
Energia e Vitalidade 
para Cães e Gatos 

U*vita





U*vita, é uma linha de suplementos nutricionais, para cães e 
gatos, de excelente palatabilidade.
Vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais para a 
manutenção das funções vitais e recuperação da energia e 
vitalidade dos animais.
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Cães alimentados 
com rações 
premium.

Cães alimentados 
com rações de 
gama média-baixa 
ou dieta caseira.

Cachorros 
provenientes de 
importações com 
estado sanitário 
duvidoso.

Cachorros mais 
débeis da ninhada.

Cadelas gestantes.

Cadelas em 
lactação.

Aporte energético 
para cães 
hospitalizados.

Após cirurgias, 
processos 
infecciosos ou 
parasitários.

Antes da época 
de caça ou prova 
desportiva. 

Uma hora antes da 
jornada de caça ou 
prova desportiva.

Não há necessidade de utilizar 
suplementos vitamínicos.

U*vita comprimidos: Sempre que se 
detecte uma diminuição da vitalidade 
(cães geriátricos) ou necessidades 
nutritivas aumentadas (actividade 
intensa, raças de crescimento rápido, 
processos infecciosos ou parasitários 
crónicos como Leishmaniose). 
Satisfazer as expectativas do 
proprietário em aspectos 
relacionados com a 
vitalidade do seu animal. 

Choque vitamínico e energético com 
U*vita Gele oral + protocolo sanitário 
habitual.

Aporte vitamínico, mineral e de ácidos 
gordos essenciais com U*vita 
Gele oral.

U*vita Gele oral até uma semana 
antes do parto.

U*vita Gele oral até ao desmame.

U*vita gele oral como complemento 
energético com hidratos de carbono e 
ácidos gordos de fácil absorção.

U*vita gele oral como suplemento 
vitamínico para favorecer a 
recuperação e regresso 
à normalidade. 

U*vita comprimidos

U*vita gele oral

Tratar durante 15- 20 dias:

½ comprimido / dia raças pequenas

1 comprimido / dia raças médias

2 comprimidos / dia raças grandes

Cachorros de raças pequenas: 1 cm 
de gele, 2 vezes ao dia durante os 2 
primeiros dias e 1 cm de gele 1 vez ao 
dia durante mais 5 dias. Cachorros de 
raças médias/grandes: 2 cm de gele, 
2 vezes ao dia durante os 2 primeiros 
dias e 2 cm de gele 1 vez ao dia durante 
mais 5 dias.
Cachorros de raças pequenas: 1/2 
cm de gele, 2 vezes ao dia durante 
3- 5 dias. Cachorros de raças médias/
grandes: 1 cm de gele, 2 vezes ao dia 
durante 3- 5 dias.

2 cm / 5 Kg de peso por dia.

2 cm / 5 Kg de peso por dia.

4 cm / 5 Kg de peso por dia, repartidos 
em várias tomas.

2 cm / 5 kg de peso numa toma durante 
5-10 dias.

Tratar durante 15 - 20 dias:
½ comprimido / dia raças pequenas
1 comprimido / dia raças médias
2 comprimidos / dia raças grandes

4 cm / 5 kg de peso 1-2 horas antes da 
prova desportiva ou jornada de caça.

Indicações Tratamento Posologia

Quando 
utilizar U*vita?

Adultos

Cachorros

Gestação e 
lactação

Convalescença

Cães de 
desporto e caça

CÃO



Adultos

Gatinhos

Gestação e 
lactação

Convalescença

Gatos sem apetite, 
mal alimentados, 
com pele e pêlo 
alterado e pouco 
brilhante.

Melhoria do 
trânsito intestinal 
e prevenção da 
formação de bolas 
de pêlo em raças 
com tendência 
à formação de 
tricobezoários. 
Aporte de taurina 
e ómega 6 para 
favorecer um pêlo 
e pele brilhantes.

Gatinhos 
adoptados 
provenientes de 
gatas de rua ou 
em gatos mais 
pequenos e débeis 
de uma ninhada.

Gatas gestantes.

Gatas em lactação.

Aporte energético 
para gatos 
hospitalizados.

Após cirurgias 
ou em processos 
infecciosos ou 
parasitários.

Indicações

U*vita gele oral durante ciclos de 
15-20 dias.

U*vita malte.

Aporte vitamínico, mineral e de ácidos 
gordos essenciais com U*vita Gele oral 
gatos + protocolo sanitário habitual.

U*vita gele oral até 1 semana 
antes do parto.

U*vita gele oral até ao desmame.

U*vita gele oral gatos como 
complemento energético com hidratos 
de carbono e ácidos gordos de 
fácil absorção.

U*vita gele oral como suplemento 
vitamínico para favorecer a 
recuperação e o regresso 
à normalidade.

Tratamento

2 cm / gato por dia.

2-3 cm de pasta administrada 2-3 vezes 
ao dia de maneira rotineira.

½ cm de gele, 2 vezes ao dia durante 2 
dias e ½ cm ao dia durante mais 5 dias.

2 cm / dia

2 cm / dia

4 cm / gato adulto por dia repartido em 
várias tomas.

2 cm / gato adulto por dia numa toma 
durante 5-10 dias.

Posologia
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U*Vita comprimidos  

Composição por comprimido: Vitamina 

Vitamina E 10 mg; Ácido pantoténico 450 

186 mg; Cálcio 240 mg; Ginseng (Panax 
Ginseng C.A Meyer) 10 mg; Gingko Biloba 
4 mg.

Indicações: U*vita é um suplemento 
nutricional especialmente concebido para 
animais de companhia que graças à sua 
combinação de vitaminas, minerais, extracto 
Ginseng e Gingko Biloba actua eficazmente 
para prevenir estados carenciais. A sua 
utilização está especialmente indicada 
em cães que têm as suas necessidades 
nutricionais aumentadas devido ao 
crescimento, actividade intensa, situações 
de doença, tratamentos com antibióticos, 
perda de apetite ou qualquer outro 
processo orgânico onde as necessidades 
nutritivas estão aumentadas ou se requer 
um aporte nutricional suplementar. Além da 
sua composição à base de 10 vitaminas e 
9 minerais essenciais para a manutenção 
das funções vitais, incorpora extracto de 
Ginseng e Gingko Biloba.

O Ginseng e o Gingko Biloba são bem 
conhecidos pelas suas propriedades 
antioxidantes e estimulantes do sistema 
nervoso central, ajudando a aumentar a 
actividade cerebral, melhorar o rendimento 
físico e combater a astenia.  

Contra-indicações: Não administrar 
conjuntamente com suplementos de 
vitamina D sem consultar o médico 
veterinário.  

Via de administração: U*vita administra-
se por via oral directamente, triturado ou 
partido com o alimento.  

Posologia: ½ comprimido / dia raças 
pequenas. 1 comprimido / dia raças médias. 
2 comprimidos / dia raças grandes. Os 
comprimidos são fragmentáveis para poder 
ajustar a dosificação aos diferentes pesos. 
Recomenda-se um período de tratamento 
de 15-20 dias.
 
Outras recomendações: Siga sempre as 
indicações do médico veterinário. Modo de 
conservação: Manter o recipiente sempre 
fechado e em local fresco e seco. 

Apresentação: frasco com 50 comprimidos. 

U*Vita gele oral cães

Conteúdo por 100 g: Vitamina A 27.500 U.I; 

3,5 mg; Potássio 2,8 mg; Ferro 25 mg; 
Cobalto 2 mg; Manganésio 7,5 mg; Zinco 7,5 
mg; Iodo 2,5 mg; Taurina 125 mg; Biotina 25 
mg; Ácido gama linolénico 400 mg. Energia: 
550 Kcal/ 100 g.  

Indicações: U*vita gele oral é um 
suplemento nutricional de excelente 
palatabilidade especialmente concebido 
para a sua utilização em cães, que graças 
à sua combinação de vitaminas, minerais, 
taurina e ácidos gordos essenciais 
ómega 6, facilita um extraordinário aporte 
energético e nutricional à alimentação 
habitual dos cães com estados carenciais 
ou necessidades nutritivas aumentadas. 
Está especialmente indicado em cadelas 
em gestação e lactação, cachorros 
mais débeis de uma ninhada, cães em 
convalescença pós-operatória, após 
qualquer enfermidade e como estimulante 
do apetite em cães inapetentes. Mais 
ainda, graças ao seu conteúdo em ácidos 
gordos essenciais, biotina e zinco, ajuda 
à manutenção da integridade do pêlo e 
da pele, favorecendo um pêlo suave e 
brilhante.  

Contra-indicações: não administrar 
conjuntamente com outros suplementos de 
vitamina D. 

Via de administração: U*vita gele oral 
administra-se por via oral directamente 
na boca ou misturado no alimento. Tem 
uma excelente palatabilidade pelo que na 
maioria dos casos a ingestão da dose será 
voluntária. Em caso de rejeição, mascarar 
o gele com um alimento que seja muito 
apetecível pelo animal. 

Posologia: administrar 2 cm de gele por 
cada 5 kg de peso vivo, por dia. Em cães 
convalescentes que não têm outra fonte 
adicional de alimento, recomenda-se 4 cm 
de gele / 5 kg de peso, por dia aplicado em 
várias tomas. 

Modo de conservação: Manter o recipiente 
sempre fechado e em local fresco e seco. 

Apresentação: tubo com 50 g.  

U*Vita gele oral gatos

Conteúdo por 100 g: Vitamina A 27.500 U.I; 

3,5 mg; Potássio 2,8 mg; Ferro 25 mg; 
Cobalto 2 mg; Manganésio 7,5 mg; Zinco 7,5 
mg; Iodo 2,5 mg; Taurina 125 mg; Biotina 25 
mg; Ácido gama linolénico 400 mg. Energia: 
550 Kcal/ 100 g.  

Indicações: U*vita gele oral é um 
suplemento nutricional de excelente 
palatabilidade especialmente concebido 
para a sua utilização em gatos, que graças 
à sua combinação de vitaminas, minerais, 
taurina e ácidos gordos essenciais 
ómega 6, facilita um extraordinário aporte 
energético e nutricional à alimentação 
habitual dos gatos com estados carenciais 
ou necessidades nutritivas aumentadas. 
Está especialmente indicado em gatas em 
gestação e lactação, gatinhos mais débeis 
de uma ninhada, gatos em crescimento, 
gatos que não seguem uma dieta 
equilibrada, gatos em convalescença pós 
operatória, após qualquer enfermidade 
e como estimulante do apetite. Mais 
ainda, graças ao seu conteúdo em ácidos 
gordos essenciais, biotina e zinco, ajuda 
à manutenção da integridade do pêlo e 
da pele, favorecendo um pêlo suave e 
brilhante. 
 
Contra-indicações: não administrar 
conjuntamente com outros suplementos de 
vitamina D. 

Via de administração: U*vita gele oral 
administra-se por via oral directamente na 
boca ou com o alimento. Também se pode 
depositar na pata do gato e este tenderá 
a lambê-la e ingerir como parte dos seus 
hábitos de limpeza. Tem uma excelente 
palatabilidade pelo que na maioria dos 
casos a ingestão da dose será voluntária. 
Em caso de rejeição, mascarar o gele com 
um alimento que seja muito apetecível 
pelo gato.  

Posologia: administrar uma quantidade 
equivalente a 1 cm de gele em gatinhos 
e 2 cm por gato adulto, por dia. Em gatos 
adultos convalescentes que não têm outra 
fonte adicional de alimento, recomenda-se 
administrar 4 cm de gele por dia aplicado 
em várias tomas. 

Modo de conservação: manter o recipiente 
sempre fechado e em local fresco e seco.  

Apresentação: tubo com 50 g.

U*Vita malte + Ómega 6 + Taurina

Ingredientes: extracto de cereais, óleos 
minerais, água, taurina. 

Indicações: na sua rotina habitual, o gato 
passa várias horas do dia a lamber-se 
para praticar a sua higiene. Durante este 
comportamento natural, o gato ingere muito 
pêlo morto, que acaba por se misturar 
com a comida e se vai compactando cada 
vez mais, acabando por acumular-se no 
aparelho digestivo e causar obstruções 
e outros problemas intestinais graves. 
U*vita malte é um suplemento nutricional 
em forma de pasta muito apetitosa que 
devido às suas propriedades laxantes e 
lubrificantes, facilita o trânsito intestinal 
permitindo a expulsão natural das bolas de 
pêlo e evitando a obstrução intestinal. U*vita 
malte incorpora na sua composição taurina 
que é um aminoácido essencial para o 
gato que não pode ser sintetizado a partir 
de outros aminoácidos, pelo que tem de 
ser administrado em quantidade suficiente 
através da alimentação. O seu conteúdo 
em ácidos gordos essenciais Ómega 6, 
ajuda também a manter a integridade do 
pêlo e da pele, originando um pêlo suave 
e brilhante.  

Via de administração: U*vita malte é 
administrado por via oral depositando a 
dose recomendada em qualquer uma das 
patas dianteiras ou no focinho do seu gato. 
O produto tem uma consistência muito 
viscosa pelo que ficará aderido ao pêlo e o 
gato irá lambê-lo durante os seus hábitos 
de limpeza. U*vita malte tem uma excelente 
palatabilidade pelo que também pode ser 
administrado directamente na boca ou 
misturado com o seu alimento habitual.
 
Posologia: administrar 2-3 cm de gel, 2-3 
vezes diárias entre as refeições.  

Outras recomendações: siga sempre as 
indicações do seu veterinário.  

Modo de conservação: manter o produto 
sempre fechado e em lugar fresco e seco. 

Apresentação: tubo com 50 g


