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SABONETE
SARNICIDA E ANTIPULGAS

LÍDER DE
VENDA!

Sabonete com 80g.

Validade: 03 anos. 

Princípio ativo: Benzoato 
de Benzila.

Produto há mais de 75 anos no mercado;

Eficaz no combate de pulgas e sarnas;

Proporciona uma limpeza profunda nos 
pelos do animal;

Eficácia e segurança com melhor 
custo-benefício;

Não é indicado para gatos, cães filhotes, Não é indicado para gatos, cães filhotes, 
prenhas e lactantes;

Produto com excelente aceitação em 
supermercados, pet shops e agropecuárias.

LEMBRETE
Tão importante quanto 
eliminar as pulgas e sarnas 
do animal é controlar e
evitar reinfestação do 
ambiente onde vivem os 
animais com produto 
específico para este fim.específico para este fim.

Clique e saiba mais informações

INDICADO PARA VÍDEO DO PRODUTO DICAS DE USO
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https://www.instagram.com/p/CKl6sY9JJeo/
https://www.instagram.com/p/CFMrBuiJLtK/
https://www.youtube.com/watch?v=zCqnYHJ-yYo
https://www.vetsmart.com.br/cg/produto/3062/sabonete-matacura-sarnicida-e-antipulgas


AEROSSOL SARNICIDA

LANÇAMENTO

Aerossol – 100ml / 55g.

Validade: 02 anos.

Princípio Ativo: Monossulfureto de 
Tetraetiltiuran.

Elimina sarnas sarcópticas que afetam os 
cães e gatos; 

Eficácia e segurança com o melhor custo 
benefício;

Não indicado para filhotes, prenhas e 
lactantes;

Produto com excelente potencial de vendas Produto com excelente potencial de vendas 
em supermercados, pet shops e 
agropecuárias;

Tampa atuadora prática, ergonômica e 
segura.

LEMBRETE
 Aplicar quantidade suficiente 
para cobrir toda a área afetada, 
por 3 dias consecutivos ou por 
mais dias a critério do médico 
veterinário. Para maior eficácia 
no controle da infestação, o 
tratamento do ambiente deve tratamento do ambiente deve 
ser realizado simultaneamente, 

Clique e saiba mais informações
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https://www.instagram.com/p/CV2j4ImN6rD/
https://www.instagram.com/p/CV27Jk7NS-c/
https://www.youtube.com/watch?v=MA_8FhJWWP0


INSETICIDA PARA 
CANIL E AMBIENTES

Spray – 500ml.

Validade: 03 anos.

Princípio ativo: Deltametrina.

Elimina pulgas e piolhos que infestam o 
ambiente;

Eficácia e segurança com o melhor 
custo-benefício;

Usar no ambiente do animal: canil, 
caminhas, almofadas, sofás e pisos;

Gatilho prático, ergonômico e seguro;Gatilho prático, ergonômico e seguro;

Produto com excelente aceitação em 
supermercados, pet shops e agropecuárias.

LEMBRETE
Aplicar por 6 dias, consecutivos. 
Para maior eficácia no controle 
da infestação, o tratamento dos 
animais deve ser realizado 
simultaneamente, com produtos 
adequados para este fim.

PRONTO
USO

Clique e saiba mais informações
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https://www.instagram.com/p/CMxPpBopwDS/
https://www.instagram.com/p/CIx9LxxJ2yc/
https://www.youtube.com/watch?v=t0ULZdc69w0
https://www.vetsmart.com.br/cg/produto/4735/spray-matacura-inseticida-para-canil


SHAMPOO SARNICIDA
E ANTIPULGAS

Shampoo – 200ml.

Validade: 03 anos.

Princípio Ativo: Permetrina.

Elimina pulgas e sarnas que afetam os cães;

Eficácia e segurança com o melhor 
custo-benefício;

Não indicado para gatos, cães filhotes,
prenhas e lactantes;

Produto com excelente aceitação em
supermercados, pet shops e agropecuárias.supermercados, pet shops e agropecuárias.

LEMBRETE
Aplicar por 6 dias, consecutivos. 
Para maior eficácia no controle 
da infestação, o tratamento do 
ambiente deve ser realizado 
simultaneamente, com produto 
adequado para este fim.

Clique e saiba mais informações

INDICADO PARA VÍDEO DO PRODUTO DICAS DE USO
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RENDIMENTO
SUPERIOR

https://www.instagram.com/p/CMkbHGlJRwy/
https://www.instagram.com/p/CFj2YxaJJfd/
https://www.youtube.com/watch?v=QsOY4euEZWk
https://www.vetsmart.com.br/cg/produto/4736/shampoo-matacura-sarnicida-e-antipulgas


Clique e saiba mais informações
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CONDICIONADOR
SARNICIDA E ANTIPULGAS

Condicionador – 200ml.

Validade: 03 anos.

Princípio Ativo: Permetrina.

Elimina pulgas e sarnas que afetam os cães;

Eficácia e segurança com o melhor 
custo-benefício;

Repõe parcialmente a gordura natural pós 
lavagem, condicionando os pelos e 
hidratando a pele;

Não indicado para gatos, cães filhotes,Não indicado para gatos, cães filhotes,
prenhas e lactantes.

Produto com excelente aceitação em
supermercados, pet shops e agropecuárias.

LEMBRETE
Aplicar por 6 dias, consecutivos. 
Para maior eficácia no controle 
da infestação, o tratamento do 
ambiente deve ser realizado 
simultaneamente, com produto 
adequado para este fim.

BRILHO E 
MACIEZ

https://www.instagram.com/p/CMkbHGlJRwy/
https://www.instagram.com/p/CFj2YxaJJfd/
https://www.youtube.com/watch?v=QsOY4euEZWk
https://www.vetsmart.com.br/cg/produto/4732/condicionador-matacura-sarnicida


Clique e saiba mais informações
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SHAMPOO E CONDICIONADOR
ANTIPULGAS PARA GATOS

Shampoo e Condicionador – 200ml.

Validade: 03 anos.

Princípio Ativo: Butóxido de Piperonila, 
Permetrina, Tetrametrina e Emulsão de 
Silicone.

Elimina pulgas que afetam os gatos;

Eficácia e segurança com o melhor 
custo-benefício;

Proporciona higiene da pele e 
condicionamento dos pelos;

Produto com excelente aceitação em 
supermercados, pet shops e agropecuárias.supermercados, pet shops e agropecuárias.

LEMBRETE
Embora os gatos sejam animais 
muito higiênicos, pulgas podem  
infestá-los e o ambiente onde 
vivem, trazendo muitas 
complicações e riscos para a 
saúde. O combate adequado no 
ambiente e nos animais é 
fundamental para a proteção fundamental para a proteção 
deles.

ESPECIAL
PARA
GATOS

https://www.instagram.com/p/CNC5FxTpnz8/
https://www.instagram.com/p/CGZ1AnZpVkq/
https://www.youtube.com/watch?v=iQrDhA9uq9E
https://www.vetsmart.com.br/index.php/cg/produto/4738/shampoo-e-condicionador-matacura-antipulgas-para-gatos


Clique e saiba mais informações
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SPRAY ANTIPULGAS
PARA GATOS

Spray – 200ml.

Validade: 03 anos.

Princípio Ativo: Butóxido de Piperonila, 
Permetrina, Tetrametrina.

Elimina pulgas que afetam os gatos;

Eficácia e segurança com o melhor 
custo-benefício;

Produto com excelente aceitação em 
supermercados, pet shops e agropecuárias;

Gatilho prático, ergonômico e seguro.

LEMBRETE
Embora os gatos sejam animais 
muito higiênicos, pulgas podem 
infestar eles e o ambiente onde 
vivem, trazendo muitas 
complicações e riscos para a 
saúde. O combate adequado no 
ambiente e nos animais é 
fundamental para a proteção fundamental para a proteção 
deles.

FÁCIL
TRATAMENTO

https://www.instagram.com/p/CNST9LcJvkJ/
https://www.instagram.com/p/CNcnGWDJW-f/
https://www.youtube.com/watch?v=R7emC6xj2WI
https://www.vetsmart.com.br/index.php/cg/produto/4330/desodorante-antipulgas-para-gatos-matacura


Clique e saiba mais informações

INDICADO PARA DICAS DE USOVÍDEO DO PRODUTO

BULÁRIO VET SMART 11

TALCO ANTISSÉPTICO 
E REMOVEDOR DE ODORES

Talco – 100g.

Validade: 03 anos.

Princípio Ativo: Triclosan e Zeólitas

Ideal para higiene de filhotes de cães e 
gatos e para dias frios;

Desinfeta e protege a pele das bactérias 
patogênicas;

Remove a sujeira e o excesso de oleosidade 
da pelagem;

Absorve e elimina os odores desagradáveis;

Eficácia e segurança com o melhor Eficácia e segurança com o melhor 
custo-benefício;

Produto com excelente aceitação em 
supermercados, pet shops e agropecuárias.

LEMBRETE
Através da higiene frequente, 
inclusive banhos a seco, é 
possível prevenir, identificar e 
tratar desde o início as 
principais doenças da pele que 
causam mau odor nos pets.

HIPOALERGÊNICO

VOLTAR AO SUMÁRIO

https://www.instagram.com/p/CPk5LEgtk_l/
https://www.instagram.com/p/CPk4zcbNE97/
https://www.youtube.com/watch?v=q38_vUX2_QI
https://www.vetsmart.com.br/cg/produto/4871/talco-matacura-antisseptico-e-removedor-de-odores-hipoalergenico


Clique e saiba mais informações

INDICADO PARA DICAS DE USOVÍDEO DO PRODUTO
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SABONETE ANTISSÉPTICO
E BACTERICIDA

Sabonete – 90g.

Validade: 03 anos.

Princípio Ativo: Triclosan

Desinfeta e protege a pele das bactérias 
patogênicas;

Auxilia no tratamento de doenças da pele de 
origem bacteriana;

Remove o excesso de oleosidade da pele e 
dos pelos;

Eficácia e segurança com o melhor Eficácia e segurança com o melhor 
custo-benefício;

Produto com excelente aceitação em 
supermercados, pet shops e agropecuárias.

LEMBRETE
Sabe-se que as principais 
causas de maus odores nos pets 
são causados por fungos e 
bactérias. Através da higiene bactérias. Através da higiene 
frequente é possível prevenir, 
identificar e tratar desde o 
início as principais doenças da 
pele causadas por estes 
patógenos.

RENDIMENTO
SUPERIOR

VOLTAR AO SUMÁRIO

https://www.instagram.com/p/CMuI8AGpbPH/
https://www.instagram.com/p/CHNZWhKJnm4/
https://www.youtube.com/watch?v=uMkbZI2rA-w
https://www.vetsmart.com.br/index.php/cg/produto/4733/sabonete-matacura-antisseptico


Clique e saiba mais informações

INDICADO PARA VÍDEO DO PRODUTO

BULÁRIO VET SMART

SHAMPOO 
ANTISSÉPTICO

Shampoo – 200ml.

Validade: 03 anos.

Princípio Ativo: Triclosan

Desinfeta e protege a pele das bactérias
patogênicas;

Auxilia no tratamento de doenças da pele de 
origem bacteriana;

Promove limpeza da pele e dos pelos;

Eficácia e segurança com o melhor 
custo-benefício;custo-benefício;

Produto com excelente aceitação em 
supermercados, pet shops e agropecuárias.

LEMBRETE
É conhecido que as principais 
causas de maus odores nos pets 
são causados por fungos e
bactérias. Através da higiene bactérias. Através da higiene 
frequente é possível prevenir, 
identificar e tratar desde o 
início as principais doenças da 
pele causadas por estes 
patógenos.

DICAS DE USO
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RENDIMENTO
SUPERIOR

https://www.instagram.com/p/CMuI8AGpbPH/
https://www.instagram.com/p/CHNZWhKJnm4/
https://www.youtube.com/watch?v=uMkbZI2rA-w
https://www.vetsmart.com.br/index.php/cg/produto/4737/shampoo-matacura-antisseptico


Clique e saiba mais informações

INDICADO PARA VÍDEO DO PRODUTO DICAS DE USO
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SHAMPOO HORSE 
ANTISSÉPTICO E BACTERICIDA

Shampoo – 1L.

Validade: 03 anos.

Princípio Ativo: Triclosan

Desinfeta e protege a pele das bactérias 
patogênicas;

Auxilia no tratamento de doenças da pele de 
origem bacteriana;

Promove limpeza profunda da pele e dos 
pelos;

Eficácia e segurança com o melhor Eficácia e segurança com o melhor 
custo-benefício;

Produto com excelente aceitação em 
supermercados, pet shops e agropecuárias.

LEMBRETE
É conhecido que as principais 
causas de mau odores nos pets 
são causados por fungos e
bactérias. Através da higiene bactérias. Através da higiene 
frequente é possível prevenir, 
identificar e tratar desde o 
início as principais doenças da 
pele causadas por doenças da 
pele causadas por estes 
patógenos.

RENDIMENTO
SUPERIOR

https://www.instagram.com/p/CN9526-N2fa/
https://www.instagram.com/p/CJ8U7XDAO6R/
https://www.youtube.com/watch?v=Pu-44AbUJe0


POMADA SARALOGO
ANTISSÉPTICA E CICATRIZANTE

Pomada – 30g.

Validade: 03 anos.

Princípio Ativo: Sulfanilamida, Ácido Salicílico e 
Óxido de Zinco.

Cicatriza ferimentos, assaduras, frieiras e 
demais inflamações da pele;

Evita infecções secundárias;

Produto de uso tópico para cães e gatos, 
com ação rápida;

Eficácia e segurança com o melhor 
custo-benefício;

Produto com excelente aceitação em pet Produto com excelente aceitação em pet 
shops e agropecuárias.

LEMBRETE
Embora a pele seja o maior 
órgão e barreira de proteção 
do organismo dos pets, 
frequentemente as lesões 
acidentais não recebem a 
devida atenção. A assepsia e 
o correto tratamento são 
determinantes para completa determinantes para completa 
recuperação e para evitar 
complicações clínicas.

Clique e saiba mais informações

INDICADO PARA VÍDEO DO PRODUTO DICAS DE USO
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RENDIMENTO
SUPERIOR

https://www.instagram.com/p/COfVqnWJzHW/
https://www.instagram.com/p/CJnx8cOpFCX/
https://www.youtube.com/watch?v=1tZng94iCB0
https://www.vetsmart.com.br/index.php/cg/produto/4734/pomada-saralogo-antisseptica-e-cicatrizante


SHAMPOO
ANTISSEBORREICO

Shampoo – 200ml.

Validade: 03 anos.

Princípio Ativo: Triclosan, Ácido Salicílico, 
Alantoína.

Remove as escamas, crostas e excesso de 
oleosidade da pele;

Desinfeta, regenera e hidrata a pele;

Proporciona higiene e condicionamento dos 
pelos;

Eficácia e segurança com o melhor 
custo-benefício;

Produto com excelente aceitação em Produto com excelente aceitação em 
clínicas, pet shops e agropecuárias.

LEMBRETE
Proteger a pele de 
inflamações, irritações e 
coceiras é importantíssimo, 
visto que a pele é o maior 
órgão e barreira de proteção 
do organismo dos pets. 
A assepsia e o correto A assepsia e o correto 
tratamento dermatológico são 
determinantes para completa 
recuperação.

Clique e saiba mais informações

INDICADO PARA VÍDEO DO PRODUTO DICAS DE USO
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TRATAMENTO
COMPLETO

https://www.instagram.com/p/CNpTdFWpmks/
https://www.instagram.com/p/CH7p3waJDfd/
https://www.youtube.com/watch?v=WIwwEwF0HHE
https://www.vetsmart.com.br/index.php/cg/produto/4329/shampoo-matacura-antisseborreico


Clique e saiba mais informações
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SHAMPOO 
NEUTRO

Shampoo – 200ml.

Validade: 02 anos.

Ingredientes da formulação: Lauril Éter Sulfato 
de Sódio, Coco Amido Propil Betaína, Goma Guar 
Quaternizada, Polimero Catiônico 39, Água 
purificada q.s.p.

Fórmula balanceada para limpeza suave de 
cães e gatos;

Fortalece o pelo danificado e restaura as 
pontas quebradiças;

Deixa o pelo macio e facilita a escovação;

Proporciona higiene e condicionamento dos 
pelos;

Produto com excelente aceitação em clínicas, Produto com excelente aceitação em clínicas, 
pet shops e agropecuárias.

LEMBRETE
Através da higiene frequente é 
possível prevenir as principais 
doenças da pele que causam 
mau odor nos pets. Para higiene 
de animais sensíveis, produtos 
neutros são excelentes 
alternativas para os cuidados alternativas para os cuidados 
sem agredir a pele e pelos.

TRATAMENTO
COMPLETO

https://www.instagram.com/p/CONVTLLt_1Y/
https://www.instagram.com/p/CIfx6PrpoXx/
https://www.youtube.com/watch?v=jxQF8CnrQ7g
https://www.vetsmart.com.br/cg/produto/4739/shampoo-matacura-neutro


Clique e saiba mais informações
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TALCO
BANHO SECO

Talco – 100g.

Validade: 02 anos.

Composição: Triclosan.

Remove a sujeira e o excesso de oleosidade da 
pelagem;

Ideal para filhotes de cães e gatos e para dias 
frios;

Elimina odores indesejáveis causados por 
bactérias;

Eficácia e segurança com o melhor 
custo-benefício;custo-benefício;

Produto com excelente aceitação em 
supermercados, pet shops e agropecuárias.

LEMBRETE
Através da higiene frequente, 
inclusive banhos a seco, é 
possível prevenir, identificar e 
tratar desde o início as 
principais doenças da pele que 
causam mau odor nos pets.

IDEAL PARA
FILHOTES

https://www.instagram.com/p/CN2ILsdpseY/
https://www.instagram.com/p/CNH9KPUJf_I/
https://www.youtube.com/watch?v=CfDkr-X5hX4
https://www.vetsmart.com.br/cg/produto/4740/talco-matacura-banho-seco

