POR

Núcleo mineral para pets com efeito probiótico

Kerapets é a linha de produtos Kera para cães e gatos. Ele é um
núcleo mineral enriquecido com probióticos que contém micro-organismos vivos e micro minerais, naturalmente presentes no trato intestinal, que auxiliam na digestão e eficiência
alimentar, proporcionando saúde, rendimentos e longevidade
aos animais.

Indicação
 Situações de estresse como: ausência do dono, viagens,
exposições, competição (novo animal na casa), reformas
(mudança de ambiente e hábitos), estresse ambiental
(calor e frio), etc.
 Acasalamento.
 Desmame e alterações de dieta (mudança de alimentação).
 Diminuição ou aumento de atividade física.
 Durante e após terapias com antibióticos e
quimioterápicos, pós-operatório, parto, vacinação, etc.
 Após doenças infectocontagiosas e gastroenterites.
 Em quadros de diarreia bacteriana.
 Constipação.

Modo de Usar
Adicionar na ração seca ou úmida conforme orientação do médico veterinário.

Dosagens
 Pet filhote: 1g/dia.
 Pet adulto: 2g/dia.
 Pet convalescente: 4g/dia até o fim do tratamento
medicamentoso ou recuperação total do quadro, após 2g
por 3 dias para reestabelecer a flora intestinal

Apresentação
Possui 2 formas de embalagem: em caixas contendo 30 sachês
de 1g cada e embalagem de 1kg, embalado a vácuo, o que garante barreira contra oxigênio, a luz, a umidade e a gases.
Níveis de Garantia

Benefícios
 Coloniza o intestino dos animais recém nascidos com
bactérias saudáveis.
 Melhora a conversão alimentar.
 Auxiliar na promoção de crescimento de animais jovens.
 Aumento da imunidade.

Cálcio.............. 100mg/kg (mín.) — 300mg/kg (máx.)
Fósforo.......................................................200mg/kg
Levedura inativa.........................................968mg/kg
MOS................................................................35g/kg
Glucano...........................................................35g/kg
Flúor............................................................. 2mg/kg
Cobre............................................................ 2mg/kg
Enterococcus faecium.................................3x109UFC/g
Ferro............................................................20mg/kg
Zinco............................................................10mg/kg

UFC= Unidades Formadoras de Colônias.

www.kerabrasil.com.br/downloads/kera_importancia_da_refrigeracao.pdf

EMPRESA COM SISTEMA
DE SEGURANÇA ALIMENTAR
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Insumo apropriado para uso na
produção orgânica. Utilização
condicionada aos critérios de cada
regulamento orgânico conforme
respectivo Atestado emitido.
Inspecionado pela Ecocert.
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ATENÇÃO

Este produto deve permanecer
refrigerado em freezer ou
geladeira, Entre 4 e 10ºC

1kg do
produto
contém:
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