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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.

EMPRESA COM SISTEMA DE GESTÃO
DE SEGURANÇA DE ALIMENTOS

CERTIFICADO PELA DNV GL
= HACCP =
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Kerapets é a linha de produtos Kera para cães e gatos. Ele é um 
suplemento mineral enriquecido com probióticos que contém 
micro-organismos vivos e micro minerais, naturalmente pre-
sentes no trato intestinal, que auxiliam na digestão e eficiên-
cia alimentar, proporcionando saúde, rendimento, aumento da 
imunidade 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.

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.

suplemento mineral para cães e gatos 
enriquecido com probióticos

MoDo De usAr
Adicionar na ração seca ou úmida conforme orientação do mé-
dico veterinário.

DosAgens
 � Pet filhote: 1g/dia.
 � Pet adulto: 2g/dia (animais grandes).
 � 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
Caixas contendo 30 sachês de 1g cada.

níveis De gArAntiA

1g do 
produto 
contém:

•	 Cálcio ................................................ (mín.) 4,5mg/g
•	  .........................................................(máx.) 5,5mg/g
•	 Fósforo ........................................................ 4,0mg/g
•	 Cobre ........................................................ 0,01mg/g
•	 Ferro ............................................................ 17mg/g
•	 L. plantarum ............................................ 5x108uFC/g
•	 E. faecium ............................................... 1x109uFC/g
•	 L. acidophilus .......................................... 1x109uFC/g
•	 L. casei .................................................... 5x108uFC/g

uFC= unidades Formadoras de Colônias.

EstE produto dEvE pErmanEcEr 
rEfrigErado Em frEEzEr ou 
gEladEira, EntrE 4 E 10ºc
www.kerabrasil.com.br/downloads/kera_importancia_da_refrigeracao.pdfATENÇÃO




