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MULTIVA® Active Dog
Metionina 2,5mg
Ácido linoleico 2mg
Cálcio
100mg
Fósforo
83mg
Potássio 12,4mg
Sódio
61mg
Magnésio 46,7mg
Ferro
3mg
Cobalto
30µg
Cobre
2,5µg
Manganésio 1mg
Zinco
1,5mg

Iodo
50µg Inositol
2mg
Selénio
2µg PABA
3,75mg
Vit A
1000UI Vit C
50mg
Vit B1
1mg Vit D3
100UI
Vit B2
2UI
1mg Vit E
Vit B3
10mg Betaina 2,5mg
Vit B5
2mg Lecitina 2,5mg
Vit B6
0,2mg Bromelaina 1,14UGD
Vit B7
2µg Lipase 3,18USP
Vit B9
2µg Protease 39,1USP
Vit B12
2µg Pepsina 5,86UNF
Colina
2,5mg

MULTIVA® Motion
Metil-Sulfonil-Metano (MSM)

MULTIVA® Motion Plus
500 mg

Glucosamina HCl
Perna canaliculus
MSM
DMG
Manganésio (proteinato)

375 mg
300 mg
250 mg
50 mg
5 mg

Canine

MULTIVA® Breath Control
Arthrospira maxima/platensis
Clorofila biodisponível
Petroselinum crispum
Agaricus bisporus (Champex™)
Yucca schidigera
Cinnamomum verum

T.: 938 116 105
vetnova@vetnova.net
www.vetnova.net

100 mg
2 mg
70 mg
30 mg
10 mg
10 mg

VN-PUB-0153PT.1218

®

MULTIVA® Calming

L-teanina
Colostrum
Calming
Complex®
Vit B1
(Tiamina)
Lecitina

Cat & Small
Dog
10,56 mg

Medium &
Large Dog
21,12 mg

5,28 mg

10,56 mg

31,25 mg
60 mg

62,50 mg
128 mg

45 chews

60 chews

30 chews

45 chews

21 chews

• Multivitamínico e Multimineral de fórmula
completa e equilibrada com 35 nutrientes
essenciais
• Rico em Ácidos Gordos, Zinco, Biotina e
Lecitina
• Para situações de estados carênciais ou
aumento das necessidades
• Contribui para fortelecer o sistema imunitário

• Rico em MSM:
- Favorece a recuperação natural em
processos inflamatórios
- Ação antioxidante
• Composto rico em enxofre, com dupla ação:
- Participa na síntese de colagénio
- Mantem unidas as proteínas do tecido
conjuntivo, pelo e unhas
• Sem AINE`s ou corticóides - Sem efeitos
secundários

• Fórmula completa - 4 ingredientes com efeito
sinérgico
• Com Glucosamina - Percursora e estimulante
da síntese de GAGs
• Com Perna canaliculus - Rico em EPA, DHA,
GAGs, aminoácidos e minerais
• Com MSM, que favorece a recuperação natural
em processos inflamatórios, e Manganésio
• Fórmula com triplo benefício:
- Ação condroprotetora
- Favorece a recuperação natural em processos
inflamatórios
- Efeito antioxidante

• 5 ingredientes que atuam sobre a origem dos
maus odores
• Contribui para reduzir a produção de toxinas
a nível oral e intestinal
• Com Cinnamomum verum - Ajuda a manter o
equilíbrio bacteriano oral
• Com Arthrospira spp e Petroselinum crispum
- Ricos em clorofila, com efeito desodorizante
• Com Agaricus bisporus e Yucca schidigera Atuam sobre o microambiente intestinal e
diminuem a intensidade do odor fecal
• Combina 2 espécies de espirulina - Antioxidante, imunomodeladora e destoxificante.

• Fórmula sinérgica para favorecer um estado
de calma em problemas de ansiedade e/ou
stress
• Para uso pontual e a longo prazo
• Apoio para combater o stress relacionado
com fatores ambientais e comportamentos
não desejados associados ao nervosismo
• Seguro, sem efeitos secundários

• Ajuda a combater a muda excessiva
• Manutenção da pele e pelo em ótimas condições
• Animais apáticos, inapetentes ou deprimidos com Vit B1, que estimula o apetite
• Estados carênciais:
- Convalescença, Recuperação, Pós-cirurgia...
• Aumento das necessidades nutricionais:
- Fêmeas gestantes e lactantes
- Animais em crescimento...
• Reforço para animais de idade avançada
• Processos intestinais relacionados com má
digestão, pelo seu aporte em enzimas digestivas

• De primeira eleição para a manutenção
preventiva da saúde articular
• Apoio no maneio da resposta inflamatória
• Situações em que se requer um aporte de
enxofre como oligoelemento

• Como apoio às articulações e tecido
conjuntivo
• Para melhorar o bem-estar articular, a
mobilidade e a qualidade de vida, ao ajudar
a reduzir os efeitos do envelhecimento nas
articulações
• Para a prevenção de lesões em cães de
desporto, trabalho ou submetidos a um
stress articular
• Como suporte durante a recuperação
pós-operatória em cirurgias ortopédicas

• Ajuda no controlo da halitose
• Promove o equilíbrio bacteriano da cavidade
bucal e reduz a produção de toxinas a nível
oral
• Contribui para melhorar o microambiente
intestinal
• Favorece uma boa saúde intestinal e ajuda a
reduzir a produção de toxinas no intestino

• Promove um estado de relaxamento e uma
ótima capacidade cognitiva:
- Indicado como apoio no maneio de
problemas de comportamento (ansiedade,
hiperatividade, ladrar, marcação com urina...)
- Facilita a adaptação do animal ao fator
stressante, melhorando o seu bem-estar
- Terapia de apoio em tratamentos de
alteração de comportamento
• Para uso pontual: viagens, idas ao veterinário
ou tosquias, fogos de artifício ou trovoadas...
• Para uso prolongado: ansiedade por separação,
solidão prolongada, mudança de domicílio,
estadias em hoteis caninos, hospitalização....

1 chew / 15 kg / 24 h

1 chew / 15 Kg uma vez ao dia ou dividido em
duas tomas

• Inicial (4-6 semanas): 1 chew / 15 Kg / 24 h
• Manutenção: 1/2 chew / 15 Kg / 24 h
Em episódios de mal-estar articular intenso ou
severo, as doses podem ser aumentadas

1 chew / 15 kg / 24 h

Cat & Small Dog: 1 chew / 10 kg
Medium & Large Dog: 1 chew / 20 kg
• Para uso pontual, em episódios de stress
intenso pode duplicar-se ou triplicar-se a dose
• Em situações de stress prolongado pode ser
necessário repetir a cada 8-12 horas

• Apto para todas as raças e idades

• Muito seguro
• Ideal para uso prolongado

• Fórmula completa de ação condroprotetora

• Para obter resultados ótimos, recomenda-se
utilizar diariamente e administrar entre
refeições

• Não modifica a personalidade, nem o nível
de energia
• Ideal para uso prolongado

Guia Rápido de Referência
Taurina
200 mg
Metionina
10 mg
Cistina
5 mg
DHA (Ómega-3) 5,5 mg
EPA (Ómega-3) 8,2 mg
Ácido linoleico
(Ómega-6)
25 mg
Cálcio
50 mg
Fósforo
25 mg
Potássio
0,25 mg
Magnésio
1,5mg
Ferro
1,5 mg
Cobre
30 µg

Zinco
Iodo
Selénio
Vit A
Vit B1
Vit B2
Vit B3
Vit B5
Vit B6
Vit B7
Vit B9
Vit B12
Colina

1 mg
40 µg
3,5 µg
900 UI
2 mg
2 mg
5 mg
5 mg
2 mg
2 µg
2 µg
2 µg
5 mg

Inositol
5 mg
PABA
2 mg
Vit C
20 mg
Vit D3
50 UI
Vit E
5 UI
Betaina
10 mg
Lecitina
5 mg
Bromelaina 0,38 UGD
Lipase 1,08 USP
Protease 13,06 USP
Pepsina 2,55 UNF
Papaína 1,7 USP

Info
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MULTIVA® Hairball
Biotina
Lecitina
Ómega-3
Ómega-6
Zinco
Plantago ovata
Vaccinium macrocarpon

MULTIVA® Viramax
13 µg
60 mg
15 mg
75 mg
0,2 mg
25 mg
12,5 mg

Feline

MULTIVA® Odor Control

L-Lisina (HCl) 250 mg

Arthrospira maxima/platensis
Clorofila biodisponível
Agaricus bisporus (Champex™)
Yucca schidigera

T.: 938 116 105
vetnova@vetnova.net
www.vetnova.net

MULTIVA® Calming cat
100 mg
2 mg
30 mg
10 mg

L-teanina
Colostrum Calming Complex®
Vit B1 (Tiamina)
Lecitina

8,5 mg
9 mg
65 mg
60 mg

45 chews

45 chews

60 chews

30 chews

21 chews

• Multivitamínico e Multimineral de fórmula
completa e equilibrada com 37 nutrientes
essenciais
• Rico em Ácidos Gordos, Zinco, Biotina e
Lecitina
• Elevada concentração de taurina
• Para situações de estados carênciais ou
aumento das necessidades
• Contribui para fortelecer o sistema imunitário

• Sem malte, nem óleos ou parafinas
• Com Pysillium - grande aporte de fibra e
mucilagem
• Fórmula completa com tripla ação:
- Nutre o folículo piloso, ajuda a combater o
excesso de muda e a reduzir a formação de
tricobenzoares
- Facilita a expulsão de tricobenzoares
- Reforça a saúde do sistema urinário
• Com Arando Vermelho
• Mantem a pele e o pelo em ótimas condições

• A L-lisina é um aminoácido que graças à sua
estrutura tem uma ação competitiva com a
arginina, aminoácido essencial para a
replicação do Herpesvirus felino
• Concentração ótima para gatinhos jovens ou
adultos de baixo peso
• Seguro - Apto para uso prolongado

• 3 ingredientes que atuam sobre a origem
dos maus odores
• Ajuda a manter o equilibrio das bactérias
orais e intestinais
• Contribui para reduzir a produção de toxinas
a nível oral e intestinal
• Com Agaricus bisporus - melhora o
microambiente intestinal
• Combina duas espécies de espirulina - com
efeitos antioxidantes, imunomodeladores e
destoxificantes
• Fonte de clorofila - com efeito desodorizante
• Com Yucca schidigera - Diminui a intensidade do odor fecal

• Fórmula sinérgica para favorecer um estado
de calma em problemas de ansiedade e/ou
stress
• Especialmente formulado para gatos
• Para uso pontual e a longo prazo
• Apoio para combater o stress relacionado
com fatores ambientais e comportamentos
não desejados associados ao nervosismo
• Seguro, sem efeitos secundários

• Ajuda a combater a muda excessiva
• Manutenção da pele e pelo em ótimas condições
• Suplemento de taurina para cardiopatias
• Animais apáticos, inapetentes ou deprimidos com Vit B1, que estimula o apetite
• Estados carênciais:
- Convalescença, Recuperação, Pós-cirurgia...
• Aumento das necessidades nutricionais:
- Fêmeas gestantes e lactantes
- Animais em crescimento...
• Reforço para animais de idade avançada
• Processos intestinais relacionados com má
digestão, pelo seu aporte em enzimas digestivas

• Ajuda no maneio da obstipação crónica
• Situações em que se requer uma consistência fecal mais macia: pós-cirurgia, defecação
dolorosa...
• Prevenção e eliminação das bolas de pelo,
reduzindo a queda excessiva de pelo
• Animais com predisposição a afeções do
trato urinário inferior

• Para situações clínicas ou latentes nas quais
o uso de L-lisina possa ser benéfico

• Ajuda no controlo da halitose
• Contribui para manter o equilibrio bacteriano
da cavidade bucal e reduz a produção de
toxinas a nível oral
• Contribui para reduzir os gases intestinais
• Favorece o controlo do mau odor fecal
• Promove uma boa saúde intestinal

• Promove um estado de relaxamento e uma
ótima capacidade cognitiva:
- Indicado como apoio no maneio de
problemas de comportamento (marcação
do território...)
- Facilita a adaptação do animal ao fator
stressante, melhorando o seu bem-estar
- Terapia de apoio em tratamentos de
alteração de comportamento
• Para uso pontual: viagens, idas ao veterinário
ou tosquias, medo dos ruídos...
• Para uso diário ou a longo prazo: Cistite Idiopática
Felina, mudança de domicílio, introdução de
novos individuos, marcação, hospitalização...

1 chew / 2,5 kg / 24 h

• Uso regular: 2 chews, uma vez ao dia ou
dividido em duas tomas
• Ação laxante: 4 chews, duas vezes ao dia
durante 2-4 dias

1 chew / 2,5 kg / 24 h

• Controlo da halitose: 1 chew / 24 h
• Controlo do odor fecal: 2 chews / 24 h
Alternativamente, 1 chew / 2,5 Kg / 24 h

1 chew / 10 kg / 24 h
• Para uso pontual em episódios de stress
intenso pode-se duplicar ou triplicar a dose
• Em situações de stress prolongado pode ser
necessário repetir a dose a cada 8-12 horas

• Apto para todas as raças e idades

• Sem os efeitos secundários dos óleos ou
parafinas

• Disponíveis outras concentrações e
apresentações de L-lisina: Alysia®, Viramax®
e Duralactin® Lisina

• Para obter resultados ótimos, recomenda-se
utilizar diariamente e administrar entre refeições

• Não modifica a personalidade, nem o nível
de energia
• Ideal para uso prolongado
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MULTIVA® Active Cat
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