
LINHA DERMATO SOFT CARE

PARA CÃES
E GATOS

SKB-ON COMPLEX SPRAY
Hidratação e dermosuplementação com prebióticos e 
pós-bióticos. Blindagem das defesas naturais da pele. 
Indicação: hidratação e reequilíbrio do microbioma 
cutâneo. Modo de uso: borrifar a solução sobre pele 
e pelagem seca, massageando no sentido contrário 
ao crescimento do pelo, até duas vezes ao dia. 
Apresentação: 100 mL.

SKB-ON COMPLEX MOUSSE
Mousse de limpeza suave e sem enxágue. 
Dermosuplementação com ativos bióticos, que hidrata 
e confere efeito antipoluição. Indicação: higiene diária 
da pele e pelagem, com reequilíbrio do microbioma. 
Modo de uso: aplicar o mousse sobre a pele seca, 
massageando no sentido contrário ao crescimento 
do pelo, até duas vezes ao dia. Apresentação: 100 mL.

K-TREAT SHAMPOO MICELAR
Higienização, alívio e conforto prolongado. Com tenso-
ativos sulfate free, Fitoesfingosina, Proteína de Baobá, 
Aloe vera e Mentha piperita. Indicação: banhos semanais 
em animais com pele sensível ou sensibilizada. Modo 
de uso: molhar a pelagem e aplicar o shampoo, mas-
sageando bem por 10 minutos. Enxaguar e reaplicar, se 
necessário. Apresentação: 300 mL e 500 mL.

MINI BULÁRIO

PRIMER SHAMPOO
Pré-shampoo sulfate free, com pH balanceado e 
Extrato de Camomila. Indicação: preparar e proteger 
a pele antes da aplicação do shampoo dermatológico. 
Modo de uso: molhar a pelagem e aplicar o 
shampoo, massageando até formar uma espuma 
uniforme e, em seguida, enxaguar bem. Aplicar o 
shampoo dermatológico na sequência. Apresentação: 
500 mL.



K-TREAT CONDICIONADOR
Alto poder condicionante, hidratação e nutrição 
profunda. Éster de Jojoba confere proteção térmica, 
fortalecimento e maciez da pelagem. Indicação: 
uso semanal em animais com pele sensível. Modo 
de uso: após o shampoo, aplicar o condicionador, 
massageando bem por 10 minutos e enxaguar em 
seguida. Apresentação: 300 mL.

HYPCARE SHAMPOO
Limpeza suave, hidratação e alívio do prurido. Sensação 
refrescante pós-banho, com polifenóis da Hortelã. 
Indicação: banhos semanais em animais com pele 
ressecada ou sensibilizada por tratamentos. Modo 
de uso: molhar a pelagem e aplicar o shampoo, 
massageando por 10 minutos. Enxaguar e reaplicar, 
se necessário. Associar o Hydra-T como solução 
condicionadora sem enxágue. Apresentação: 300 
mL e 500 mL.

SKIN BALANCE
Controle da oleosidade e descamação. Extrato de 
Spiraea ulmaria e Flor da Figueira da Índia promovem 
esfoliação delicada e hidratação. Indicação: banhos 
semanais em animais com ressecamento ou excesso de 
oleosidade. Modo de uso: molhar a pelagem e aplicar 
o shampoo, massageando por 10 minutos. Enxaguar 
e reaplicar, se necessário. Associar o Hydra-T como 
solução condicionadora sem enxágue. Apresentação: 
300 mL e 500 mL. 

HYDRA-T
Regulador biológico da hidratação, oil free, com Fatores 
Naturais de Hidratação, Flor do Amor Perfeito, Ácido 
Hialurônico e Pantenol. Indicação: hidratação e redução 
da perda transepidérmica de água. Modo de uso: aplicar 
sobre a pelagem úmida após o banho, como água de 
enxágue (diluindo uma parte do produto em 10 partes 
de água), ou borrifar diariamente sobre a pele e pelagem 
seca. Apresentação: 240 mL.

PROPCALM SHAMPOO
Higiene com proteção natural e eficaz do Extrato de 
Própolis. Indicação: banhos semanais em animais com 
pele suscetível à disseminação de microrganismos. 
Modo de uso: molhar a pelagem e aplicar o shampoo, 
massageando por 10 minutos. Enxaguar e reaplicar, 
se necessário. Associar o Hydra-T como solução 
condicionadora sem enxágue. Apresentação: 300 
mL e 500 mL.



K-TREAT SÉRUM
REESTRUTURADOR
Reposição de componentes estruturais do estrato 
córneo, com Fitoesfingosina, Proteína de Baobá e Aloe 
vera. Indicação: restauração da barreira epidérmica 
sensível ou sensibilizada. Modo de uso: aplicar uma fina 
camada do sérum na pele limpa e seca. Espalhar bem até 
a absorção. Reaplicar a cada 24 horas. Apresentação: 
200 g.

K-TREAT OTO MICELAR
Remoção de cerúmen e restauração da barreira 
epidérmica. Com pH balanceado, oil free e secagem 
rápida. Indicação: limpeza delicada e alívio de ouvidos 
sensíveis. Modo de uso: instilar 1 mL do produto no 
conduto auditivo, massagear bem e retirar o excesso com 
gaze. Uso semanal ou antes do produto medicamentoso. 
Apresentação: 100 mL.

PROPCALM SPRAY
Solução de higiene e proteção da pele com ferimentos. 
Indicação: higienização, remoção de crostas e 
neutralização de odores de lesões cutâneas superficiais. 
Modo de uso: borrifar o spray sobre a área afetada e 
remover as crostas com gaze. Aplicar de duas a três 
vezes ao dia. Apresentação: 100 mL.

PROPCALM OTOLÓGICO
Limpeza, remoção de cerúmen e proteção. Com pH 
balanceado, oil free e secagem rápida. Indicação: 
higienização e proteção de ouvidos suscetíveis 
a agentes externos. Modo de uso: instilar 1 mL do 
produto no conduto auditivo, massagear bem e retirar 
o excesso com gaze. Uso semanal ou antes do produto 
medicamentoso. Apresentação: 100 mL.

PSK REPAIR SYSTEM
Loção que promove aumento da elasticidade, hidratação 
e recuperação tecidual, com Calêndula, Aloe vera, 
Confrei e Pantenol. Inibe a lambedura pela ação 
amargante do Benzoato de Denatônio. Indicação: 
auxiliar na reparação tecidual. Modo de uso: aplicar 
uma fina camada sobre a lesão limpa. Espalhar até a 
absorção. Reaplicar a cada 12 horas. Apresentação: 50 g.

OTO CLEAN UP
Remoção do excesso de cerúmen e neutralização de 
odores. Com pH balanceado, oil free e secagem rápida. 
Indicação: higienização semanal de ouvidos saudáveis. 
Modo de uso: instilar 1 mL do produto no conduto 
auditivo, massagear bem e retirar o excesso com gaze. 
Apresentação: 100 mL.



HYDRA REFLEX
Loção protetora à base de óxido de zinco e dióxido de 
titânio, que forma um filme hidratante e esbranquiçado, 
bloqueando raios UV. Indicação: hidratante bloqueador 
para aplicação em áreas com pouca cobertura pilosa. 
Modo de uso: aplicar camada fina e homogênea sobre a 
pele. Reaplicar a cada duas horas. Apresentação: 50 g.

BITTER MAX
Spray amargo à base de Benzoato de Denatônio. 
Indicação: auxiliar na educação de filhotes, para sinalizar 
onde podem ou não morder e destruir. Modo de uso: 
aplicar sobre superfícies ou pele e reaplicar sempre 
que necessário. Apresentação: 100 mL.

PET GLOVE
Creme protetor hidratante, com ação antiderrapante, 
que forma um filme altamente flexível e resistente à 
água e óleo. Indicação: proteção e hidratação intensa 
dos coxins. Modo de uso: aplicar uniformemente sobre 
a pele limpa e seca, espalhando bem. Reaplicar sempre 
que necessário. Apresentação: 50 g.

STRESS AWAY
Spray calmante com óleos essenciais de Capim-Limão, 
Lavanda e Camomila.  Indicação: melhorar a interação 
entre os animais e a família, proporcionando conforto e 
bem-estar. Modo de uso: aplicar no ambiente. Reaplicar 
sempre que necessário. Apresentação: 100 mL.

LINHA BEM-ESTAR

EYE CLEAN UP
Solução para higiene facial, com pH balanceado e 
secagem rápida. Remove crostas e neutraliza odores. 
Indicação: limpeza facial diária. Ideal para animais 
braquicefálicos e com dobras cutâneas. Modo de uso: 
aplicar o produto em uma gaze e limpar delicadamente 
ao redor dos olhos, focinho e boca. Apresentação: 
100 mL.

LINHA BABY

SHAMPOO BANHO 
DO ACONCHEGO
Formulação suave, sulfate free, com Leite de Cereais 
e pH fisiológico. Limpa delicadamente e hidrata, 
sem arder os olhos. Indicação: banhos semanais em 
filhotes com idade superior a um mês. Modo de uso: 
molhar a pelagem e aplicar o shampoo, massageando 
por 10 minutos. Enxaguar e reaplicar, se necessário. 
Apresentação: 120 mL.



BANHO A SECO SPRAY
DOS SONHOS
Solução sem enxágue, para higiene diária. Com Leite de 
Cereais e tensoativos suaves, mantém a pelagem macia, 
brilhante e fácil de escovar. Indicação: para filhotes com 
idade superior a um mês. Modo de uso: borrifar o spray 
por toda a pelagem, espalhar levemente com as mãos 
e escovar. Apresentação: 120 mL.

GEL DENTAL MORDISCO
DE CARINHO
Conforto e alívio nas fases de erupção dos dentes e troca 
de dentição. Auxilia na adaptação à escovação dental. 
Indicação: higiene bucal de filhotes com idade superior 
a um mês. Modo de uso: espalhar uma fina camada do 
gel pela gengiva, de 2 a 3 vezes por dia, massageando 
levemente com os dedos limpos ou escova de cerdas 
macias. Apresentação: 40 g.

SCRAPBOOK MEU
PRIMEIRO ANO
Livro “Meu Primeiro Ano” para registrar momentos 
importantes e acompanhar a vacinação, com 
checklist e dicas de adaptação do filhote em casa.

LINHA ODONTO

DENTAL SPLASH
Solução eficaz e segura, com Dióxido de Cloro 
Estabilizado. Não interfere na ingestão de água, pois 
não possui odor e sabor. Não contém álcool, flúor e 
açúcar. Indicação: auxílio diário no controle da halitose 
e higiene bucal. Modo de uso: diluir 5 mL (medida da 
tampa ou uma colher de chá) em 240 mL de água 
fresca e limpa, fazendo a troca da água a cada 24 horas. 
Apresentação: 240 mL. 

DENTAL GUARD SUAVE ABRASÃO
Creme dental com abrasão controlada que desagrega 
a placa bacteriana e clareia os dentes gradualmente. 
Altamente palatável. Indicação: escovação dental 
diária ou a cada 48h. Modo de uso: aplicar pequena 
quantidade do produto sobre dedeira ou escova dental, 
posicioná-la entre a gengiva e os dentes e realizar 
movimentos circulares. Apresentação: 85g.

DENTAL SPLASH SPRAY
Apresentação pronta para uso. Age rapidamente contra 
o mau hálito. Indicação: auxílio diário no controle da 
halitose e higiene bucal. Modo de uso: levante os lábios 
e exponha os dentes do animal, borrife a solução dentro 
da boca, nos dentes, gengivas e língua. Aplicar até 
quatro vezes ao dia. Apresentação: 100 mL.



DENTAL SPECIAL CARE
Gel dental à base de Própolis, sem álcool e sem açúcar. 
Alívio e conforto. Indicação: para animais com dentes 
e gengivas sensíveis, idosos ou após procedimentos 
odontológicos. Modo de uso: aplicar uma fina camada 
do gel uniformemente pela gengiva, de 3 a 5 vezes por 
dia, massageando com movimentos circulares com 
dedos limpos ou gaze. Apresentação: 40 g.

DENTAL PROFISSIONAL
Pasta para polimento e acabamento, que confere brilho 
e previne a formação de cálculo dentário. Indicação: 
uso profissional pelo médico-veterinário. Modo de uso: 
utilizar o contra ângulo acoplado ao motor de baixa 
rotação e a taça de borracha (ou escova de Robinson). 
Realizar a profilaxia evitando pressão excessiva e manter 
a taça de borracha em ângulo de 90° com relação à 
superfície do dente, tomando cuidado para não ferir 
as margens gengivais, e enxaguar. Evitar ingestão. 
Apresentação: 60 g.

LINHA OFTALMO

VETFRESH
Lubrificante oftálmico. Carmelose Sódica 0,5%. Protege 
contra fatores externos como exposição solar, vento 
e poluição. Higieniza os olhos antes da medicação e 
os protege durante o banho. Indicação: melhora do 
desconforto e secura ocular. Modo de uso: aplicar de 
1 a 2 gotas nos olhos quantas vezes forem necessárias. 
Apresentação: 10 mL.

VETFRESH PLUS
Lubrificante e osmoprotetor oftálmico. Hialuronato de 
Sódio 0,15% e Carmelose Sódica 0,05%. Hidratação e 
estabilidade do filme lacrimal. Conforto durante pro-
cedimentos e no pós-operatório. Ideal para idosos e 
raças com olhos mais expostos. Indicações: melhora do 
desconforto e secura ocular. Modo de uso: aplicar de 1 
a 2 gotas nos olhos quantas vezes forem necessárias. 
Apresentação: 10 mL. 

VETGUAR
Lágrima artificial elástica. Hidroxipropil Guar 0,2%. Con-
forto e proteção prolongada. Facilita a regeneração 
epitelial e recuperação de alterações oftalmológicas 
e comprometimento da produção lacrimal. Indicação: 
lubrificação e alívio do desconforto ocular. Modo de uso: 
aplicar de 1 a 2 gotas nos olhos quantas vezes forem 
necessárias. Apresentação: 10 mL.
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