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A performance esportiva é fruto de quatro 
fatores: genética, treinamento, manejo 
e alimentação.

A nutrição de um cavalo deve ser 
planejada individualmente, pois as 
variações metabólicas e de nível de 
atividade implicam em exigências 
nutricionais diferentes.

Alguns fatores a serem considerados na 
determinação da dieta de um equino:

Raça e idade;

Temperamento;

Tipo de trabalho ou esporte a ser 

realizado;

Diferenças metabólicas e digestivas;

Estado de saúde e nutricional;

Variações na disponibilidade de 

nutrientes dos ingredientes;

Condições climáticas e ambientais;

Se o animal vive em pastagem ou 

baia.
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Ao determinarmos a dieta a ser 
fornecida para um cavalo, devemos 
ter em mente não apenas as 
necessidades de ingestão, mas 
também é preciso pensar nos 
excessos, já que esses também 
podem ser prejudiciais – e levam 
tempo para apresentarem 
sintomas e serem corretamente 
avaliados, dificultando a 
performance do animal a médio e 
longo prazo.



SISTEMA 
DE CRIAÇÃO
A alimentação do cavalo varia de acordo com 
seu tipo de criação, pois isso faz mudar as 
suas necessidades nutricionais:
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Neste sistema de criação, temos um conjunto de 

fatores: alimento fresco disponível – refeições 

frequentes e em menores quantidades; forne- 

cimento de sal mineralizado; exposição solar 

regular e exercícios físicos. É uma forma de 

criação que beneficia a saúde nutricional, física 

e até mental do cavalo, uma vez que ele tem 

tempo e espaço para correr, explorar o ambiente 

e interagir com seus arredores, baixando assim 

os níveis de estresse e, consequentemente, 

melhorando a sua imunidade e a sua saúde

em geral.

CRIAÇÃO NO PASTO
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Sistema de criação mais comum para equinos de 

esporte. Implica em alimentação mais restrita (em 

especial com feno ou ração). Nesses casos, podem haver 

deficiências nutricionais, pois a oferta de nutrientes é 

reduzida. Dessa forma, podem surgir hipovitaminoses e 

problemas digestivos, como cólicas e indigestão. Além 

disso, animais estabulados sofrem mais com o estresse, 

o que pode causar uma baixa na imunidade, um menor 

aproveitamento dos nutrientes e o surgimento de 

distúrbios comportamentais e de saúde. Para animais 

criados em ambientes mais confinados e com restrições 

alimentares, a suplementação torna-se uma grande 

aliada na recuperação e manutenção da saúde.

ESTABULAÇÃO
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Energia - mais sob a forma de gordura 

(óleos) do que de amido (grãos);

Sais minerais – no caso de cavalos de 

esporte ou trabalho, em especial os 

eletrólitos: Ca, Mg, K, Na e Cl, pois 

esses são perdidos através do suor 

durante o exercício;

Água – sempre limpa e à vontade;

Vitaminas;

Proteínas – aqui importa mais a 

qualidade que a quantidade.

De forma resumida, as necessidades 

básicas de um equino são:

NECESSIDADES
BÁSICAS



SUPLEMENTAÇÃO
DA DIETA
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Energéticos: aumentam a disponibilidade de energia no 

organismo. Útil para animais em recuperação de doenças;

Proteicos e aminoácidos: apesar do excesso de proteínas 

ser prejudicial à saúde do cavalo, em alguns casos, a 

suplementação pode ser indicada tanto na forma de 

proteína bruta como na forma de aminoácidos específicos;

Minerais: utilizados para atender à demanda do animal por 

esse grupo de nutrientes, assim como reposição eletrolítica 

- importante para os cavalos atletas. Em alguns casos, são 

usados em situações específicas, que necessitem aporte de 

minerais, como anemias, por exemplo;

Vitamínicos: utilizado para suprir deficiências vitamínicas, 

em especial naqueles animais que se encontram 

estabulados ou com pouco acesso ao sol e à forragens 

frescas, como é o caso da maioria dos cavalos atletas.

A suplementação é uma forma 

prática de adicionar nutrientes à 

alimentação, visando melhorar a 

saúde e/ou o desempenho do 

cavalo.

Os suplementos podem ser:

Existem ainda outros tipos de suplementos, 
como os probióticos e prebióticos, ômegas, 
e aqueles indicados para patologias 
específicas.
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ENERGIA
Os carboidratos são a principal fonte de 
energia para o organismo, e constituem em 
média dois terços da dieta dos cavalos 
atletas. O trabalho muscular intenso exigido 
durante o exercício requer até três vezes 
mais energia do que em um animal em 
repouso.

PROTEÍNAS
As proteínas são compostos com diversas 
funções no organismo: formação de 
estruturas; constituição do DNA e anticorpos; 
transporte de substâncias pelo corpo, como 
o ferro e o oxigênio, entre outras funções. 
Quando falamos em cavalos de esporte, 
falamos em animais adultos, que já estão 
totalmente desenvolvidos e, por isso, a 
demanda proteica é baixa, servindo apenas 
para suprir as demandas de manutenção do 
organismo.
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MINERAIS
Os minerais são elementos envolvidos na 
formação das estruturas corporais, no equilí- 
brio ácido-básico, no controle da pressão 
osmótica celular, na absorção, retenção e 
excreção de outros compostos e de líquidos, 
ativação de sistemas enzimáticos, contração 
muscular, entre outras. Além de constituir 
compostos orgânicos, como proteínas e 
lipídeos.

Uma observação importante acerca dos 
minerais é a relação entre eles, pois algumas 
vezes a deficiência de um pode acarretar em 
menor absorção de outro. Um exemplo é o 

cobre que, em baixa concentração no orga- 
nismo, provoca deficiência relativa de ferro, 
uma vez que reduz seu transporte pelo corpo.

As deficiências e desequilíbrios de minerais 
têm papel importante na determinação da 
condição animal, fertilidade, produtividade e 
mortalidade. A suplementação mineral pode ser 
fornecida sob a forma de sal mineralizado (em 
especial para aqueles criados no pasto) ou de 
suplementos (forma mais utilizada nos animais 
estabulados). Eles estão divididas em 
macrominerais e microminerais, dependendo 
da quantidade existente no organismo.  
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Os principais macrominerais (ou    
macroelementos) são: 

   Cálcio

   Fósforo

   Magnésio

   Sódio 

   Cloro 

   Potássio

   Enxofre

   Ferro

   Cobalto

   Cobre

   Iodo

   Manganês

   Selênio

   Zinco

Principais microminerais 
(ou microelementos):
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Cálcio (Ca) e Fósforo (P)

São os maiores constituintes minerais do corpo 
animal e sua função está, majoritariamente, 
associada à formação dos ossos. A relação Ca:P 
no tecido ósseo é em torno de 2:1 e é de extrema 
importância manter essa relação equilibrada no 
organismo, pois seu desbalanço causa 
osteodistrofia fibrosa e osteomalácia, fraturas e 
claudicações por desmineralização óssea e 
formação de esqueleto frágil.

FUNÇÕES PRINCIPAIS: 
Cálcio: formação dos ossos, contração muscu- 
lar, excitação nervosa, coagulação sanguínea.
Fósforo: contração muscular, estrutura do DNA.

Magnésio (Mg)

No caso dos cavalos de esporte e também nos de 
trabalho, há importante perda de magnésio pelo 
suor e pelo esforço muscular (podendo causar a 
chamada miosite por esgotamento). 

FUNÇÕES PRINCIPAIS: constituição dos ossos, 
contração e relaxamento muscular, impulsos 
nervosos – calmante do sistema nervoso. Estudos 
recentes relatam a eficácia do magnésio em 
inflamações e também como antioxidante, sendo 
eficiente em casos de laminite e cólicas, graças à 
proteção contra endotoxinas.

DEFICIÊNCIA: problemas ósseos, nervosismo, tre- 
mores musculares, incoordenação, convulsões, 
morte.
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Sódio (Na) e Cloro (Cl)

O sódio e o cloro são dois minerais fortemente 
relacionados, tanto é que, em geral, quando se 
fala deles se considera o cloreto de sódio (NaCl), 
uma vez que é difícil desvincular um do outro.

FUNÇÕES PRINCIPAIS: equilíbrio osmótico, 
condução de impulsos nervosos, regulação da 
entrada de outros compostos na células – 
controle da permeabilidade celular.

DEFICIÊNCIA: redução da sudorese e do consumo 
de água e alimentos, perda de peso, fraqueza, 
desidratação, constipação.

Potássio (K)

Em situações de atividade física intensa, ocorre 
grande perda de potássio através do suor, sendo 
importante sua suplementação em animais 
esportistas.

FUNÇÕES PRINCIPAIS: importante para o bom 
funcionamento muscular e equilíbrio ácido-básico 
e osmótico do organismo.

DEFICIÊNCIA: fadiga, fraqueza muscular, letargia e 
intolerância ao exercício.
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Enxofre (S)

FUNÇÕES PRINCIPAIS: componente de 
aminoácidos, vitaminas e alguns hormônios, além 
de outras substâncias como heparina 
(anticoagulante) e condroitina (componente das 
cartilagens).

Os níveis de exigências de enxofre para equinos 
ainda não estão bem estabelecidos, assim como 
há poucos relatos de deficiências ou excessos, 
não sendo bem conhecidos seus efeitos.

Ferro (Fe)

FUNÇÕES PRINCIPAIS: componente da 
hemoglobina (no sangue) e mioglobina (no 
músculo), moléculas encarregadas de transportar 
o oxigênio pelo corpo. É componente fundamental 
de enzimas e moléculas e atua como antianêmico. 
Em casos de animais de alto desempenho, como 
os cavalos atletas, suas exigências aumentam. 
Sugere-se que o ferro suplementado por via oral 
possui menores chances de causar intoxicação 
quando comparado à administração injetável.

DEFICIÊNCIA: embora sejam raros, casos de 
deficiência podem ocorrer, especialmente em 
quadros de hemorragias, anemias ferroprivas e 
nas parasitoses intestinais intensas.
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Cobalto (Co)

O Cobalto em si não é absorvido como mineral 
pelo organismo, mas faz parte da composição da 
vitamina B12, que é sintetizada pela flora 
intestinal do cavalo. Por isso, a deficiência de 
cobalto leva à deficiência de B12. 

Os requisitos mínimos para ingestão de cobalto 
ainda não estão bem estabelecidos, porém sua 
suplementação é recomendada.

Cobre (Cu)

FUNÇÕES PRINCIPAIS: é necessário para a síntese 
de hemoglobina, sendo que uma de suas 
principais funções é atuar em sinergia com o 
ferro, agindo como antianêmico. Atua na 
integridade mitocondrial, na síntese de melanina 
e na manutenção de tecidos conjuntivos, como 
por exemplo, a síntese de colágeno. 

DEFICIÊNCIA: há relatos de malformações ósseas 
e articulares em potros de algumas raças devido 
à sua deficiência, além de anemias em qualquer 
idade e problemas neurológicos.
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Iodo (I)

FUNÇÕES PRINCIPAIS: essencial para formação de 
hormônios da glândula tireoide (triiodotironina e 
tiroxina), que por sua vez regulam o metabolismo 
basal, refletindo em todos os sistemas do 
organismo, da formação dos ossos à reprodução.

DEFICIÊNCIA: em éguas pode causar abortos ou 
nascimento de potros fracos, com dificuldade 
para mamar e quase sempre com sinais de bócio. 
Desbalanços nos níveis de iodo na dieta (excessos 
ou deficiências) podem levar ao hipotireoidismo e 
hipertrofia de tireoide (bócio). A pelagem fica 
opaca e com falhas, a pele espessada, há 
problemas de calcificação óssea, letargia, 
intolerância ao frio.

Manganês (Mn)

FUNÇÕES PRINCIPAIS: essencial para o 
metabolismo de gorduras e carboidratos, ativa 
diversas enzimas, atua como antioxidante, está 
envolvido na síntese de condroitina e na 
formação das cartilagens e no desenvolvimento 
ósseo. É indispensável na reprodução, podendo 
ocorrer abortos e redução da fertilidade de éguas 
e garanhões quando os níveis estão baixos no 
organismo.

DEFICIÊNCIA: em éguas gestantes, resulta em 
desenvolvimento anormal das cartilagens do 
potro, encurtamento de ossos, deformidades 
articulares e osteocondrose dissecante. 
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Selênio (Se)

FUNÇÕES PRINCIPAIS: atua como antioxidante, tendo 

ação sinérgica com vitamina E. No caso de equinos 

atletas, torna-se mais indispensável ainda, pois após 

exercício extenuante há liberação de radicais livres 

que devem ser combatidos. Dessa forma, protege as 

membranas celulares, evita hemorragias e edema, 

protege os músculos após o exercício e evita a 

destruição de células sanguíneas. Seu uso regular 

está relacionado a uma melhora na contagem de 

espermatozoides. 

DEFICIÊNCIA: sua deficiência permite ação de 

radicais livres que causam miopatias, 

mieloencefalopatias, distúrbios reprodutivos, 

redução da imunidade, baixo desenvolvimento e 

alterações cardiorrespiratórias.  

Manganês (Mn)

FUNÇÕES PRINCIPAIS: componente de enzimas que 

participam do processo de metabolismo de 

proteínas e carboidratos. Está ligado à integridade 

de tegumentos (pele, pelagem, cascos) e à 

imunidade. Atua na calcificação dos ossos, na 

síntese de vitamina A e no equilíbrio ácido-básico.

DEFICIÊNCIA: causa inapetência, retardo do 

crescimento, alterações de pele e pelagem, 

dificuldade de cicatrização, aumento do risco de 

aborto e baixa resposta imune. Doenças como 

osteocondrose dissecante também estão 

associadas aos baixos níveis de zinco.
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VITAMINAS
As vitaminas funcionam, principalmente, como 
catalisadores para as reações dentro do 
organismo. Quando falamos de nutrição animal, 
consideramos 12 vitaminas mais importantes: A, 
D, E, K, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina 
B6, B12, ácido pantotênico, biotina e ácido 
fólico.

São classificadas em hidrossolúveis e 
lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis são 
aquelas do Complexo B e vitamina C; enquanto 
as vitaminas A, D, E e K são lipossolúveis. A 
diferença entre os grupos reside no fato de que 
as lipossolúveis podem ser estocadas por algum 
tempo no organismo, enquanto as hidrossolúveis 
são excretadas mais rapidamente, sendo 

necessária sua reposição mais frequente.
A grande maioria das vitaminas é sintetizada 
pelo próprio organismo animal, porém, em 
alguns casos torna-se necessária sua 
suplementação, por exemplo:

   Cavalos criados estabulados;
   Animais enfermos ou em recuperação;
   Recuperação pós-cirúrgica;
   Quando a dieta for desequilibrada ou de fontes    
   de baixa qualidade;
   Cavalos de trabalho e esporte, submetidos a 
   estresse físico ou mental, conforme sua 
   categoria;
   Em alguns casos de terapia sistêmica com   
   antibióticos de uso prolongado.
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Vitamina A

FUNÇÕES PRINCIPAIS: integridade da retina, 

evitando a cegueira noturna. Além disso, colabora 

nos processos de reprodução e crescimento. Age 

sinergicamente com o Zinco na formação de 

proteínas, favorecendo o crescimento muscular, a 

síntese óssea, produção de hormônios, enzimas e 

anticorpos.

DEFICIÊNCIA: lacrimejamento e cegueira noturna, 

redução do consumo alimentar, anemias, baixo 

crescimento, baixa imunidade, interferência em 

processos reprodutivos, doenças respiratórias e 

queratinização da pele.

Vitamina D

É sintetizada na pele dos mamíferos ao ser 

estimulada pela exposição aos raios solares. Sua 

suplementação é importante em animais 

estabulados, pela baixa exposição solar.

 

FUNÇÕES PRINCIPAIS: diretamente relacionada com 

o metabolismo do cálcio, favorecendo a 

mineralização óssea.

 

DEFICIÊNCIA: sua deficiência implica em 

desregulação da homeostase dos ossos, podendo 

causar raquitismo ou osteomalácia, afetando de 

forma muito negativa – e muitas vezes irreversível 

- a sua performance competitiva. 
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Vitamina E

FUNÇÕES PRINCIPAIS: é um dos antioxidantes 

mais conhecidos e importantes em nutrição 

animal. Retarda o envelhecimento celular e 

protege e estabiliza as membranas celulares do 

corpo, melhorando a imunidade. Também está 

ligada ao crescimento e à síntese de DNA. A 

vitamina E atua sinergicamente com o selênio.

DEFICIÊNCIA: leva a problemas reprodutivos e 

redução da imunidade, sendo que suas 

necessidades de ingestão aumentam conforme 

aumenta o nível de atividade do cavalo. Por isso, 

em equinos atletas sua suplementação é 

indispensável. 

Vitamina K

FUNÇÕES PRINCIPAIS: sua ação está relacionada à 

coagulação do sangue, pois atua na produção de 

proteínas e fatores de coagulação. Além disso tem 

ação nos ossos, permitindo um crescimento e 

manutenção saudáveis.

DEFICIÊNCIA: pode ocorrer principalmente em 

casos de hemorragia intensa, intoxicações, 

desequilíbrios graves da flora intestinal e em 

animais idosos. Há casos relatados após o uso de 

drogas utilizadas no tratamento da doença do 

navicular, como a varfarina. Ocorre aumento do 

tempo de coagulação, prolongando o sangramento, 

sangramentos espontâneos, hematomas, 

hemorragias articulares e nasais (epistaxe). 
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Vitamina C

FUNÇÕES PRINCIPAIS: tem ação antioxidante. Age 
sinergicamente com vitamina E, sendo que sua 
ingestão frequente (por ser hidrossolúvel) está 
relacionada a um bom desempenho do sistema 
imune. Também interfere na integridade do colágeno, 
fortalecendo diversos tecidos do corpo, inclusive 
articulações. Participa da síntese de aminoácidos e 
outros componentes, como neurotransmissores. 
Auxilia na utilização da Vitamina B12, colesterol e 
glicose, além de potencializar a absorção do ferro.

DEFICIÊNCIA: retardo na cicatrização, ossos 
quebradiços, hemorragias e artrites, alterações na 
dentição, fadiga, letargia e até morte. Sua 
suplementação é indicada principalmente em idosos, 
potros em crescimento rápido, situações de estresse, 
no frio intenso e em animais de competição intensa.

Vitaminas do Complexo B
• Tiamina (B1)

FUNÇÕES PRINCIPAIS: importante no funcionamento 
correto do sistema nervoso. Atua no metabolismo de 
carboidratos, lipídeos e na formação de 
neurotransmissores. As necessidades são maiores 
em cavalos criados em confinamento, potros e 
animais idosos, em casos de antibioticoterapia 
prolongada, nos desequilíbrios da flora intestinal, 
parasitismo intestinal e nos casos em que há 
restrição ou baixa qualidade alimentar.
 
DEFICIÊNCIA: sua deficiência pode causar alterações 
neurológicas como incoordenação, tremores 
musculares, rigidez muscular, hipotermia. Também 
pode haver anorexia, perda de peso e retardo no 
crescimento. 
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Vitaminas do Complexo B
• Piridoxina (B6)

FUNÇÕES PRINCIPAIS: atua no metabolismo dos 
lipídeos, na utilização do glicogênio e na síntese de 
alguns neurotransmissores. Sua utilização é 
dependente de niacina e riboflavina.

DEFICIÊNCIA: pode causar redução da taxa de 
crescimento, fraqueza muscular, anemia, redução da 
imunidade e alterações de pele, como dermatites. 

Vitaminas do Complexo B
• Riboflavina (B2)

FUNÇÕES PRINCIPAIS: auxilia no metabolismo dos 
ácidos graxos, atua na síntese de alguns hormônios, 
sendo especialmente importante em situações de 
estresse.

DEFICIÊNCIA: provoca baixo aproveitamento 
alimentar, com consequente redução na taxa de 
crescimento, alterações de pelame, dermatites, 
inflamações das glândulas sebáceas, fraqueza 
muscular, anemia, diarreia e alterações reprodutivas, 
hepáticas e oculares. 
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Vitaminas do Complexo B
• Niacina (B3)

FUNÇÕES PRINCIPAIS: tem papel essencial na 
disponibilização de energia para o organismo, 
atuando no metabolismo de proteínas, 
carboidratos e lipídeos.

DEFICIÊNCIA: a carência de niacina causa 
anorexia, baixa taxa de crescimento, fraqueza 
muscular, vômito e diarreia, dermatites e 
alterações de pele, anemia, irritabilidade e baixo 
escore corporal. 

Vitaminas do Complexo B
• Vitamina B12

Conhecida como cianocobalamina ou cobalamina, esta 
vitamina é ausente nos vegetais, por isso sua única fon- 
te para os equinos é a síntese intestinal, sendo o cobal- 
to imprescindível para esta síntese. Sugere-se suple- 
mentação especialmente nos casos de antibioticotera- 
pia prolongada, estresse grave, em potros desmamados 
precocemente e em animais de trabalho ou esporte.

FUNÇÕES PRINCIPAIS: atua em diversas reações enzimá- 
ticas no corpo. Tem papel na formação de proteínas e 
do DNA, no metabolismo de carboidratos e lipídeos, na 
formação do sangue (hematopoiese) e ainda é cofator 
para a formação da vitamina C.

DEFICIÊNCIA: pode causar neuropatias, anemias, altera- 
ções reprodutivas, redução na taxa de crescimento, 
dermatites e outros problemas dermatológicos. 



Vitaminas do Complexo B
• Ácido Pantotênico

Vitaminas do Complexo B
• Ácido Fólico
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FUNÇÕES PRINCIPAIS: atua na disponibilização 

de energia para o organismo, na síntese de 

ácidos graxos como o colesterol, na formação de 

hormônios e na condução de impulsos nervosos. 

Também participa da formação de ácido 

hialurônico, componente do tecido conjuntivo e 

cartilagens.

DEFICIÊNCIA: se observa baixo crescimento, 

dermatites e alterações de pelame, úlceras 

gastrointestinais, vômitos e diarreia, neurite e 

convulsões, falhas reprodutivas e baixa 

imunidade. 

FUNÇÕES PRINCIPAIS: síntese de aminoácidos e 

de colina, formação de ácidos nucleicos que 

compõem o DNA e a hematopoiese.

DEFICIÊNCIA: prejudica a síntese de DNA e a 

formação celular da medula óssea e de 

anticorpos, provocando anemias e baixa 

imunidade, além de baixa taxa de crescimento 

e diarreia. 



Vitaminas do Complexo B
• Biotina

SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL
DO CAVALO ATLETA

FUNÇÕES PRINCIPAIS: envolve o metabolismo de 

aminoácidos e proteínas. Auxilia no crescimento 

e manutenção da pelagem e dos cascos, sendo 

indicada sua suplementação especialmente em 

casos de patologias de casco, favorecendo a 

recuperação.

DEFICIÊNCIA: redução da taxa de crescimento, 

dermatites descamativas, fraqueza e depressão, 

baixo desempenho reprodutivo, anorexia e perda 

de peso, anemia, cascos moles. 

Colina

FUNÇÕES PRINCIPAIS: é componente de neuro- 

transmissores, tendo papel na transmissão do 

impulso nervoso. Compõe ainda aminoácidos 

com funções variadas no corpo. Tem atividade 

lipotrópica, protegendo o fígado do acúmulo de 

gordura.

DEFICIÊNCIA: causa o desenvolvimento de 

fígado gorduroso e consequente cirrose 

hepática, queda nas taxas de crescimento e no 

desempenho reprodutivo e lesões renais 

hemorrágicas.

 



DICAS PARA 
O MANEJO
ALIMENTAR 
DO CAVALO 
ATLETA



Por melhor que seja a dieta, é importante fornecer sal 
mineralizado à vontade;

Evitar alterações bruscas na dieta três semanas antes da 
competição;

Não oferecer alimentos à base de grãos nas 3 ou 4 horas 
que antecedem uma competição;

Em competições de longa distância (CCE, enduro) manter o 
animal com água e volumoso à vontade;

Em competições de curta distância (corrida, trabalho, 
salto, rédeas) manter somente com água à vontade;

A dieta do equino deve ser formulada de acordo com suas 
necessidades fisiológicas e levando em conta suas 
características individuais. Por isso, é sempre importante 
consultar um Médico Veterinário ou Zootecnista na hora de 
escolher a melhor alimentação para o animal.



RED CELL é um suplemento vitamínico-mineral 
rico em ferro para equinos. Contém ainda 
Vitamina E, Selênio, vitaminas do Complexo B, 
entre outros componentes em concentração 
ideal. Pode ser utilizado em todas as fases da 
vida, em especial na doma, treino e no 
crescimento de potros. Indicado também na 
recuperação da desnutrição e de doenças, na 
gestação e lactação e como auxiliar na 
fertilidade e na performance atlética.

ENCONTRE NA FAREX RED CELL



Tem sabor palatável, sendo facilmente 
administrado. Pode ser fornecido misturado à 
ração ou diretamente na boca.

Importante: a suplementação de selênio não 
deve ser superior a 0,3 ppm na ração básica. 
Este suplemento não deverá ser oferecido a 
animais sensíveis ao cobre, tais como ovelhas.

Apresentação:
Garrafa de 946 mL.
Garrafa de 3,8 L.

ENCONTRE NA FAREX RED CELL



Composição nutricional Red Cell a cada kg do produto:

Ferro

Sódio

Ácido Fólico

Ácido Pantotênico

Biotina

Cobalto

Cobre

Colina

Enxofre

Iodo

Magnésio

Manganês

20.888 mg

5,4 g

235 mg

1.600 mg

0,66 mg

66 mg

2.444 mg

6,34 g

8 g

8 mg

270 mg

2.666 mg

Potássio

Selênio

Vitamina A

Vitamina B1

Vitamina B12

Vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina D3

Vitamina E

Vitamina K3

Zinco

1.395 mg

44 mg

833.000 UI

500 mg

3.733 mg

791 mg

265 mg

88.888 UI

1.180 UI

77 mg

3.600mg

ENCONTRE NA FAREX RED CELL



USO DE 
CORTICOESTEROIDES
EM MEDICINA 
VETERINÁRIA

www.farex.net

farex-br@farex.net

51 3374-7200

51 98451-0399

facebook.com/farexbr

instagram.com/farexbr



USO DE 
CORTICOESTEROIDES
EM MEDICINA 
VETERINÁRIA

Médica veterinária responsável:
Anelise Boll - CRMV-RS 15016
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