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SUPLEMENTO
ALIMENTAR PARA CÃES

Apresentação: DoyPack x 500g. / 250g.



2 de 2

SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CÃES

Proteína bruta(mIn.)
Extrato etéreo (min.)
Matéria fibrosa (max.)
Matéria mineral (max.)

Umidade (max.)
Cálcio (min. - max.)
Fósforo (min. - max.)
Valor Energético(Kcal./kg.) 

260 g/kg
220 g/kg

60 g/kg
50 g/kg

100 g/kg
10-12 g/kg

8.000-9.000 mg/kg
4.450

NÍVEIS DE GARANTIA

FEITO NA ARGENTINA

Certificado SENASA N° 05 - 150 / A
Produto habilitado pela SENASA N° 8592/A/E

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Produzido, distribuído e marcado por: O. M. Guerrero (SENASA N° 12085/A/E)-Aguayo 3050-(3000) Santa Fe - Rep. Argentina - Tel.: (54) (342) - 4122231
info@alimasc.com.ar - comex@alimasc.com.ar - www.alimasc.com.ar - Technical Manager: Dr. López Taverna, Julio César (MPCVSF N° 695)

COM DOSADOR

MODO DE USO

Perrolac é um suplemento alimentar para cães lactentes, podendo ser usado a partir do primeiro dia de vida. Ideal 
para ser usado quando existe a necessidade de suplementar os filhotes recém-nascidos (por exemplo: ninhada 
muito grande onde a produção de leite da mãe não é suficiente para alimentar todos os filhotes) logo após o nasci-
mento até o início da alimentação com ração (alimento sólido). 

Pode ser usado também nas situações em que ocorre a ausência total da possibilidade do recém-nascido se alimen-
tar, tais como: morte da mãe, mãe não produz leite, rejeição dos filhotes pela mãe e qualquer outra situação em que 
ocorra a privação total de leite materno. 

Para preparar 250ml do produto, dissolver 24g (4 dosadores) do produto em água quente (a 50°C), mexendo até a 
completa homogeneização. Deve ser administrado a temperatura corporal (38°C) nas primeiras semanas de vida, 
oferecendo o produto da forma mais adequada, usando uma mamadeira se for necessário. 
Os filhotes ingerem entre 25 e 30% de seu peso diariamente, divididos em 6 mamadas durante os 30 primeiros dias 
de vida, 3 a 4 mamadas até os 3 meses e 2 a 3 tomadas até os 6 meses. 

CUIDADOS
Estar atento para que a temperatura do Perrolac após preparado esteja adequada para alimentação do filhote. Caso 
seja necessário o uso de mamadeiras, certifique-se que o tamanho da mamadeira é adequado para o tamanho do 
filhote. Evitar a administração rápida do produto, permitindo que o animal se alimente de acordo com sua capacida-
de. Respeitar quando o filhote estiver satisfeito. As sobras do produto após preparado devem ser descartadas. Este 
produto não substitui o colostro. 
*Para estimular o funcionamento do intestino e também estimular o filhote a urinar: massagear suavemente a região do ânus com um tecido ou 
algodão umedecido em água morna. Isto vai simular as lambidas higiênicas da mãe.

*Durante a administração do produto com mamadeira o filhote deve permanecer com a barriga para baixo.

*Manter os filhotes recém-nascidos aquecidos.

¨*Este produto não substitui o colostro. A ingestão do colosto (primeiras mamadas) é essencial para o filhote e deve ocorrer em todas as situações que 
for possível. 

Leite integral em pó, proteína concentrada do soro de leite, levedura de cerveja, soro de leite em pó desmineralizado, 
óleo de girassol, farinha de soja micronizada, glicose, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina 
B12, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, biotina,   carbonato de cálcio, 
sulfato de cobre, sulfato de ferro monohidratado, óxido de manganês, sulfato de zinco monohidratado, selenito de 
sódio, iodato de cálcio, aroma de baunilha, propionato de sódio, propionato de amônio, ácido propiônico, B.H.T. e 
corante artificial azul patente V. 

USO PROIBIDO NA  ALIMENTAÇÃO DE RUMIANTES
Obtenha conselhos e consultoria

SEMPRE ao seu veterinário.


