
Vermífugo spot on, prático e sem estresse
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Ivermectina 
Pertence ao grupo das 
avermectinas, substâncias 
com ações contra insetos, 
ácaros e helmintos.
Nestes, a ação inibitória neuronal 
é mediada pelo ácido 
gama-aminobutírico (GABA). 
A ivermectina potencializa essa 
ação, resultando em paralisia 
flácida e morte dos parasitas.

Praziquantel 
É um derivado sintético da 
Isoquinolina - Pirazina com 
atividade contra cestóides
e trematóides, ao alterar
a membrana dos mesmos. 
O Praziquantel produz uma 
contração tetânica na musculatura 
desses parasitas, promovendo
a sua eliminação.

› Os princípios ativos de Feline Endospot destacam-se por sua toxicidade seletiva, sendo seguros para mamíferos.

Feline combina uma fórmula 
de alta eficácia com a mais 
prática forma de aplicação.
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Devido a aplicação tópica, Feline Endospot 
elimina os parasitas internos sem stress para
o paciente felino e para quem o aplica.

PARA TRATAMENTO, CONTROLE E 
PREVENÇÃO DE NEMATÓIDES E 

CESTÓIDES
 

Vermífugo spot on, prático 
e sem estresse

› Máxima eficácia contra os nematóides 
e cestóides mais frequentes em gatos.

› Uma única dose é eficiente. Não há
necessidade de dose de reforço após
15 días. A frequência de aplicação varia 
conforme o ambiente em que o animal vive, 
a parasitose a ser controlada e a 
recomendação do Médico Veterinário.

0,2 g

7,5 g

100,00 ml

Ivermectina

Praziquantel                               

Excipientes q.s.p             

COMPOSIÇÃO
Cada 100 ml contém:

Ao ser aplicado sobre a pele, facilita a 
exatidão da dose administrada, possibilita 
o tratamento de animais com intolerância 
digestiva ou aqueles onde a administração de 
comprimidos ou suspensões orais representa 
um desafio para a vermifugação. Por
ser tópico, não há perdas, garantindo assim a 
eficácia do tratamento recomendado.

FELINE ENDOSPOT OFERECE 
DIVERSAS VANTAGENS

Feline Endospot é indicado para gatos a partir 
das 4 semanas de idade e 0,5 kg de peso, 
podendo ser usado em animais debilitados.

SEGURO 
-

EFICAZ E 
PRECISO
-

AMIGÁVEL, 
SIMPLES E 
PRÁTICO 
-
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Independente do estilo de
vida de seu paciente felino, é 
importante realizar regularmente 
a vermifugação dos gatos, seja 
ele um gato indoor ou outdoor.

No caso dos gatos indoor, os 
mesmos podem infectar-se
com ovos ou larvas dos 
parasitas, que são carreados 
através dos sapatos e roupas
de seus tutores, ao frequentarem 
ambientes externos. A 
vermifugação regular com
Feline Endospot protege o 
paciente felino e toda a família.

MODO DE USO E SÍTIOS DE AÇÃO

Fácil Aplicação:
Separar os pelos e aplicar o 

conteúdo em 3 pontos diferentes 
sobre a pele, na região da nuca

Feline Endospot age 
contra os nematóides 

(vermes redondos)

Feline Endospot age 
contra os cestóides 

(vermes chatos)

Feline Endospot 
interrompe os ciclos 
dos parasitas. O animal 
tratado não elimina ovos 
de Áscaris e Tênias no 
ambiente.

Diferente dos produtos 
utilizados por via oral, 
Feline Endospot oferece 
proteção por 30 dias.
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A vermifugação regular, além de proteger a saúde dos 
felinos, protege a saúde de todos ao seu redor. Doenças 
como a Dipilidíase e Larva Migrans são apenas algumas das 
afecções que os humanos (principalmente as crianças) podem 
contrair ao conviver com gatos não controlados.
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ENDO·SPOT

Apresentações

Vermífugo spot on, prático e sem estresse

Labyes.com/feline
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› Gatos de
0,5 a 2 kg: 0,40 ml.

› Gatos de 2,1 a
5 kg: 0,80 ml.

› Gatos gatos acima
de 5 kg: 1,20 ml.

AÇÃO PROLONGADA
POR 30 DIAS

SEM ESTRESSE VERMÍFUGO 
SPOT ON

INDEPENDE DA VIA 
DIGESTIVA

UM MUNDO,
UMA SAÚDE
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