos

Cálcio (Mín.).......................180 g/kg
Cálcio (Máx.).....................200 g/kg
Fósforo (Mín.).....................80 g/kg
Magnésio (Mín.).................10 g/kg
Enxofre (Mín.)......................15 g/kg
Sódio (Mín.)..........................85 g/kg
Cobre (Mín.)...............1500 mg/kg
Zinco (Mín.)...............5000 mg/kg
Ferro (Mín.)...............3000 mg/kg
Manganês (Mín.)...2000 mg/kg

Iodo (Mín.).................................................................150 mg/kg
Selênio (Mín.)............................................................20 mg/kg
Cobalto (Mín.)........................................................100 mg/kg
Palatabilizante (Mín.)..............................................20 g/kg
Flavorizante (Mín.)............................................800 mg/kg

9 Bacillus subtilis (Mín.).......................9x10 UFC/kg
9 Bifidobacterium bifidum (Mín.)........9x10 UFC/kg
9 Enterococcus faecium (Mín.).......5,4x10 UFC/kg
9 Lactobacillus acidophilus (Mín.)...1,2x10 UFC/kg

Níveis de garantia por kg do produto:

Apresentações: Saco pouch com 1 kg, 
pote com 2 kg e balde com 10 kg.

Via Oral

Mais força, maior resistência

Desenvolvimento muscular, massa magra
Mais energia

Indicações: Suplemento energético para equinos. Aumenta 
a resistência física e explosão muscular nos exercícios de alta 
intensidade, hipertrofia da musculatura magra. A 
suplementação de  Creat ina  v isa  manter  uma 
biodisponibilidade de reserva energética e maior 
capacidade de trabalho muscular, aumentando também a 
resistência ao exercício de alta intensidade, favorecendo 
inclusive o aumento do limiar de fadiga muscular.

Apresentações: Potes com 250 g, 500 g e 2 kg.

Creatina Max
Via Oral

Modo de usar: 120 g para cada 500 kg por dia.

Níveis de garantia por kg do produto:
Creatina monoidratada (Mín.).................800 g/kg
Dextrose (Mín.)...................................................200 g/kg

Modo de usar:
Equinos Adultos: 60 g por dia
Potros: 30 g por dia



Promove brilho aos pelos, crina e cauda
Fortalece a crina e cauda
Impede a aderência de sujidades
Desembaraçador

Abrilhantador de Pelos, Crina e Cauda

Repelente natural, diminui o stress do animal causado pela presença de moscas
Aroma agradável
Alta concentração

Indicações: Citronela Calbos é especialmente 
formulado com extratos naturais de Citronela e está 
indicado para higiene e embelezamento de equinos, 
bovinos, ovinos e caprinos.

Modo de usar: Pulverizar no animal, protegendo a 
boca, narinas e orelhas. O produto pode ser usado 
várias vezes ao dia.

Óleo natural de Citronela

Fórmula: Cada 100 mL contém:
Óleo Puro de Citronela......15 mL
Veículo q.s.p. ..........................100 mL

Perfumam
Dão Brilho
Desembaraçam os pelos

Indicações: Auxiliam no embelezamento dos pelos, crina e cauda, reforçando os fios e protegendo-os de quebra 
que comprometem a vitalidade, deixando um perfume suave. Contém em suas formulações a proteína do 
Colágeno que confere brilho e maciez.

Shampoo Citronela Equinos

Apresentações: Frascos com 1 L e 5 L
Repelente Natural contra Insetos

Shampoo Equinos e Bovinos
Apresentações: Frascos com 1 L e 5 L

Shampoo Branq. Equinos e Bovinos

Apresentações: Frascos com 1 L

Apresentações: Frasco de  5 L e 500 mL

Apresentações: Frasco de  500 mL e 1 L

Abrilhantador Calbos

Citronela Calbos 15%

calbos.com.br

Shampoos Equinos e Bovinos

HIGIENE E EMBELEZAMENTO

Uso Tópico

Uso Tópico

Uso Tópico

Acentua a cor branca

Condicionador Equinos Calbos

Apresentações: Frascos com 1 L
Nutre e dá brilho



Visite nosso site e conheça nossa linha de produtos:

Serviço de Atendimento ao Cliente Calbos

Atendimento profissional realizado por Médicos Veterinários

www.calbos.com.br

UNIDADE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

UNIDADE MANOEL RIBAS - PR
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