
DUPRAFER 
Suplemento Mineral Vitamínico para Alimentação Animal.
INDICAÇÕES DO PRODUTO: DUPRAFER é um suplemento mineral, vitamínico com alta concentração de ferro, vitaminas 
do complexo B e ácido fólico, que são nutrientes essenciais para as células, especialmente as hemácias. 
Suplemento líquido indicado para equinos, muares, asininos, ovinos, caprinos, avestruzes, suínos, caninos, felinos, 
mustelídos e répteis, aves e roedores, contendo elementos que auxiliam na suplementação dos animais.
MODO DE USAR: DUPRAFER pode ser usado por via oral ou adicionado à água ou alimento.
Equinos, Muares e Asininos adultos: 20 mL por animal/dia;
Potros recém-nascidos: 10 mL no 2º, 6º e 12º dia após o nascimento por animal;
Potros e Pôneis: 15 mL por animal/dia;
Ovinos, Caprinos e Avestruzes adultos: 10 mL por animal/dia;
Cordeiros, Cabritos e Avestruzes filhotes: 1 mL por animal/dia;
Suínos adultos: 5 mL por animal/dia. Leitões: 1 mL por animal/dia;
Caninos, Felinos, Mustelídeos e Répteis: Administrar uma gota por kg de peso corpóreo, ou 1 mL para cada 10 kg de 
peso corpóreo, a cada 12 horas, por animal;
Roedores e Aves: Administrar 2 gotas para cada 100 mL de água de bebida, 20 gotas ou 2 mL para cada litro de água de  
bebida, ou ainda 1 gota via oral a cada 12 horas, por animal. 

AGITE ANTES DE USAR.

NÍVEIS DE GARANTIA POR mL DO PRODUTO

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO: Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B12, Vitamina B6, Vitamina K3, Pantotenato de 
Cálcio (Vitamina B5), Ácido Fólico, Ácido Nicotínico, Vitamina C, Sulfato de Cobre, Óxido de Zinco, Ferro quelatado, Sulfato de 
Cobalto, Maltodextrina. Aditivos Conservantes, Aromatizante, Espessantes, Acidificantes, Sequestrante e Edulcorantes, 
Veículo. EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS: Zinco aminoácido quelato.

MODO DE CONSERVAÇÃO: Manter o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, a 
temperatura ambiente entre 15 °C e 30 °C e fora do alcance de crianças.

Ácido Fólico (Mínimo)................................................5,0 mg/mL
Ácido Nicotínico (Mínimo).........................................1,2 mg/mL
Cobalto (Mínimo).......................................................0,1 mg/mL
Cobre (Mínimo).........................................................0,5 mg/mL
Equivalente dextrose (Mínimo).................................600 mg/mL
Ferro quelatado (Mínimo)..........................................5,0 mg/mL 
Pantotenato de Cálcio (Vit. B5) (Mínimo)..................1,2 mg/mL

Vitamina B1 (Mínimo)................................................1,5 mg/mL
Vitamina B2 (Mínimo)................................................1,5 mg/mL
Vitamina B6 (Mínimo)................................................1,2 mg/mL
Vitamina C (Mínimo)..................................................1,0 mg/mL
Vitamina K3 (Mínimo)............................................0,250 mg/mL
Vitamina B12 (Mínimo)..........................................15,0 mcg/mL
Zinco (Mínimo)..........................................................5,0 mg/mL




