Controle dos carrapatos, pulgas e todos os
parasitas que atrapalham a saúde do seu
animal.

PULGAS, CARRAPATOS E VERMES

PARACANIS
INDICAÇÕES
Produto homeopático recomendado para a prevenção e controle de infestações por ectoparasitas
(pulgas, carrapatos, bernes, moscas das orelhas e piolhos), endoparasitas (vermes) e hemoparasitas
(sangue) em cães e animais silvestres.
Fórmula Básica:
Cina anthelminthica.............10-14

PARASITAS DOS CÃES

Rhipicephalus sanguineus...10-24
Ancylostoma caninum ........10-30
Cuprum oxydatum ...............10-14

Amblyomma cajennense.....10-24
Pulex canis ...........................10-30
Dermatobia hominis .............10-18
Punica granatum ...................10-14
Veiculo ........... qsp .................1000mL

PARAFELIS
INDICAÇÕES
Produto homeopático indicado para a prevenção e controle de infestações por ectoparasitas
(pulgas e fungos), endoparasitas (vermes) em felinos e animais silvestres.
Fórmula Básica:
Cina anthelminthica ...........10
Fumaria officinalis .............10-30
Tricophytum spp ................10-18
–14

Pulex felis .........................10-30
Filix mas ...........................10-14
Sabadilla .........................10-14
Veículo ....................qsp ......1000mL

PARASITAS DOS GATOS

Pronto reestabelecimento da saúde
da pele de cães e gatos.

CMR
INDICAÇÕES
Pomada para cicatrização de lesões de pele e ferimentos infectados. Pode ser usado em cães,
gatos, aves, silvestres e outros animais.

PELE

Fórmula Básica:

POMADA CICATRIZANTE

Bellis perennis................................10-14
Calendula officinalis......................10-14
Myristica sebifera..........................10-14
Veiculo ......... qsp ..........................1000g

APRESENTAÇÃO: bisnaga 60g.

POSOLOGIA E MODO DE USO
• Após limpeza do local da lesão, secar as secreções existentes com algodão.
• Aplicar uma camada da Pomada sobre a lesão. Proteger toda a área com uma camada de algodão e após fixá-la com ataduras e/ou bandagens.
• Este curativo deve ser repetido a cada 24 horas.
• Nos novos curativos é fundamental limpar o local novamente de modo suave, apenas com algodão seco, evitando esfregar a lesão e o uso de água, soro
fisiológico ou soluções anti-sépticas.
Evitar o uso de soluções anti-sépticas.
Em locais onde não for possível enfaixar como, focinho, lesões de bico e patas de aves, passar uma camada fina do produto duas a três vezes ao dia. Para
outras espécies aplicar sobre a lesão até a cicatrização.
A frequência e número dos curativos podem ser alterados a critério do Médico Veterinário.

PRÓ-DERMA
INDICAÇÕES

Fórmula Básica:
Tellurium ......................10-30
Viola tricolor ................10-30
Graphites .....................10-24
Microsporum canis ....10-60
Veículo........qsp ...........1000mL

Hepar sulphur..........10-30
Croton tiglium..........10-30
Sulphur.....................10-30
Mezereum ...............10-30

PELE

Produto homeopático indicado para tratar as Dermatoses, Atopias, Dermatites e
Dermatomicoses com ou sem prurido, de cães, gatos e outros animais de companhia.

DERMATITES E DERMATOSES

Tratamento das insuficiências renais, cálculos
e dos principais problemas do sistema
urinário.

PRÓ-RIM
INDICAÇÕES

Recomendado para prevenção e tratamento dos problemas renais, quer sejam
inflamatórios (nefrites) ou degenerativos (nefroses) agudos e crônicos em cães e
gatos.
Fórmula Básica:
Cantharis..........................10 –30
Terebinthinum ................10-30
Berberis vulgaris ...........10-60

Serum d´anguille ............10-24
Solidago virgaurea............10 –24
Veículo ..................qsp .....1000mL

CIST CONTROL
INDICAÇÕES
Produto homeopático indicado para o tratamento de Cistites e Uretrites, Incontinência Urinária e
seu controle. O Homeopet Cist Control é recomendado também para a prevenção e tratamento da
urolítiase (Cálculos Renais e Vesicais) em cães, gatos e outros animais de companhia.
Fórmula Básica:
Sarsaparilla....................10
Clematis erecta.............10-60
Ocimum canum.............10-60
Petroselinum..................10-60

-24

Lycopodium....................10-30
Chimaphila umbellata...10-14
Causticum.......................10-10
Colibacillinum................10-60
Veículo..............qsp.......1000 mL

CÁLCULOS RENAIS,
INCONTINÊNCIA URINÁRIA,
CISTITES E URETRITES

FUSFELIS
INDICAÇÕES
Produto homeopático indicado para a prevenção e tratamento da Urolítiase Felina e da
chamada Doença do Trato Urinário Inferior de Felinos (DTUIF) ou FUS – Feline Urinary
Syndrome.

SÍNDROME URINÁRIA FELINA

Fórmula Básica:
Petroselinum .............10-30
Calcarea carbonica....10-60
Calcarea renalis.........10-60

Sarsaparilla..................10-24
Berberis vulgaris..........10-18
Veiculo ............qsp......1000mL

SISTEMA URINÁRIO

REESTABELECE A FISIOLOGIA RENAL

Tratamento de doenças digestivas, gastrites,
úlceras gástricas, enterites, diarreias etc.

PRÓ-FÍGADO
INDICAÇÕES
Produto homeopático indicado para o tratamento preventivo e curativo da Insuficiência Hepática
em todos os seus graus e das demais hepatopatias funcionais e lesionais de cães, gatos e outros
animais de companhia.
Fórmula Básica:
Sulphur ..................10-60
Phosphorus............10-24
Berberis vulgaris ....10-24
Cardus marianus ...10-24

Chelidonium majus ......10-30
Chionanthus virginica...10-30
Lycopodium..................10-30
Veiculo...........qsp ........1000ml

HEPATITES E HEPATOSES

PRÓ-GASTRO
SISTEMA DIGESTIVO

INDICAÇÕES
Produto homeopático indicado para a prevenção e tratamento dos casos de vômitos,
gastrites e úlceras gástricas em seus diferentes graus de intensidade, de cães, gatos e
outros animais de companhia.
Fórmula Básica:
Ornithogallum..........10
Nux vomica ............10-24
Argentum nitricum...10-30

Ipecacuanha .........10-30
Veículo.......qsp.......1000 ml

-60

VÔMITOS, GASTRITES E ÚLCERAS

INTESTIN
INDICAÇÕES
Produto homeopático recomendado, para o tratamento de todos os tipos de diarreias de cães e gatos. Recomendase seu uso para evitar a ocorrência de diarreias em situações de estresse (desmame, período de vacinações e
viagens etc.).
Fórmula Básica:
Escherichia coli .................10 –30
Cinchona officinalis ........10-10
Colocynthis cucumis ........10-10
Veratrum album .................10-10

Mercurius corrosivus ........10-24
Podophyllum peltatum ....10-24
Aethusa cynapium ..........10-24
Veículo ..............qsp ..........1000mL

DIARREIAS CRÔNICAS

DIASIN
INDICAÇÕES
Produto homeopático em pasta para o tratamento de diarreias agudas de
cães e gatos.
Fórmula Básica:
Escherichia coli ...................10 –30
Cinchona officinalis ............10-30
Podophylum peltatum .......10-24
Croton tiglium ....................10-400

Mercurius corrosivus ....,...10
Enterococcinum .................10-30
Colocynthis .........................10-30
Veículo ................qsp ........1000mL

DIARREIAS AGUDAS

–30

APRESENTAÇÃO: seringas 18g.

POSOLOGIA E MODO DE USAR
Uso Oral. Expor a parte interna da bochecha e aplicar o produto na boca, colocando o bico da
seringa no espaço existente entre os dentes.
Na maioria dos casos se obtém os resultados esperados com doses de 12 em 12 horas, até
cessarem os sintomas. Conforme a gravidade do caso a frequência e número das doses podem
ser alteradas a critério do Médico Veterinário.
Conforme o grau de desidratação do paciente, pode ser útil a utilização de medicação de suporte
(soroterapia).

CÃES
De 3 a 9 g/dose, conforme o porte do animal
e o histórico do problema. Se os sintomas
persistirem, repetir as doses quantas vezes for
necessário.

GATOS
De 2 a 4 g/dose, conforme o porte do animal e
o histórico do problema.

Estímulos específicos, seja do sistema
muscular, do aparelho reprodutor masculino,
no pré e pós parto e para o crescimento
harmonioso dos animais.

STRONG
INDICAÇÕES

Produto homeopático indicado para todas as idades. Estimula a imunidade, o apetite e o desenvolvimento corporal dos
animais jovens. Promove o bem estar orgânico e desempenho físico. Fortalece e revigora animais que são mais exigidos
fisicamente, como animais de agility, cães de caça, de guarda e de pastoreio. Recomendado ainda o seu uso como
auxiliar na recuperação de animais em convalescência de cirurgias, doenças graves e/ou prolongadas etc. Este produto
pode ser associado ao tratamento de qualquer outra doença.
Fórmula Básica:
Medicago sativa.................10-14
Avena sativa........................10-14
Artemisia abrotanum.........10-24
Kalium phosphoricum.......10-24
Silicea terra.........................10-400

FORTALECE E ESTIMULA O
DESENVOLVIMENTO

Calcium carbonicum..........10-24
Arnica montana...................10-60
Arsenicum album................10-24
Veículo.....................qsp .....1000mL

PRÓ-PARTO
INDICAÇÕES

Actea racemosa ..................10 –30
Aletris farinosa......................10-30
Arnica montana .................10-60

Fórmula Básica:
Caulophyllum ....................10-24
Cinchona officinalis ..........10-24
Veículo ...................qsp ....1000mL

FACILITA O PARTO

MAIS VIGOR H
INDICAÇÕES
Produto homeopático indicado para estimular a espermiogênese e a libido de cães e gatos. Também é indicado
para todos os animais que apresentem sub fertilidade, impotência e/ou ausência da libido.
Fórmula Básica:
Staphysagria..................10-30
Lycopodium....................10-30
Cobaltum nitricum..........10-24

Zincum phosphoricum....10-24
Agnus castus..................10-30
Veículo......qsp................1000mL

ESTIMULA A VIRILIDADE

BELFILHOTE
INDICAÇÕES
Produto homeopático indicado para estimular o desenvolvimento e o equilíbrio orgânico
de animais em crescimento e ninhadas de cães e gatos até aos 18 meses de idade.
Os filhotes são mais sensíveis porque não desenvolveram completamente as defesas
orgânicas.
O Belfilhote melhora a resposta imunológica e reduz os níveis de estresse, promove o
equilíbrio orgânico e a absorção adequada de nutrientes. Torna os filhotes mais fortes
e saudáveis.
Fórmula Básica:
Calcium carbonicum...........10 –14
Calcium fluoricum................10-14
Ferrum metallicum...............10-14
Calcium phosphoricum.......10-14
Hypothalamus .....................10 –60
Iodum ...................................10-14
Veículo......................qsp .....1000mL

NINHADAS MAIS SAUDÁVEIS

POSOLOGIA E MODO DE USAR
O produto deve ser fornecido a partir do primeiro dia em que os animais
passarem a beber leite, comer ração ou papinha de desmame etc.
Quanto mais cedo iniciar o uso deste produto melhores serão os resultados. Nos
casos de alimentação coletiva, considerar o número de animais da ninhada e
utilizar a dose proporcional. Nas raças de desenvolvimento intenso e rápido (fila
brasileiro e dog alemão etc.), as doses deverão ser ajustadas a critério do Médico
Veterinário.

APRESENTAÇÃO: frasco de 120g.

CÃES
Pequeno porte
01 medida, três vezes ao dia
Médio porte
02 medidas, três vezes ao dia
Grande porte
03 medidas, três vezes ao dia

GATOS
01 medida, três vezes ao dia

ESTÍMULO

Produto homeopático indicado para auxiliar o trabalho parto de cadelas e gatas. Favorece a posição fetal e
a dilatação do colo uterino. Estimula as contrações uterinas e reduz a ansiedade das fêmeas. No pós parto
promove a limpeza e regressão uterina.

Medicamentos que favorecem a calcificação,
tratam hérnias de disco, bicos de papagaio,
doenças articulares e displasias.

ÓSSEO
INDICAÇÕES
Recomendado no caso de animais que sofreram fraturas e/ou submetidos a cirurgias que envolvam o tecido
ósseo. No tratamento das doenças ósseas, tais como Raquitismo, Osteomalacia, Osteoporose, Osteofibrose
(“paper bone” do gato) e em malformações do esqueleto. Nas fêmeas no período pré e pós parto e para auxiliar
no desenvolvimento ósseo de ninhadas. Melhora a assimilação do cálcio e fósforo. Nos casos de Osteoporose
acentuada administrar capsulas de carbonato de cálcio.

FISSURAS ÓSSEAS

Fórmula Básica:
Calcium carbonicum...........10-24
Calcium fluoricum................10-24
Calcium phosphoricum.......10-24

Symphytum officinale.......10-24
Veículo....................qsp .....1000mL

PRÓ-COLUNA
INDICAÇÕES
Produto homeopático indicado para o tratamento de todos os problemas da coluna vertebral com manifestações
dolorosas e casos de paresias e paralisias de cães e gatos, devido a hérnias de disco e/ou calcificações patológicas.

SISTEMA ESQUELÉTICO

Fórmula Básica:
Calcium fluoricum............10 –30
Causticum.........................10-24
Hekla lava..........................10-24
Plumbum metallicum.......10-60
Solanum malacoxylon.....10-10

Hypericum perforatum......10
......10-60
Apis mellifica.......................10
.......................10-24
Nux vomica.........................10
.........................10-14
Veículo...................qsp........1000mL

AFECÇÕES DA COLUNA

DISPLASIA
INDICAÇÕES
Recomendado para tratar e prevenir a displasia coxo-femural de cães e gatos.
Fórmula Básica:
Hekla lava
lava...............................10 –400
Calcium fluoricum.................10-60
Symphytum officinale
cinale...........10-60

Hekla lava....................10-60
Veículo.........qsp ........1000mL

DISPLASIA COXO-FEMURAL

TRAUMA
INDICAÇÕES
Produto homeopático indicado para a recuperação de cães e gatos após traumatismos de qualquer
natureza (acidentes, quedas etc.). Também recomendado no pré e pós cirúrgico. Melhora a circulação
local e diminui a dor e a inflamação, acelerando a absorção de edemas e a cicatrização. Pode ser utilizado
sempre que a origem do problema atual for um traumatismo. Também indicado para prevenir e tratar
estafa muscular no pré e pós exercícios prolongados de cães de caça, agility, etc.
Ruta graveolens.............10 –24
Bellis perennis................10-24
Symphytum officinale....10-60

Fórmula Básica:
Arnica montana...............10 –60
Hyperium perforatum.....10-30
Veiculo.......qsq.................1000mL

REDUZ A DOR

ARTROS
INDICAÇÕES
Produto homeopático recomendado para o tratamento das Artrites e Artroses de cães e gatos. Reduz a dor, a
inflamação e o desconforto causado por alterações articulares.
Fórmula Básica:
Rhus toxidendron...........10-30
Pulsatilla...........................10-30
Ruta graveolens..............10-60
PROBLEMAS ARTICULARES

Harpagophytum procumbens...10-24
Colchicum automnale...............10-24
Veículo ............qsp ..................1000mL

Proporcione melhor qualidade de vida para seu
animal. Regule o funcionamento do coração, do
sistema nervoso e promova o metabolismo em geral.

ANIZEN
Produto homeopático indicado para animais irritadiços, ansiosos, barulhentos, agressivos e/ou medrosos. Diminui
a resposta orgânica ao estresse de qualquer origem. Reduz a irritabilidade dos animais, deixando-os menos
alterados. Ajuda a controlar o medo de ruídos como trovões e fogos de artifício. Corrige os distúrbios comportamentais
de animais que ficam sozinhos por muito tempo (síndrome da separação) e lambedura psicogênica. Indicado como
preventivo para cães e gatos que necessitem fazer longas viagens.
Fórmula Básica:
Ignatia amara......................10 –400
Chamomilla vulgaris.........10 –60
Coffea cruda ......................10-30
Staphysagria ....................10-400
-30
Theridion curassavicum....10
Veículo....................qsp ....1000mL
Arnica montana .................10-400

CONTROLE DO ESTRESSE

MAIS VIDA H
INDICAÇÕES

Produto homeopático indicado para estimular o anabolismo e o sistema cardiorenal em todas as
fases da vida de cães e gatos. Melhora a qualidade e prolonga a vida dos animais idosos.
Fórmula Básica:
Artemisia abrotanum..........10 –24
Silicea terra..........................10-14
Kalium phosphoricum........10-24
Strophantus hispidus.........10-10

Hypothalamus........................10 –400
Calcium phosphoricum........10-14
Berberis vulgaris....................10 –24
Veículo....................qsp .........1000mL

MELHORA O METABOLISMO
EM GERAL

EPI CONTROL
INDICAÇÕES
Produto homeopático indicado para o tratamento da Epilepsia em suas diversas manifestações, Grande Mal,
Pequeno Mal, Equivalente Epiléptico e Mal Epiléptico, de cães, gatos e outros animais de companhia.
Fórmula Básica:
Oenanthe crocata ......10-60
Cresolum.....................10-30
Cuprum metallicum......10-400 Veiculo ........qsp.........100mL
Cicuta virosa ..............10-30

TRATAMENTO DA EPILEPSIA

CARDIOPLUS
INDICAÇÕES
Recomendado para o tratamento de todas as cardiopatias agudas e
crônicas que acometem cães e gatos.
Fórmula Básica:
Cactus grandiflorus...............10
Naja tripudians ......................10-60
Crataegus oxyacantha .........10-24
-30

POSOLOGIA

SPRAY

PÓ

EQUILIBRA A FISIOLOGIA CARDÍACA

O produto pode ser administrado via oral ou borrifando na ração, ou água de bebida fornecida aos cães e gatos, garantindo praticidade e facilidade na hora
da aplicação.
Cães pequeno porte
Cães grande porte
Gatos
Cães médio porte
03 borrifadas três vezes ao dia
01 borrifada três vezes ao dia
01 borrifada três vezes ao dia 02 borrifadas três vezes ao dia
Misturar o produto em pó na alimentação dos cães ou gatos. O veículo utilizado no produto permite sua total mistura ou impregnação no tipo de alimento fornecido,
sem alterar a palatabilidade.
Cães pequeno porte
01 medida três vezes ao dia

PASTA

Strophanthus hispidus........10-24
Aconitum napellu.................10 –400
Veículo ..................qsp .......1000mL

Cães médio porte
02 medidas três vezes ao dia

Cães grande porte
03 medidas três vezes ao dia

Gatos
01 medida três vezes ao dia

Fornecer via oral. A embalagem possui dosador para administração exata da dosagem indicada.
Cães
Gatos
Na maioria dos casos se obtém os resultados esperados com doses de 12 em 12 horas, até
cessarem os sintomas.
03 a 09 g/dose
02 a 04 g/dose

POMADA Aplicar o produto no local da lesão, conforme bula. A embalagem higiênica evita o contato direto com o ferimento e permite mais economia na hora da aplicação.
Lesões em geral
Repetir o curativo a cada 24 horas

Locais onde não é possível enfaixar
Passar uma camada final duas a três vezes ao dia.

• Pode ser utilizado mais de um produto ao mesmo tempo, com intervalo mínimo de 5 minutos entre as administrações dos produtos.

QUALIDADE DE VIDA

INDICAÇÕES

DISTRIBUIDOR

Em caso de dúvidas consulte um Médico Veterinário ou a Real H através do e-mail:

homeopet@realh.com.br

Responsável Técnico: Méd. Vet. Prof. Dr. Claudio Martins Real – CRMV-MS 000577
Fabricante:
CMR Laboratórios Veterinários Ltda.
BR 163, s/n, Anel Rodoviário, Pavilhão 2 - Campo Grande – MS / CNPJ 12.933.715/0001-86
www.realh.com.br - Indústria Brasileira

Todos os produtos da Real H são cadastrados no MAPA.

