
BEST HEALTH
Suplemento Mineral Vitamínico e Aminoácido para Alimentação Animal. 
INDICAÇÕES DO PRODUTO: BEST HEALTH é um suplemento contendo minerais, aminoácidos, vitaminas e 
leveduras, indicado para animais em crescimento, ganho de peso, aumento da performance, melhora na conversão 
alimentar e auxilia na melhoria da ingestão de alimentos.Contém leveduras vivas, MOS e FOS, que auxiliam no equilíbrio 
da microbiota intestinal saudável, favorecendo a digestão e a absorção de nutrientes, proporcionando assim, aumento da 
eficiência alimentar e, consequentemente, aumento na produtividade dos animais.
MODO DE USAR: BEST HEALTH deve ser utilizado por via oral ou adicionado ao alimento.
Cães: 2,5 g para cada 10 kg de peso vivo, uma vez ao dia;
Gatos: 1 g, uma vez ao dia;
Aves: 1 a 2 g por kg de ração.
Dose da colher: Uma medida corresponde a 4g.
AGITE ANTES DE USAR.

NÍVEIS DE GARANTIA POR mL DO PRODUTO

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO: Parede celular de levedura, Aditivo Prebiotico, Saccharomyces cerevisiae, Vitamina 
B12, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Niacina, Ácido Fólico, Biotina, Inositol, Fosfato Tricálcico, Triptofano, Cloreto 
de Colina, Gelatina, Cloreto de Sódio (Sal comum), Dióxido de Silício, Sorbato de Potássio, Benzoato de Sódio, Estearato de 
Magnésio, Metabissulfito de Sódio e Amido de Milho.

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 ºC e 30 ºC e fora do alcance de crianças.

Ácido Aspártico (Mínimo)..............................................17,119 g
Ácido Fólico (Mínimo).......................................................10 mg 
Ácido Glutâmico (Mínimo)............................................23,256 g 
Alanina (Mínimo)...........................................................33,915 g
Arginina (Mínimo)...........................................................25,517 g
Biotina (Mínimo)............................................................2,800 mg
Cálcio (Mímino/Máximo).............................................1,71/1,89 g

Lisina (Mínimo).............................................................12,790 g
FOS (Frutoligossacarídeo) (Mínimo)...........................2.000 mg 
MOS (Mananoligossacarídeo) (Mínimo).....................1.000 mg
Metionina (Mínimo)......................................................3.250 mg 
Prolina (Mínimo)...........................................................41,990 g
Saccharomyces Cerevisiae (Mínimo).....................9 x109 UFC
Serina (Mínimo)...........................................................5.168 mg

Cistina (Mínimo)............................................................1.280 mg
Colina (Mínimo)................................................................577 mg
Fenilalanina (Mínimo)....................................................8.570 mg
Fósforo (Mínimo)..............................................................260 mg
Glicina (Mínimo)..............................................................53,941 g
Hidroxiprolina (Mínimo)..................................................53,295 g
Histidina (Mínimo)..........................................................4.570 mg

Sódio (Mínimo).............................................................2.290 mg 
Tirosina (Mínimo).........................................................3.780 mg
Treonina (Mínimo)........................................................9.940 mg
Triptofano (Mínimo)...................................................4.328,2 mg
Valina (Mínimo)............................................................9.170 mg
Vitamina B1 (Mínimo)..................................................6,750 mg
Vitamina B12 (Mínimo)..................................................24 mcg 

Inositol (Mínimo)............................................................1.200 mg
Isoleucina (Mínimo).......................................................7.730 mg
Leucina (Mínimo).............................................................12,140 g

Vitamina B2 (Mínimo).......................................................19 mg
Niacina (Vitamina B3) (Mínimo)....................................20,3 mg
Vitamina B6 (Mínimo).................................................13,47 mg




