
Composição básica do produto

Níveis de garantia do produto:

ÁCIDO FOLICO
ÁCIDO PANTOTENICO
ÁLCOOL ETÍLICO  
AROMA DE FRUTAS VERMELHAS
BIOTINA 
CLORETO DE SÓDIO (SAL COMUM)
DEXTROSE  
FERRO AMINOÁCIDO QUELATO 
LISINA
FRUTOSE
METABISSULFITO DE SÓDIO
METILPARABENO 
METIONINA
NIACINA
POLISORBATO
VITAMINA A 
VITAMINA B1 
VITAMINA B12  
VITAMINA B2
VITAMINA B6 
VITAMINA C 
VITAMINA K1 
Água 

Ácido Folico (Mínimo)  80,00 mg
Ácido Pantotenico (Mínimo)  2.550,00 mg
Biotina (Mínimo) 150,00 mg
Cloro (Mínimo)     2.427,00 g
Dextrose (Mínimo) 50,00 g    
Ferro (Mínimo)  450,00 mg
Lisina (Mínimo)  1.600,00 mg
Frutooligossacarídeo (Mínimo)                                       20,00 mg
Metionina (Mínimo) 800,00 mg
Niacina (Mínimo)  6.000,00 mg
Sódio (Mínimo) 1.572,00 g
Vitamina A (Mínimo)  860.000,00 UI/kg
Vitamina B1 (Mínimo)  300,00 mg
Vitamina B12 (Mínimo)  2.000,00 mcg 

CantoLindo Saúde
Indicação:
O Suplemento alimentar CantoLindo Mais Saúde é indicado para aves 
em período de carência de vitaminas, minerais e aminoácidos. É uma 
mistura de vitaminas, minerais, fibras e aminoácidos essenciais que 
auxiliam as aves a manterem a vitalidade. O produto pode ser utilizado 
em animais em crescimento, ou que necessitam de um aumento no 
desempenho ou no ganho de peso.

Modo de usar e posologia:
Uso interno. Uso oral. Deve ser misturado na água de bebida na 
proporção de 1 gota para cada 10 mL de água filtrada. Agite o produto 
antes de usar. O produto deve ser utilizado em bebedouros de 
coloração âmbar, evitando assim a inativação de seus componentes.

Precauções:
Não deve ser utilizado concomitantemente com outros suplementos 
alimentares ou em aves da família dos Ramphastídeos (Tucanos e 
Araçaris). 

Conservação:
O produto deve ser conservado fechado, em temperatura ambiente (15-
30ºC), ao abrigo da luz solar e da umidade. Manter fora do alcance de 
crianças e animais domésticos. 

Apresentações:
Frasco com 10mL e 20mL.

Níveis de garantia do produto:

Vitamina B2 (Mínimo)  3,00 mg
Vitamina B6 (Mínimo) 325,00 mg
Vitamina C (Mínimo)  10.000,00 mg
Vitamina K (Mínimo) 500,00 mg



Indicação:
O Suplemento alimentar CantoLindo Mais Saúde é indicado para aves 
em período de carência de vitaminas, minerais e aminoácidos. É uma 
mistura de vitaminas, minerais, fibras e aminoácidos essenciais que 
auxiliam as aves a manterem a vitalidade. O produto pode ser utilizado 
em animais em crescimento, ou que necessitam de um aumento no 
desempenho ou no ganho de peso.

Modo de usar e posologia:
Uso interno. Uso oral. Deve ser misturado na água de bebida na 
proporção de 1 gota para cada 10 mL de água filtrada. Agite o produto 
antes de usar. O produto deve ser utilizado em bebedouros de 
coloração âmbar, evitando assim a inativação de seus componentes.

Precauções:
Não deve ser utilizado concomitantemente com outros suplementos 
alimentares ou em aves da família dos Ramphastídeos (Tucanos e 
Araçaris). 

Conservação:
O produto deve ser conservado fechado, em temperatura ambiente (15-
30ºC), ao abrigo da luz solar e da umidade. Manter fora do alcance de 
crianças e animais domésticos. 

Apresentações:
Frasco com 10mL e 20mL.

Produto protegido por PATENTE.
Produto registrado no Ministério da Agricultura,Pecuária e 
Abastecimento sob o Nº RJ 05030 00001. 

Proprietário e Fabricante: 
ProvetS Simões Laboratório Ltda.
Rua Pereira de Almeida, 90 / 90A
Praça da Bandeira - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.239.400/0001-05
Indústria Brasileira.
       SAC: (21) 2157-5757
www.provetsimoes.com.br

Níveis de garantia do produto:

Vitamina B2 (Mínimo)  3,00 mg
Vitamina B6 (Mínimo) 325,00 mg
Vitamina C (Mínimo)  10.000,00 mg
Vitamina K (Mínimo) 500,00 mg
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