


Ácido linoleico (Mín.)

Índice de Acidez (Máx.)
Índice de Peróxido (Máx.)
L-carnitina (Mín.)
Matéria Insaponificável (Máx.)

Vitamina E (Mín.)

Ácido linolênico (Mín.)
Extrato Etéreo (Mín.)

Umidade (Máx.)

10,0000 mg NaOH/g

345,0000 g/kg
20,0000 g/kg

970,0000 g/kg

15,0000 g/kg
20,0000 g/kg

500,0000 UI/kg

15,0000 meq/1000g
5.000,0000 mg/kg

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO:

Cloro (Mín.)

Sacarose (Mín.)
Potássio (Mín.)

Benzoato de Sódio (Mín.)

Sódio (Mín.)
600,0000g/kg
60,0000g/kg

300,0000mg/kg
9.066,0000mg/kg

10,0000g/kg

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO:

ENERGY VITA HORSE Óleo de Arroz + Gama Orizanol + L Carnitina

ELETROLÍTICO Eletrólitos + Sacarose Sabor Caramelo

ox Maclaeya Cordata + Hortelã Pimenta + Yucca + Óleo de Eucalipto

L-Arginina (Máx.)

Zinco (Mín.)

Extrato de Yucca (Mín.)

Vitamina E (Máx.)

Vitamina A (Mín.)
Vitamina C (Máx.)

Iodo (Mín.)

Óleo de Eucalipto (Min.)

Cobre (Mín.)

450.000,0000 UI/kg

20,0000 g/kg

70,0000 g/kg

11,2000 g/kg
120,0000 UI/kg

850,0000 mg/kg

40,0000 g/kg

1.000,0000 mg/kg

60,0000 g/kg

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG:

VITA

x-plod Suplemento Energético + Eletrolítico + DimetilGlicina + BCAA + FOS

400,0000mg/kg

5.000,0000mg/kg
200,0000mg/kg

50,0000 g/kg

2.000,0000mg/kg
5.000,0000mg/kg

1.000,0000mg/kg

30,0000g/kg

5.000,0000UI/kg

14.000,0000mcg/kg

50,0000g/kg

1.500,0000mg/kg

10,0000g/kg

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG:

Magnêsio (Mín.)
Mananoligossacarideo

Parede Celular de Levedura (Mín.)
Metionina (Mín.)

Sacarose (Mín.)
Potássio (Mín.)

Sódio (Mín.)
Sorbitol (Mín.)
Taurina (Mín.)
Valina (Mín.)
Vitamina B12 (Mín.)
Vitamina B2 (Mín.)
Vitamina E (Mín.)

Indicações do produto: Suplemento Vitamínico, aminoácido 
e mineral, indicado para equinos submetidos a qualquer tipo de 
treinamento ou atividade física.

Modo de usar: Fornecer por via oral 4mL para cada kg de 
peso vivo, duas vezes ao dia.

No Dopping - pode ser usado antes e durante as 
competições

antes do exercício intenso, administrar 50ml e após o exercício mais 
50ml. Manutenção: cavalos (400 – 500 kg) 30ml diariamente. Não há 
restrição de uso.

Indicações do produto: Eletrolítico Vita Horse é um suplemento 
palatável que estimula a ingestão de água em situações de intensa
atividade física, auxilia nas fadigas musculares e aumento de energia, 
em cavalos de competição.

Modo de usar: Administrar por via oral, através de seringa ou 
diretamente junto com alimentação. Dosagem: em torno de 48 horas

Modo de usar: Fornecer Energy Vita Horse puro ou misturado na 
ração conforme a dosagem: potros em crescimento de 1 a 2 anos: 
100ml/dia. Animais adultos em treinamento leve e éguas gestantes: 
200ml/dia. Animais adultos e treinamento intenso e garanhões em 
serviços: 200ml/dia.

muscular. 

Indicação do produto: Para suplementação energética de todas as 
raças equinas, nas fases de crescimento, reprodução, lactação e 
trabalho/treinamento esportivo. Aumento a resistência e massa

Modo de usar: Fornecer o conteúdo de uma 
seringa em todos os dias de provas de uma a 
duas horas antes da competição.

Indicações do produto: Suplemento 
vitamínico, aminoácido e mineral, com 
prebiótico, para ser usado antes de 
competições.

Carnitina (Mín.)

Arginina (Mín.)
Beta Glucanas (Mín.)
Betaina (Mín.)

Isoleucina (Mín.)

Cloro (Mín.)

Creatina (Mín.)

Leucina (Mín.)

Fruto-oligossacarideos (Mín.)

Dimetilglicina (Mín.)

Colina (Mín.)

L-Glutamina (Mín.)

Enxofre (Mín.)

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG:

28,0000g/kg

15,0000g/kg

300,0000mg/kg

3.000,0000mg/kg

100,0000g/kg

8.000,0000mg/kg
150,0000g/kg

8.000,0000mg/kg
1.500,0000mg/kg

20,0000g/kg

2.000,0000mg/kg
30,0000g/kg

55,0000g/kg



GEL ICE Salicilato de Metila + Cânfora + Mentol + Eucaliptol

Indicações do produto: Especialmente desenvolvido para ser usado na pele e pelo dos animais. Possui em sua 
fórmula Salicilato de Metila, Cânfora, Mentol e Eucaliptol. Pode ser usado após o treino ou longos passeios. Promove 
sensação de refrescância.

Modo de usar: Aplicar sobre uma região determinada. Massagear bem a pele e músculos. Se necessário repita a 
aplicação.

lINHA bEAUTY

• Shampoo Beauty 2X1
• Shampoo Beauty Açaí

• Shampoo Beauty Neutro
• Shampoo Beauty Citronela
• Condicionador Beauty Açaí

lINHA vita Amazon

• Shampoo 4x1

• Óleo de citronela, (repelente)
• Óleo de cravo (repelente)

• Shampoo branqueador

• Shampoo 3x1
• Shampoo neutro

• Creme condicionador cupuaçú
• Abrilhantador guaraná e herbal
• Sabão de coco branqueador
• Sabão de coco/branq. bovinos 1Lx50L

ÓLEO DE CITRONELA

Os produtos da Linha Beauty possuem:
• Alta concentração de lauril
• Princípios ativos naturais

• Não possuem sal (produto que resseca os fios e os 
torna quebradiços)
• Possuem aroma agradável
• Possuem agentes que minimizam a irritabilidade 
(hipoalergênicos)

• Possuem pH balanceado

• Excelente Custo Benefício.

Indicação do produto: O Óleo de Citronela Vita Horse possui efeito repelente contra insetos, 
agindo de forma natural por não ser medicamento. Facilita o penteado sem agredir a pele e o pelo do 
animal, deixando os pelos macios e com perfume agradável de citronela.

Modo de usar: Borrifar sobre o pelo do animal e escovar. Reaplicar se necessário. Também pode 
ser utilizado nos ambientes e locais frequentados pelo animal.

500ml e 5L

• Possuem aroma agradável
• Possuem agentes que minimizam a 
irritabilidade (hipoalergênicos).

• Princípios ativos naturais
• Alta concentração de lauril
Os produtos Vita Amazon possuem:

• Possuem agentes condicionantes.
• Possuem pH balanceado
• Não possuem sal (produto que resseca 
os fios e os torna quebradiços)



TMALLTECH HORSE
Os minerais orgânicos são muito importantes na nutrição de equinos. Por esta razão, a Alltech desenvolveu um complexo mineral 
para animais, principalmente, em período de preparações para competições. Contém cromo e selênio em sua formulação.

®EQUI-SACC
É um suplemento natural com efeito probiótico, rico em minerais orgânicos e indicado para equinos. Desenvolvido através da cepa de 
levedura Saccharomyces cerevisiae, auxilia no equilíbrio da microbiota benéfica do trato gastrointestinal do animal. O equilíbrio da 
microbiota intestinal favorece uma digestão lenta e apropriada das fibras, o que reduz o risco de cólicas. Além de leveduras, possui 
os microminerais Zinco, Cobre, Selênio e Cromo em sua composição, que são altamente biodisponíveis.

® MILK SACC X
Contém levedura viva, Zinco, Cobre, Cromo e Selênio na forma orgânica. Tem como objetivo proteger ainda mais a vaca, pois contém 
mananas, que ajudam no trato digestivo e melhoram a absorção dos nutrientes. Além de conter glucanos que adsorvem as 
micotoxinas e evitam que as mesmas sejam adsorvidas pelo animal.

® MILK SACC
Possui Levedura Viva, Yea Sacc 1026, probiótico que melhora o ambiente ruminal, além de Zinco, Cobre, Selênio e Cromo na forma 
orgânica, o que proporciona maior biodisponibilidade desses minerais.

® NUPRO +
Um produto oriundo de extrato de levedura e microalgas, rico em aminoácidos funcionais de uma cepa de levedura premium que 
realça a palatabilidade dos alimentos, além de ser uma excelente fonte de energia e DHA.

® YEA-SACC
Um produto composto por leveduras vivas da cepa Saccharomyces cerevisiae 1026 especificamente selecionada para melhorar o 
ambiente ruminal, resultando em maior atividade de fermentação ruminal.

GRAXA VITA +Proteção

Com bactericida e fungicida

coxzil Triptofano + Vitamina B1, B6, B12 + DiclazurilVITA
Indicação do produto: Coxzil é um premix vitamínico aminoácido associado ao diclazuril, com ação de controle as coccidioses, 
sendo indicado para desenvolvimento e produtividade de aves

Modo de usar: Adicionar 10,0 g do Coxzil em 01 tonelada de ração dos animais e fornecer a ração em uso contínuo. Frangos: Uso em 
todas as idades. É recomendável o uso no máximo em duas criadas com um descanso posterior de 6 meses. Perus: Uso da primeira à 
décima segunda semana de vida. Matrizes pesadas: Uso da primeira à décima sexta semana de vida

Restrições e outras recomendações: O Uso prolongado de diclazuril pode levar a resistência dos coccídeos. Período de Carência: 
Suspender o uso do produto 05(cinco) dias antes do abate de animais para consumo humano. Não administrar a Perus reprodutores.

Indicação do produto: Protege o casco ressecado ou quebradiço do 
excesso de umidade ou da fricção da areia, evitando o apodrecimento e 
amolecimento dos cascos e ranilhas.

Modo de usar: Limpar o casco e a ranilha antes da aplicação com 
pincel.



power Selênio orgânico + Cromo levedura + Ácido Propiônico

Cromo (Mín.)

Ácido Propionico (Mín.)

Sacarina Sodica (Mín.)

Ácido Sorbico (Mín.)
Ácido Tartarico (Mín.)

Selênio (Mín.)

Ácido Acetico (Mín.)

Benzoato de Sódio (Mín.) 10,0000mg/kg

2.200,0000mg/kg
10,0000mg/kg

100,0000mg/kg

9,0000mg/kg
10.000,0000mg/kg

10,0000mg/kg
10,0000mg/kg

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG:

VITA

sacc Probiótico + D.H.A + Minerais

Extrato Etéreo (Mín.)

Zinco (Mín.)

Cromo (Mín.)

Saccharomyces Cerevisiae (Mín.)
Selênio (Mín.)

Ácido Docosahexaenoico (DHA) (Mín.)
Cobre (Mín.)

5,0000x10E0ufc/g
1.500,0000mg/kg

420,0000mg/kg
5.000,0000mg/kg

150,0000mg/kg

15,0000g/kg
100,0000mg/kg

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG:

VITA

c f1 Vitamina C + B12 + Ácido Fólico

Vitamina B12 (Mín.)
Acido Folico (Mín.)

Vitamina C (Mín.)

6.000,0000mg

550,0000g
45.000,0000mcg

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO:

VITA

calm eq Triptofano + Selênio + Zinco

Triptofano (Mín.)
Sodio (Mín.)

Zinco (Mín.)

Selênio (Mín.)

Vitamina B1 (Mín.)

Cobalto (Mín.)
Cobre (Mín.)

Manganes (Mín.)
Potassio (Mín.)

Cálcio (Máx. e Mín.)

Ferro (Mín.)
Magnesio (Mín.)

9.200,0000mg

20,0000g

2.300,0000mg

27,0000mg

500,0000mg

140,0000g

9.200,0000mg/kg

6.000,0000mg / 6.500,0000mg 

100,0000g
20,0000g
20,0000g

 9.000,0000mg

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG:

VITA
Suplemento min. Vit.
Aminoácido para equinos

Modo de usar: Adicionar a ração 50g/dia/potro e 
100g/dia/animal adulto.

Indicações do produto: Suplemento mineral para equinos.

Modo de usar: Adultos: 30g/animal/dia

Indicações do produto: VITA SACC é um suplemento 
mineral contendo probiótico e D.H.A. indicado para 
suplementação de equinos em todas as fases da vida.

Potros em crescimento: 20g/animal/dia acrescentar 
diariamente no cocho ou misturado a ração.

Indicação do produto:Indicado na suplementação vitamínica de 
equideos jovens e adultos.

Modo de usar: Fornecer misturado na ração, de forma que cada 
animal receba 20 g do produto por dia.

Suplemento vitamínico para equideos

Modo de usar: Fornecer misturado na ração, de forma que cada 
animal receba 25g (1 medida) do produto por dia.

Indicação do produto:
Indicado na suplementação vitamínica, mineral e de aminoácido de
equídeos adultos.



Vita Horse Produtos Agropecuários Ltda – EPP
Estrada Municipal, 06 / 07 - Rio Abaixo - Atibaia SP

CEP 12940-000 - Telefone: 11 4416.4267

 SAC: sac@vitahorse.com.br

CNPJ: 09.283.335/0002-10 | I.E.: 190093820111

www.vitahorse.com.br
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