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Probióticos e Prebióticos  

Embalagem P.V.P 
40gr 6.30€ 

100gr 9.50€ 

400gr 25.90€ 

1kg 53.10€ 

5kg 178.00€ 

Bioplus 

Probiótico avançado em pó, enriquecido com vitaminas, minerais e extracto de alho (alicina). 

Contém electrólitos e polímeros de glucose. 

Promove o equilíbrio e bom funcionamento do sistema digestivo em crias e adultos e uma rápida colonização 
intestinal para maior vitalidade e crescimento das crias. 

Para utilização na comida e na água.  

Potent Brew 

Embalagem P.V.P 

50ml 8.00€ 

100ml 15.90€ 

250ml 33.00€ 

500ml 64.00€ 

Probiótico avançado vivo líquido com enzimas digestivas, vitaminas, aminoácidos e extractos de sementes 
germinadas em solução acidificante.  

Promove um bom funcionamento do sistema digestivo, favorece a digestão e estimula os reprodutores. 

Aumenta o consumo de alimento e favorece a alimentação das crias do ninho, melhorando a vitalidade e o 
desenvolvimento. 

(Prazo de validade: aproximadamente 6 meses) 

Flourish 

Embalagem P.V.P 
40gr 7.50€ 

80gr 9.90€ 

300gr 22.70€ 

1kg 42.80€ 

Mistura de extractos de ervas seleccionadas de efeito prébiotico (promotores de saúde) e vitamina C.   

Fortalece os sistemas digestivos e imunitário.  

Aconselhado para aves que não consomem papas FEAST, com fezes liquidas ou que necessitam de um estimulante 
de saúde adicional.  

Flourish é um promotor natural de saúde incluído nos suplementos da linha Essentials e papas FEAST.  

 

Suplementos Vitamínicos 

Embalagem P.V.P 
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50gr 7.50€ 

100gr 10.20€ 

400gr 26.50€ 

1kg 50.90€ 

Daily Essentials 1 

Suplemento multivitamínico e mineral solúvel.  

Contém vitaminas, aminoácidos limitantes e minerais de elevada absorção. 

Para manter as aves mais saudáveis e activas.  

Deve ser usado se não for possível o uso do Daily essentials 3 ou como suplementação complementar.  

 

 

 

Daily Essentials 2 

Embalagem P.V.P 

100gr 35.00€ 

400gr 111.00€ 

Suplemento multivitamínico e mineral solúvel concentrado.  

Contém vitaminas, aminoácidos limitantes e minerais de elevada absorção numa fórmula mais concentrada.  

Indicado para grandes colecções ou uso regular. 

Deve ser usado se não for possível o uso de Daily Essentials 3 ou como suplementação complementar.  

Daily Essentials 3 

Suplemento multivitamínico e mineral.  

Embalagem P.V.P 

50gr 6.00€ 

100gr 8.50€ 

400gr 17.80€ 

1kg 35.00€ 

5kg 145.00€ 

Contém 13 vitaminas, aminoácidos essenciais limitantes e minerais de elevada absorção.  

Inclui extractos de ervas energética e controlo de obesidade, que mantem as aves mais saudáveis e activas.  

Melhora o desempenho e os resultados produtivos.  

Para melhores resultado recomenda-se uso diário.  

Inclui extractos de ervas seleccionadas de efeito prébiotico.  

 

Suplementos Vitamínicos para a Muda  
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Embalagem P.V.P 

50gr 6.80€ 

100gr 10.10€ 

300gr 21.30€ 

Feather-up 

Suplemento multivitamínico e mineral com proteína completa específico para aves em muda. 

Contém vitaminas, aminoácidos limitantes e minerais de elevada absorção com cálcio adicional. 

Inclui metionina, cistina, enxofre biodisponivel e ácidos gordos essenciais para o uso na comida (não solúvel). 

Promove uma muda rápida e perfeita.  

Para melhores resultados recomenda-se utilização diária, em conjunto com Calcivet e Potent Brew.  

 

 

 

 

 

Suplementos Minerais 

Embalagem P.V.P 

30ml 5.90€ 

100ml 11.00€ 

250ml 17.90€ 

500ml 31.95€ 

1lt 56.00€ 

5lt 222.00€ 

Calcivet 

Suplemento de cálcio líquido de alta concentração. 

Contém cálcio de elevada bio-disponibilidade, magnésio e vitamina D3.  

Controla os níveis de cálcio, melhorando a qualidade e número de ovos, o desenvolvimento ósseo das crias e a saúde 
geral.  

Indicado para problemas descoordenação nervosa, quebras de postura, fraco desenvolvimento ósseo das crias no 
ninho e problemas de plumagem (época de muda ou mudas difíceis).  

Embalagem P.V.P 

40gr 3.00€ 

80gr 4.00€ 

300gr 12.60€ 

900gr 26.50€ 
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5kg 104.50€ 

Calcivet Pó 

Suplemento de cálcio em pó para uso na comida.  

Contém cálcio de elevada bio-disponibilidade, magnésio e vitamina D3. 

As mesmas vantagens do Calcivet, na forma de pó param uma utilização mais flexível.  

Calcivet Pó é uma fórmula não solúvel para aplicação na comida.  

Suplementos de Reprodução 

Proboost Supermax 

Embalagem P.V.P 

100gr 7.85€ 

360gr 18.50€ 

900gr 39.00€ 

1.5kg 63.50€ 

5kg 177.00€ 

Suplemento de elevado valor proteico especialmente indicado para a época de reprodução.  

84% Proteína, Vitamina E, minerais e ácidos gordos.  

Estimulante reprodutivo, melhores níveis de fertilidade, o crescimento e desenvolvimento de crias.  

Permite aumentar o valor proteico da dieta e papas alimentares na criação. Indicado como estimulante na preparação 
dos reprodutores.  

 

 

 

 

Suplemento de suporte nutricional para stress e aves 
doentes 

Spark 

Embalagem P.V.P 

40gr 9.40€ 

80gr 13.00€ 

300gr 27.25€ 

1kg 42.70€ 

Suplemento de suporte para situações de stress.  

Contém electrólitos, vitamina C e fontes de energia de longa duração.  
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Recupera os níveis de hidratação e energia, reduzindo os efeitos negativos em situações de stress, evitando a 
debilidade.  

Especialmente indicado para separação de crias, exposição, transporte e venda de aves.  

Guardian Angel 

Embalagem P.V.P 

40gr 13.40€ 

80gr 21.00€ 

300gr 52.30€ 

Suplemento completo de suporte nutricional para aves em stress ou doentes.  

Contém próbioticos, enzimas, vitaminas, minerais de elevada absorção, electrólitos, prebioticos e energia 
de longa duração.  

Fornece suporte dos sistemas imunitário e digestivo.  

Recupera os níveis de hidratação e energia.  

Especialmente indicado para aves doentes ou em recuperação.  

Guardian  angel é a primeira escolha no suporte nutricional para aves doentes.  

Poly-Aid 

Embalagem P.V.P 
40gr 11.20€ 

80gr 16.70€ 

300gr 31.30€ 

Nutrição de emergência para aves feridas ou doentes.  

Indicado para situações em que as aves não estão a comer ou não conseguem manter o peso.  

Fornece uma nutrição completa com nutrientes de fácil digestivo e absorção que podem constituir a totalidade da 
dieta diária se necessário.  

Ideal para casos extremos e aves doentes, pode ser aplicado por sonda para alimentação forçada.  

Compatível com antibióticos e outra medicação.  

Papas Alimentares 

Feast Gold Label 

Embalagem P.V.P 
1kg 7.00€ 

5kg 26.95€ 

Papa alimentar semi-humida avançada. 

Enriquecida com vitaminas, minerais e extractos de ervas de efeito prébiotico. 

Indicada para canários, exóticos e psitacídeos. 

Estimula a reprodução e promove o rápido crescimento e desenvolvimento completo de crias. 

Para utilização diária simples ou ligeiramente humedecida. 

Feast seca Canários e exóticos natural , Feast seca Psitacídeos Natural e 
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Feast Seca Papagaios Natural  

Papa alimentar seca “branca” avançada.  

Embalagem P.V.P 

1kg 6.00€ 

5kg 25.75€ 

Enriquecida com vitaminas, minerais e extractos de ervas de efeito prebiótico.  

Estimula a reprodução e promove o rápido crescimento e desenvolvimento completo das crias.  

Ideal para utilização ligeiramente humedecida.  

Feast Insectívoros 

Papa semi-humida avançada para insectívoros. 

Enriquecida com vitaminas, minerais, extractos de ervas de efeito prebiótico, insectos e crustáceos. 

Indicada especialmente para exóticos e todos os insectívoros de pequenos e médio porte. 

Embalagem P.V.P 

1kg 9.00€ 

5kg 37.60€ 

Pode ser fornecida como dieta única ou alimento complementar. 

Para utilização diária simples ou ligeiramente humedecida. 

 

Suplementos combinados – Easy Bird  

Easybird complete pet supplement (CPS) 

Embalagem P.V.P 

50gr 6.90€ 

100gr 9.80€ 

300gr 19.70€ 

1kg 37.20€ 

Suplemento combinado para aves de estimação.  

Vitaminas, minerais de elevada absorção, próbioticos, prebioticos, cálcio, proteína de elevado valor alimentar (15%) 
e extractos de ervas de efeito prebiótico.  

Easybird CPS é a solução num único suplemento para uma nutrição combinada completa de aves de estimação e 
companhia.  

Easybird Rest, Moult & Show (RMS) 

Embalagem P.V.P 
100gr 9.80€ 

300gr 20.00€ 

1kg 37.20€ 

5kg 111.00€ 

Suplemento combinado para manutenção.  

Vitaminas, minerais de elevada absorção, próbioticos, prebióticos, cálcio, proteína de elevado valor alimentar (15%) 
e extractos de ervas de efeito prebiótico.  
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Easybird CPS é a solução num único suplemento para uma nutrição combinada completa de aves de estimação e 
companhia.  

 

 

 

 

Easybird Superbreeder 

Embalagem P.V.P 

100gr 11.00 

300gr 29.50€ 

1kg 64.00€ 

5kg 246.20€ 

Suplemento combinado para reprodução.  

Vitaminas, minerais de elevada absorção, probióticos, prebiótico, cálcio, proteína de elevado valor alimentar (65%), 
vitamina E adicional, ácidos gordos essenciais e extractos de ervas de efeito prebiótico.  

Easybird Superbreeder é a solução num único suplemento para uma nutrição combinada completa para aves bem 
reprodução.  

Ideal para pequenos criadores e iniciantes.  

Limpeza e Desinfecção 

Embalagem P.V.P 

30ml 5.95€ 

100ml 8.60€ 

250ml 13.70€ 

500ml 22.30€ 

1lt 34.50€ 

5lt 129.50€ 

Aviclens 

Desinfectante da água e banho.  

Não afecta o trato digestivo, evitando a contaminação da água e propagação de microorganismos.  

Ideal para garantir a higiene da agua e para usar na preparação de sementes germinadas.  

Pode ser usado para desinfecção segura de acessórios.  

Não é compatível em conjunto na mesma água com Potent Brew, Bioplus ou Guardian Angel.  

Avisafe 

Embalagem P.V.P 

100ml 5.50€ 

500ml 13.10€ 

1lt 20.40€ 

5lt 73.60€ 

Desinfectante biodegradável para gaiolas, acessórios e instalações.  
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Ampla acção desinfectante sobre vírus, bactérias e funfos. Pode ser aplicado com plano ou em spray.  

Aroma agradável.  

Diluição 1:50 a 1:100 

Megacare Pack 

Embalagem P.V.P 

200ml 26.40€ 

Cuidado de Saúde para o sistema digestivo.  

Um pack de dois produtos que limpam o sistema digestivo e em seguida, repõem bactérias benéficas de volta ao 
intestino. Provou ser útil para aves com Mega Bacteria. 

Colloidal Silver 

Embalagem P.V.P 

250ml 13.20€ 

Alternativa natural aos antibióticos, para uso interno e externo.  

Indicado para desinfecção de feridas, problemas de olhos e outras infecções tópicas.  

Não é compatível em conjunto na mesma água com Potent Brew, Bioplus ou Guardian Angel. 

 


