
PARA MANTER O FLUXO DE UMA VIDA SAUDÁVEL,  
SUPLEMENTAR É ESSENCIAL.

CHEGOU



UMA VIDA SAUDÁVEL 
É ESSENCIAL PARA 
CÃES E GATOS. 

São macromoléculas importantes que podem ser classificados em dois grupos: aminoácidos essenciais 
e não essenciais. Os aminoácidos essenciais não podem ser sintetizados pelo organismo e são obtidos a 
partir dos alimentos. Já os aminoácidos não essenciais são aqueles que o organismo é capaz de sintetizar.

Os 10 aminoácidos considerados essenciais para cães e gatos são: metionina, fenilalanina, valina,  
triptofano, treonina, isoleucina, histidina, arginina, lisina e leucina. Além destes 10 aminoácidos,  
devemos também considerar a taurina como essencial para a espécie felina.

Os aminoácidos possuem diferentes funções e estão envolvidos na:

Síntese de proteínas 
constituintes de 

tecidos

Manutenção de 
processos vitais através 

do metabolismo de 
enzimas e hormônios

Fase de crescimento 
e desenvolvimento, 
incluindo a gestação 

Produção 
láctea

Síntese de anticorpos 
contra determinados 

antígenos

Absorção e 
metabolismo de 

minerais 

AMINOÁCIDOS



EFICAZ 

FLOWCARE

Suplemento aminoácido em forma de gel à base  
de metionina.

Aminoácido essencial importante no crescimento, 
manutenção, gestação e lactação de cães e gatos.

PALATÁVEL

O que facilita o 
manejo diário.  

Pode ser 
administrado 
diretamente na 
boca do animal 
ou junto aos 
alimentos e água.
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myhappypet.com.br

SAC 0800 741 1005

Para saber mais visite: vetoquinol.com.br

Consulte sempre o médico-veterinário. Para maiores informações, consulte a bula ou a embalagem do produto.

@vetoquinolAnimaisdeCompanhia

@vetoquinol_animaisdecompanhia
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DOSE

Flowcare pode 
ser utilizado 
por um período 
e até 6 meses

Gatos: ½ a 1 colher  
de chá pequena, 

 2 a 3 vezes ao dia

Cães: ½ a 3 colheres  
de chá pequena,  
2 a 3 vezes ao dia

INDICAÇÃO 
Indicado para cães e gatos, incluindo aqueles que não 
tenham em sua dieta as quantidades necessárias do 
aminoácido essencial metionina para o crescimento, 
manutenção, gestação e lactação.

NÍVEIS DE GARANTIA
DL-Metionina (Mín):  .......................................72 g/kg

MODO DE USAR
Diretamente na boca, com alimento ou bebendo água, por um período 
de até 6 meses.  
Gatos: de meia a 1 colher pequena (2,5-5mL), duas ou três vezes por dia.
Cães: de meia a 3 colheres pequenas duas ou três vezes por dia.

MODO DE CONSERVAÇÃO
Armazenar em local seco e fresco, ao abrigo da luz e fora do alcance de 
crianças. Para uso somente em animais.


