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FLEXADIN ADVANCED 
 

Indicação de uso: FLEXADIN ADVANCED é um suplemento alimentar, composto por nutrientes 
essenciais, indicado para cães de todas as idades. 

Composição básica do produto: Sulfato de cálcio dihidratado (gesso), farinha integral de centeio, 
glicerina, levedura seca de cervejaria, farinha de aveia, aveia floculada, farinha de fígado de frango, 
óleo de linhaça, colágeno de frango tipo II não desnaturado (1,49%), óleo de peixe refinado, pectina, 
maltodextrina, goma arábica, alginato de sódio, DL-alfa-tocoferol, vitamina E, ácido propiônico, ácido 
sórbico e água. 

Níveis de garantia do produto:  

Extrato Etéreo (Mín.): 50 g/kg 

Matéria mineral (Máx.): 150 g/kg 

Umidade (Máx.): 300 g/kg 

Fibra Bruta (Máx.): 100 g/kg 

Proteína Bruta (Mín.): 50 g/kg 

Vitamina E (Mín.): 4.000 UI/kg 

Ômega 3 (Mín.): 16g/kg 

Colágeno Total (Mín.): 1.000 mg/kg

Modo de usar: O período inicial de uso deve ser de 3 (três) meses. Deve ser oferecido 1 (um) tablete 
diariamente, independente do tamanho do cão. Os tabletes devem ser dados diretamente na boca ou 
misturados com alimento. O produto deve ser dado de acordo com as recomendações nutricionais. A 
água deve estar disponível em todos os momentos. Não exceder os níveis de administração 
recomendados. USO PROIBIDO NA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES. 

Modo de conservação: Manter as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças. Armazenar em 
local seco e fresco, e ao abrigo da luz solar em temperatura abaixo de 30°C. 

Peso Líquido: 90g (30 comprimidos mastigáveis). 

Data de fabricação: Vide embalagem. 

Prazo de validade: 24 meses após data de fabricação. 

PRODUTO IMPORTADO: Produto registrado no Ministério da Agricultura sob o n° SP-59678-30008. 
Empresa Fabricante: Vetoquinol S.A. Rue Joseph Kessel, F-69170, Tarare – França. 
www.vetoquinol.com  
Empresa Importadora: Rodovia Fernão Dias, Km 56. CEP: 07600-000 - Mairiporã – SP / Tel. 11 3568-
1111 /e-mail: faleconosco@vetoquinol.com / CPNJ: 60.528.742/0001-16 / Insc. Est. 433.010.170.113 
SIF n° SP-59678. 
UC-II® (colágeno de frango tipo II não desnaturado) é uma marca registrada da Interhealth NI. 
 

 

 

 

 

 


