
• SAÚDE HUMANA        • SAÚDE ANIMAL         • SAÚDE AMBIENTAL





• Indicação: Cães e gatos (adultos e filhotes): tratamento e controle de 
infestações por pulgas e carrapatos em cães e gatos (adultos e filhotes) a 
partir de 15 dias de vida.
Auxilia no controle de sarna sarcóptica em cães (tratamentos mensais 
consecutivos são recomendados para o controle de ácaros).
Para o tratamento e o controle de dermatite alérgica por picada de pulga (dapp), 
recomendamos fazer aplicações mensais nos animais alérgicos (dapp) e em 
outros cães e gatos que com eles convivem. Mata as pulgas rapidamente após 
o contato. Controla rapidamente as infestações provocadas por todas as fases 
de desenvolvimento dos carrapatos do gêneros de rhipicephalus, dermacentor, 
amblyomma, (vetor da febre a maculosa), haemaphysalis e ixodes, principal 
vetor da doença de lyme humana e canina.
Um único tratamento com Poderoso da Kelldrin pode proteger cães (adultos e 
filhotes) contra pulgas por até 3 meses e contra carrapatos por até 6 semanas; 
e gatos (adultos e filhotes) contra pulgas por até 6 meses e contra carrapatos 
por até 4 semanas. Para o tratamento e controle abrangente de infestações 
de pulgas e carrapatos, ele combina com sucesso o efeito de um adulticida 
e um regulador do crescimento de pulgas. É eficaz contra pulgas adultas por 
um período e inibe o desenvolvimento de ovos e larvas férteis. ele oferece 
efeito contra carrapatos, tendo ação adicional contra piolhos. Ambientes: é um 
inseticida indicado para o controle de cupins, formigas, baratas, escorpiões, 
pulgas, larvas de pulgas, piolhos e carrapatos em ambientes.

• Modo de usar: Diluição para cães e gatos: diluir 30 ml do poderoso da 
Kelldrin em 10 litros de água ou diluição desde que esteja na mesma proporção, 
homogeneizar a mistura, para que o tratamento seja eficaz, deve-se umedecer 
completamente toda a pele e pelos dos animais com o produto. Para uma 
melhor distribuição, pulverizar no sentido contrário ao do crescimento dos 
pelos. Durante a aplicação massagear os pelos para que o produto atinja a pele. 
Use luvas para facilitar essa tarefa. O Poderoso da Kelldrin deve ser aplicado em 
todo o corpo do animal. Deixar o produto secar naturalmente. Não usar toalhas 
para secar o animal. o produto se distribui sobre a pele e pelo.
Preucações: pulverizar os animais em local bem ventilado, evitar pulverizar nos 
olhos dos animais. usar luvas, especialmente durante o tratamento de grupos 
de animais. Lavar as mãos após o uso. Não fumar, beber ou comer durante a 
aplicação. Aplicar 2 a 4 jatos de spray do produto diluído para cada quilo de 
peso do animal. Diluição para ambientes: diluir 30 ml em 6 litros de água ou 
diluição desde de que esteja na mesma proporção, homogeneizar a mistura. 
aplicar o produto na superfície a ser tratada. aplicar o produto a cada 6 meses 
ou quando houver nova infestação de pragas. dosagem: 100 ml/m2.
.

PODEROSO VETERINÁRIO - 
CÃES, GATOS, FILHOTES E AMBIENTES

ZENPROX
• Indicação:
Zenprox é um vermífugo palatável indicado no combate às 
verminoses causadas por nematódeos, cestódeos e protozoários 
que infestam cães e gatos.
Espectro de ação: - Nematóides: toxocara canis, toxocara 
catis, toxocara leonina, ancylostoma tubaeforme, ancylostoma 
caninum, ancylostoma brasilienses, uncinaria stenocephala, 
trichuris vulpis, strongyloides stercoralis, pneumocyssus 
caninum, capillaria sp, spirocerca lupi, dipetalonema 
reconditum, dirofilaria immitis (microfilariae), dirofilaria repens 
(microfilariae). - Cestóides: dipylidium caninum, echinococcus 
granulosus, echinococcus multilocularis, echinococcus vogalis, 
spirometra erinacei, taenia multiceps, taenia taeniformis, taenia 
pisiformis, taenia hydatigena, taenia ovis, diphyllobothrium sp, 
mesocestoides sp e joyeuxiella pasqualei. - Protozoários: giardia 
sp.
• Modo de usar:
Administrar por via oral, puro, podendo ser administrado 
diretamente na boca do animal ou misturado ao alimento (ração, 
carne, pão, etc), nas doses recomendadas às diversas faixas de 
peso, conforme detalhado no esquema abaixo. não é necessário 
jejum prévio ou alimentação especial.

100mg – 1 comprimido para cada 1Kg
Caixinha com 4 comprimidos
Caixa: 5 Displays com 12 caixinhas

900mg – 1 comprimido para cada 10Kg
Caixinha com 4 comprimidos
Caixa: 5 Displays com 12 caixinhas

225mg – 1 comprimido para cada 2,5Kg
Caixinha com 4 comprimidos
Caixa: 5 Displays com 12 caixinhas

2700mg – 1 comprimido para cada 30Kg
Caixinha com 2 comprimidos
Caixa: 5 Displays com 12 caixinhas

ALPHA CIPER
Princípio ativo: Cipermertrina 15%
• Indicação:
- Bovinos: controle das infestações por carrapatos (Moophilus microplus), mosca do chifre (Maematobia 
irritans), mosca doméstica (Musca doméstica), mosca dos estábulos (stomoxys calcitrans), auxiliar no 
controle de bernes (Dermatobia hominis), sarnas (Psoroptes spp), e piolhos (Linoganathus spp, Dermalinia 
spp, Haematopinus spp, Solenoptes spp e Lignonathis spp).
- Ovinos:  controle de sarna (Psoroptes ovis) e piolhos (Haematopinus spp, Solenoptes spp e Lignonathis 
spp).
- Cães:  controle das infestações por carrapatos (Rhipicephalus sanguineus), pulgas (Stenocephalides 
canis), piolhos (Trichodectes canis) e sarnas (Sarcoptes scabiei). Instalações e equipamentos: como 
inseticida e repelente de insetos (moscas, piolhos e ácaros).
Combate a sarna, pulgas, piolhos, moscas e carrapatos de bovinos, aves, animais domésticos e ambientes.
• Modo de usar:
diluir o produto na base de 20 ml para 20 litros de água e homogeneizar bem. todo o corpo do animal 
deverá ser cuidadosamente pulverizado, com especial atenção entre pernas, orelhas e outros locais de difícil 
acesso. em bovinos espera-se um consumo de 4 a 5 litros de calda por animal.
• Apresentação:
Cód. 272: 2x25x20ml
Cód. 280: 6x1L

• Apresentação:
Cód. 294 Caixa com 6 frascos de 1L
Cód. 293 Caixa com 12 frascos de 300ml
Cód. 292 Caixa com 2 displays com 36x30ml

Princípio ativo: Fipronil 2,5%
Piriproxifen 2,5%

AGITE ANTES DE USAR

USO VETERINÁRIO

04 ATIVOS:
Febantel
Pirantel

Praziquantel
Ivermectina



• Modo de usar:
Uso externo - pulverizar sobre o corpo do 
animal, fazendo penetrar bem o pó entre os 
pelos. Pulverizar camas, locais de permanência 
dos animais de produção e de companhia, 
evitando comedouros e bebedouros.
Contra as moscas, polvilhar sobre o esterco e 
ao redor das esterqueiras.
• Apresentação:
20x1Kg (balde)
12x200g

QUAL A SEMELHANÇA ENTRE 
FORMIGAS DOCEIRAS E BARATAS?

FORMIKELL
• Princípio ativo: Imidacloprid 0,2% 

FORMIGAS DOCEIRAS:
Alimentam-se de nossas comidas e também de insetos mortos, 
inclusive baratas, transportando os mesmos microorganismos 
patogênicos (causadores de doenças) que uma barata 
transporta. Pela facilidade que as formigas doceiras tem de entrar 
em qualquer ambiente tornam-se as principais responsáveis por 
grande parte das infecções hospitalares.
CUIDADO: FORMIGAS NÃO FAZEM BEM PARA VISTA E SIM 
MAL PARA SUA SAÚDE.

• Apresentação Formikell:
Cód. 60: Caixa com 12 unidades de 10g
Cód. 59: Caixa com 24 unidades de 10g

BARAKELL
Princípio ativo: Imidacloprid 2%

BARATAS:
Os hábitos alimentares das baratas as colocam em contato direto com 
alimentos humanos e utensillios de cozinha deixando para atrás um 
cheiro repugnante, fezes, além de uma grande variedade de organismos 
tais como bactérias, protozoários, fungos, vermes, vírus, contaminando 
alimentos, utensílios, equipamentos por onde passam. E dentre as 
doenças transmitidas por baratas temos a cólera, difteria, carbúnculo, 
tétano, tuberculose, diarréias, toxoplasmose entre outras.
POR ISSO SÃO CONSIDERADAS PERIGOSAS PARA A NOSSA SAÚDE.

• Apresentação Barakell:
Cód. 58: Caixa com 12 unidades de 10g
Cód. 57: Caixa com 24 unidades de 10g

GEL

CITRONELA CLAREADOR FILHOTES NEUTRO ÓLEO DE NEEM TIRA ODORPEQUENAS RAÇAS

EM BREVE
DIVERSOS SHAMPOOS ESPECIAIS PARA O SEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO

MATT PULGAS PIOLHOS E CARRAPATOS
Princípio ativo: Carbaril. 5%

• Indicação:
Controle de pulgas ctenocephalides sp e dos carrapatos rhipicephalus sanguineus 
dos animais domésticos, piolhos e outros ácaros das aves, inclusive pássaros de 
gaiola, (Mallophaga Sp, Ornithonyssus Sp Dermanyssus), moscas dos galinheiros e 
dos (Estábulos Stomoxys Calcitrans) mosca do chifre (Haematobia Irritans), mosca 
doméstica. Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário.

SHAMPOO 6X1
Princípio ativo: Permetrina 0,4%

O SHAMPOO E CONDICIONADOR 6 EM 1 é um ectoparasiticida indicado para o 
tratamento e prevenção de parasitas como pulgas, carrapatos, sarnas e piolhos 
em cães, gatos e equinos. Proporciona uma perfeita limpeza e condicionamento 
de todos os tipos de pelos, deixando-os macios e perfumados.

Posologia e modo de usar:
Por ocasião do banho, com os pelos umedecidos, aplicar uma quantidade 
suficiente do produto para o porte do animal. massagear bem, de forma que o 
produto e a espuma atinjam todas as regiões do corpo do animal. Deixar o produto 
atuar por 10 minutos e enxaguar em água corrente. Para uma melhor eficácia, 
repetir a operação.

• Apresentação:
Cód. 277: 12x500ml



REPELENTE ELÉTRICO
MOSQUITOS DA DENGUE
E PERNILONGOS
Princípio ativo: Paletrina 9,4%

• Indicação:
Mantém os ambientes protegidos de pernilongos e mosquitos da 
dengue.
• Modo de usar:
Uma hora antes de dormir colocar um refil no aparelho e liga-lo.
Deixar a porta ou janela do quarto aberta, para que os insetos 
possam sair.
Nunca deixe ambas abertas, para evitar correntes de ar, que di-
minuem a eficiência do produto.
• Apresentação:
- Aparelho elétrico + 4 pastilhas.
Cód. 218 Caixa com 8 caixinhas
- Displays com Refis
Cód. 191: Caixa com 4 displays de 20 sachês c/12 pastilhas

MULTI INSETICIDA
Princípio ativo: D’Aletrina 0,1%; D’Tetrametrina 0,10%; Cifenotrina 
0,13%

• Indicação:
KELLTHINE SC 25 MULTI INSETICIDA de uso doméstico é eficaz 
contra moscas, baratas, formigas e mosquitos da dengue. 
Desenvolvido em base aquosa utilizando a mais moderna 
tecnologia.
• Modo de usar:
Pressionar a válvula para ativar o jato. Feche o ambiente e pulverize 
em todas as direções, por 4 a 6 segundos, para uma área de 10m2. 
Deixe agir por 20 minutos e ventile o ambiente antes de permitir 
que pessoas e animais circulem no local. Pulverize diretamente 
sobre os insetos rasteiros para obter uma ação mais rápida.
• Apresentação:
Cód. 190: Caixa com 12 unidades de 300ml
Cód. 236: Caixa com 12 unidades de 450ml (Promocional)

PRONTO PARA USO
Princípio ativo: Lambda-Cialotrina 0,5%

• Indicação:
KELLTHINE SC 25 PRONTO PARA USO da kelldrin é eficaz contra 
Aranhas, Baratas, Barbeiros, Carrapatos, Cupins, Escorpiões, 
Formigas, Mosquito da Dengue, Pernilongos, Pulgas e Traças.
• Modo de usar:
AGITE BEM ANTES DE USAR. Gire o bico aplicador para a posição 
spray, pressione o gatilho a uma distância de 30 cm e aplique o 
produto KELLTHINE SC 25 PRONTO PARA USO da Kelldrin até obter 
cobertura uniforme nos locais onde as pragas andam e pousam e 
se escondem como frestas, cantos, rodapés, sob pias e bancadas 
e ao redor de portas e janelas, armários, no controle de aranhas 
e escorpiões, aplicar em locais escuros e úmidos como pilha de 
tijolos, madeiras e entulhos. Dosagem: 50 ml do produto para cada 
10 m2 de superfície.
• Apresentação:
Cód. 215: Caixa com 12 frascos de 500ml

CASA E JARDIM
Princípio ativo: Lambda - Cialotrina 10%

• Indicação:
KELLTHINE CASA E JARDIM de uso doméstico é eficaz 
contra moscas, baratas, formigas e mosquitos da dengue. 
Desenvolvido em base aquosa utilizando a mais moderna 
tecnologia.
• Modo de usar:
Abra a embalagem coletiva e retire um sachê hidrossolúvel 
(5g) KELLTHINE CASA E JARDIM DA KELLDRIN. Coloque 
o envelope hidrossolúvel fechado em cada 1 litro de água 
e agite bem a solução até obter uma mistura homogênea. 
Aplique a calda preparada diretamente nas pragas indicadas 
nos locais onde elas vivem, se alojam e transitam, através 
de pulverizador manual. Dose de 50ml/m². 
• Apresentação:
Cód. 261: Caixa com 20 embalagens 5x5g

AEROSOL

Combate insetos em geral
LÍQ

UID
O
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COMBATE TODOS OS ROEDORES
EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS

GRANULADO
Princípio ativo: Bromadiolone 0,005%

• Modo de usar:
Colocar as iscas de KELLMAT GRANULADO 
nas tocas e em outros locais onde os roedores 
vivem e transitam. Fazer inspeções diárias para 
avaliar se houve consumo das iscas e após uma 
semana reaplicar o produto nos locais onde as 
iscas desapareceram. KELLMAT GRANULADO 
é um raticida anticoagulante de dose única, 
que mata por hemorragia interna ratos e 
camundongos em um período médio de 3 a 5 
dias. Obs.: Evitar o contato direto das mãos com 
as iscas.

BLOCO
Princípio ativo: Bromadiolone 0,005% 

Modo de usar:
Os blocos do KELLMAT BLOCO devem ser colocados onde os roedores vivem 
transitam, como: tocas, trilhas, túneis, galerias fluviais, esgotos, forros, telhados, 
tubulações etc. Dependendo do grau de infestação e tamanho da área a ser tratada, 
colocar 1 a 5 blocos em cada ponto de iscagem a uma distância de 1 a 5 metros entre 
os pontos. Recomenda-se sempre que possível a utilização de caixa porta-isca, onde 
o raticida ficará protegido das intempéries, além de dificultar o acesso de espécie 
não alvo. Os pontos de iscagem devem ser inspecionados após 7 a 10 dias para 
verificação do consumo e promover o remanejamento nos locais onde os blocos não 
foram consumidos.
Apresentação:
Cód. 38: Caixa com 10 displays de 1kg
Cód. 39: Caixa com 24 caixinhas de 4x16g 

• Apresentação:
Cód. 44: Caixa com 10 displays de 40x25g
Cód. 45: Caixa com 10 embalagens econômica 40x25g
Cód. 48: Caixa com 20 cartelas de 10x25g
Cód. 47: Caixa com 24 caixinhas de 4x25g
 

GRANULADO

MATA CUPIM
Princípio ativo: Bifentrina 0,06%

• Indicação:
KELLTHINE SC 25 MATA CUPIM da Kelldrin é um inseticida 
indicado para o combate de cupins em peças de madeira. 
O tubo flexível possui uma ventosa anti fluxo que evita 
vazamentos durante a aplicação. Protegendo o produto para 
dentro da madeira.
• Modo de usar:
Para usar produto colocar a agulha injetora nos pequenos 
orifícios na madeira e pressionar a válvula até satura-lo, faça 
isto em todos. Ou se necessário, aumentar o diâmetro  do 
orifício com um prego para que a agulha possa penetrar 
livremente ou até que o inseticida apareça em algum ponto 
da madeira. Inspecionar após meses para assegurar-se da 
eliminação da colônia. O produto é eficaz após 14 dias da 
aplicação.
Dosagem: 11g/m2.
• Apresentação:
Cód. 193: Caixa com 6 frascos de 400ml

COLA INSETOS KELLDRIN
• Indicação:
Cola Insetos da Kelldrin é uma armadilha efetiva para exterminar moscas.
É ideal para locais onde a utilização de veneno possa ser perigoso (cozinhas, hospitais, depósitos de alimentos, indústrias 
e restaurantes).
• Modo de usar:
É uma cola permanente e seu modo de ação se dá pela atração, fixação e imobilização dos insetos indesejados. 

AEROSOL

BLOCO



COMBATE TODOS OS ROEDORES
EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS

RATOEIRA ADESIVA
• Modo de usar:
Examinar a área e identificar os locais de passagem 
do roedor. Abrir lentamente. Colocar na passagem 
do roedor como rodapés e cantos de parede. Se 
preferir, fixar o KELLMAT RATOEIRA ADESIVA no local 
escolhido. Para melhores resultados, colocar um 
atrativo como isca no centro da armadilha. Verificar 
diariamente. Se não houver captura após 2 dias, 
mudar a armadilha de lugar. Caso haja a captura, 
colocar em saco plástico e descartar.
• Apresentação:
Cód. 201: Caixa com 25 unidades.
Cod. 291: Display com 25 unidades

KELLMAT-PRÓ PÓ
Princípio ativo: Cumatetralil 0,75%

• Modo de usar:
KELLMATT-PRO da KELLDRIN deve ser polvilhado utilizando 
a própria embalagem como aplicador, nos locais onde os 
roedores vivem e transitam, tais como, trilhas, tocas e túneis, 
em faixas de 5 a 10 cm de largura. Ao transitarem sobre 
o produto, KELLMATT-PRO da KELLDRIN adere aos pelos 
e patas dos roedores, sendo ingerido durante o processo 
natural de limpeza por meio de  lambidas. Para maior 
segurança e comodidade de aplicação e monitoramento, 
KELLMATT-PRO da KELLDRIN pode ser colocado em 
caixas porta iscas preferencialmente posicionadas junto 
aos rodapés e locais de passagem dos roedores a cada 5 a 
10 metros. observação: Aplicar 20g do produto KELLMATT-
PRO da KELLDRIN durante 8 dias consecutivos. Repor 
KELLMATT-PRO da KELLDRIN enquanto observar atividade 
dos roedores e quando perceber redução do pó nos locais 
de aplicação.
• Apresentação:
Cód. 34: Caixa com 6 talqueiras de 1Kg
Cód. 35: Caixa com 12 talqueiras de 200g

Princípio ativo: Cumatetralil 0,073%

• Modo de usar:
Kellmat Pó da Kelldrin deve ser polvilhado utilizando a 
própria embalagem como aplicador, nos locais onde 
os roedores vivem e transitam, tais como, trilhas, 
tocas e túneis, aplicando o produto numa área de 7,5 
cm de largura por 1 m de comprimento. Ele adere aos 
pelos e patas dos roedores, sendo ingerido durante o 
processo natural de limpeza por meio de  lambidas. 
Para maior segurança, comodidade de aplicação e 
monitoramento, o Kellmat Pó poderá ser colocado em 
caixas porta iscas preferencialmente posicionadas 
junto aos rodapés e locais de passagem dos roedores 
em cada 5 a 10 metros.
• Observação: Aplicar 20g do produto durante 8 
dias consecutivos. Reponha o Kellmat Pó da Kelldrin 
enquanto observar atividade dos roedores e quando 
perceber redução do pó nos locais de aplicação.
• Apresentação:
Cód. 35: Caixa com 12 talqueiras de 200g

VENDA 
LIVRE

KELLMAT PÓ

PÓ

GRANULADOSEMENTES DE CEREAIS
Princípio ativo: Brodifacoum 0,005% 

• Modo de usar:
Colocar as iscas de KELLMAT SEMENTES DE CEREAIS nas tocas e em outros 
locais onde os roedores vivem e transitam. Fazer inspeções diárias para avaliar 
se houve consumo das iscas e após uma semana reaplicar o produto nos 
locais onde as iscas desapareceram. 
KELLMAT é um raticida anticoagulante de dose única que mata por hemorragia 
interna ratos e camundongos em um período médio de 3 a 5 dias. Obs.: Evitar 
o contato direto das mãos com as iscas.
• Apresentação:
Cód. 235: Caixa com 24x4x25g (Caixinha)
Cód. 115: Caixa com 10 displays de 40x25g
Cód. 46: Caixa com 10 embalagem econômica 40x25g

PÓ



THORNADO
Princípio ativo: Fipronil 0,024%

• Indicação:
THORNADO INSETICIDA PÓ é eficaz contra formigas 
cortadeiras.(Atta sexdens rubropilosa), baratas (Periplaneta 
Americana e Bratella Germanica), cupins, cochonilhas, pulgas 
e carrapatos.
• Modo de usar:
Aplicar o produto THORNADO INSETICIDA PÓ puro da própria 
embalagem do inseticida para o controle das seguintes pragas: 
Formigas cortadeiras, cochonilhas, baratas, cupins, pulgas e 
carrapatos. Não aplicar na pele, cabelos ou pêlos de crianças 
e animais. Utilizar luvas para aplicação. Dosagem: 50g/m2.
• Apresentação:
Cód. 37: Caixa com 20 displays com 4x250g
Cód. 199: Caixa com 12 talqueiras de 200g 

• Apresentação:
Propoxur (VENDA LIVRE) 1%

Cód. 145 Caixa com 12 talqueiras de 200g
Cód. 250 Caixa com 24 saquinhos de 250g
 

• Modo de usar: 
Espalhar o Inseticida pó KELLBYOL DA KELLDRIN nas áreas infectadas por baratas, cupins, formigas e pulgas como assoalhos, porões, ralos, frestas e lixeiras. 
KELLBYOL é eficaz mesmo em lugares úmidos (não mistura na água). Não aplicar sobre camas e sofás. Não aplicar na pele, cabelos ou pêlos de crianças e 
animais. Dosagem 50g/m2

Apresentação:
Deltametrina
(ENTIDADES ESPECIALIZADAS) 0,2%

Cód. 51 Caixa com 12 talqueiras de 200g
Cód. 25 Caixa com 12 potes de 1kg 

SEMENTOX TS
Princípio ativo: Fipronil 0,024%

• Indicação:
SEMENTOX TS INSETICIDA PÓ é eficaz contra formigas 
cortadeiras.(Atta sexdens rubropilosa).
• Modo de usar:
Aplicar o produto SEMENTOX TS INSETICIDA PÓ puro da 
própria embalagem do inseticida para o controle das seguintes 
pragas: Formigas cortadeiras, cochonilhas, baratas, cupins, 
pulgas e carrapatos. Não aplicar na pele, cabelos ou pêlos de 
crianças e animais. Utilizar luvas para aplicação do produto. 
Dosagem: 50g/m2.
• Apresentação:
Cód. 36: Caixa com 20 displays com 2x250grs

KELLMICIDA 200
Princípio ativo: Propoxur 1%

• Indicação:
KELLMICIDA 200 é indicado para o combate de formigas (saúvas e 
quenquéns) 
• Modo de usar:
Formigas e Cupins: Com auxílio da polvilhadeira de aplicação de 
inseticida em pó insuflar o KELLMICIDA 200 da KELLDRIN no olheiro, 
introduzindo a mangueira de saída do aplicador o mais profundo 
possível para atingir por completo o formigueiro ou cupinzeiro. 
Pulgas: Com auxílio da polvilhadeira de aplicação de inseticida em 
pó, aplicar o produto nas áreas infectadas por pulgas, tais como 
assoalhos, porões, ralos, frestas e lixeiras. Dosagem: 50g/m2.
• Apresentação:
Cód. 23: Caixa com 24 unidades de 1kg
Cód. 219: Caixa com 14 sacos de 1kg

KELLGRAN
Princípio ativo: Propoxur 1%

• Indicação:
KELLGRAN da Kelldrin é indicado no controle de pulgas, 
formigas, cupins, lagartas, pulgões e cochonilhas.
• Modo de usar:
Espalhar o inseticida em pó KELLGRAN nas áreas infectadas 
por pulgas, formigas, cupins, lagartas, pulgões e cochonilhas. 
Como, assoalhos, porões, ralos, frestas e lixeiras. Não aplicar 
sobre camas e sofás. Não aplicar na pele, cabelo ou pêlos de 
crianças e animais. Dosagem 50g/m2

• Apresentação:
Cód. 26: Caixa com 24 unidades de 1kg

PÓ
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Por não misturar na água, KELLBYOL 
é bastante utilizado em ralos e caixas 
de gordura, formando uma camada 
na superfície interna dos mesmos.  
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• Indicação:
MATT PULGAS é eficaz contra pulgas, carrapatos e piolhos.
•Modo de usar:
Espalhar o inseticida em pó MATT PULGAS nas áreas infestadas, como assoalhos, porões, ralos, frestas, lixeiras, rodapés 
e debaixo e atrás de móveis.

MATT PULGAS - CARRAPATOS E PIOLHOS
Princípio ativo: Propoxur 1% 

POTTENTE 400 PM
Princípio ativo: Cipermetrina 40%

• Indicação:
POTTENTE 400PM é indicado para o combate do mosquito da 
dengue (Aedes Aegypti) escorpiões, cupins, baratas, formigas e 
aranhas.
• Modo de usar:
Prepara o líquido inseticida diluindo o produto POTTENTE 400PM 
em água na dosagem recomendada, mantendo a agitação para 
homogeneizar o liquido. Pulverizá-lo diretamente nas superfícies 
de contato. Aplicar a diluição com pulverizador manual. Obs: 
Agite antes de usar.
• Apresentação: 
Cód. 32: Caixa com 2 displays de 28x25g
Cód. 30: Display com 40 unidades de 25g ( Hidrossolúvel)

DDVP 1000 CE
Princípio ativo: Diclorvós 65%

•Indicação:
DDPV 1000 CE é um inseticida indicado para 
combate a moscas, pulgas, Blatella Germanica 
(barata alemã / de cozinha) e Periplaneta Americana 
(barata de esgoto).
• Modo de usar:
O produto DDPV 1000 CE deve ser aplicado em 
residências, edifícios comerciais e industriais, 
armazéns, restaurantes, padarias, escolas, hospitais, 
meios de transporte. Diluir 50 ml de DDPV 1000 CE 
em 10 litros de água. Dose 50ml/m2.
• Apresentação:
Cód. 185: Caixa com 6 frascos de 1L
Cód. 184: Caixa com 12 frascos de 1L 
Cód. 189: Caixa com 25x100ml

SAQUINHO
HIDROSSOLÚVEL

Apresentação:
Propoxur 1% (Entidades especializadas)
Cód. 28: Balde de 10kg com 10 sacos de 1kg
Cód. 27: Caixa com 24 unidades de 1kg

Apresentação:
Propoxur
Cód. 29: Balde de 20kg com 200 unidades de 100g
Cód. 53: Caixa com 12 talqueiras de 200g
Cód. 52: Caixa com 48 caixinhas de 100g

As pulgas não causam somente 
desconforto ao homem e a seus 
animais domésticos, mas também 
problemas de saúde, tais como: 
dermatites alérgicas, viroses, vermes e 
doenças causadas por bactérias (peste 
bulbônica, tularemia e salmoneiose).

FIQUE POR DENTRO:

Uma única fêmea (Aedes aegypti) 
pode picar até 300 pessoas por dia.

FIQUE POR DENTRO:

PÓ

TSUNAMI SC 200
Princípio ativo: Imidacloprido 20% 
  
• Indicação: 
TSUNAMI SC 200 da Kelldrin é eficaz contra carrapatos, pulgas, cupins, formigas e baratas. Atua protegendo 
as estruturas, estabelecendo uma zona tratada que os cupins não podem detectar. Possui efeito em cadeia que 
contribui para o extermínio de toda a colônia. 
• Modo de usar:
Prepare diretamente no tanque pulverizador uma calda com 25ml do TSUNAMI SC 200 para cada 10 litros de água 
na dose de 200m2

• Apresentação:
Cód. 180: Caixa com 6 frascos de 1L
Cód. 206: Caixa com 3 displays com 4x300ml
Cód. 202: 2 displays com 12x100ml
Cód. 244: Caixa com 12x100ml
Cód. 262: Caixa com 2x36x30ml

líq
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KELLTHION 500 CE
Princípio ativo: Malathion 5%

• Indicação:
KELLTHION 500 CE é indicado no combate de 
moscas (Musca Doméstica), mosquito da dengue 
(AEDES AEGYPTI), lagartas, pulgões e cochonilhas.
• Modo de usar:
Abertura da embalagem: Ao abrir a embalagem do 
produto utilize luvas e óculos de proteção a fim de 
evitar contato com os olhos e a pele. Diluir 20ml do 
KELLTHION CE MALATHION DA KELLDRIN  em 1 litro 
de água. Ápos o preparo da calda, com pulverizador 
(manual ou automático), borrifar em paredes, 
rodapés, cantos escuros, fendas, frestas e em outros 
locais onde insetos possam se alojar. Procurar fazer 
a distribuição da calda uniformemente. Dose de 
aplicação 50ml/m2.
• Apresentação:
Cód. 11: Caixa com 12 frascos de 1L
Cód. 12: Caixa com 25 frascos de 100ml

líq
uido

CIPERMETRINA 250 CE
Princípio ativo: Cipermetrina 25% 

• Indicação:
CIPERMETRINA 250 CE DA KELLDRIN é eficaz no 
controle de baratas, formigas, carrapatos e traças
• Modo de usar:
Diluir 10ml do CIPERMETRINA 250 CE DA KELLDRIN 
em 1 litro de água. Aplicar 50ml de calda por m2 de 
superfície. Aplicar nos esconderijos de insetos. 
• Apresentação:
Cód. 18: Caixa com 6 frascos de 1L
Cód. 19: Caixa com 3 displays 4x300ml

KELLDRIN SC 25
Princípio ativo: Cipermetrina 2,5% 

•Indicação:
Kelldrin SC 25 é indicado no controle de baratas e  moscas.
•Modo de usar:
Diluir 100 ml  Kelldrin SCt 25 em 5  litros de água para uma área de 30m2. 
homogeneizar a mistura e aplica-lo onde normalmente  os insetos são encontrados. 
atenção: agitar antes de usar a sobra do produto misturado.
•Apresentação:
Cód. 15: Caixa com 12 frascos de 1L

líq
uido

CUPINICIDA ZODRIN - PRONTO PARA USO
Princípio ativo: Lambda-Cialotrina 0,5%

• Indicação:
CUPINICIDA ZODRIN PRONTO PARA USO é indicado no combate a cupins, 
baratas e formigas.
• Modo de usar:
Efetuar a aplicação por pulverização do CUPINICIDA ZODRIN PRONTO PARA 
USO em residências, edifícios, industrias, galpões, escritórios e dependências 
comerciais onde os insetos normalmente são encontrados. Estas áreas incluem 
principalmente cantos escuros de armários e quartos, rodapés, rachaduras em 
paredes, embaixo de balcões, atrás e debaixo de pias e em volta dos ralos. 
Aplicar de tal maneira que não sejam contaminados alimentos e caixas de água. 
Repetir o tratamento se necessário.
• Apresentação:
Cód. 54: Caixa com 12 frascos de 500ml

CUPINICIDA ZODRIN 400 CE
Princípio ativo: Cipermetrina 5%

• Indicação:
CUPINICIDA ZODRIN 400CE é indicado para o controle de 
cupins e formigas em residências, edifícios, indústrias, 
galpões e estabelecimentos comerciais.
• Modo de usar:
Diluir 100 ml para cada 5 litros de água. Pulverizar o 
produto CUPINICIDA ZODRIN 400CE sobre as superficies 
a serem tratadas. Efetue a aplicação no local a ser tratado, 
como armários, roupeiros, rodapés, rachaduras em 
paredes, balcões e atrás e debaixo de pias.
• Apresentação:
Cód. 5: Caixa com 12 frascos de 1L
Cód. 6: Caixa com 25 frascos de 100ml

MOSQUITO
DA DENGUE

MOSCAS

LAGARTAS

COCHONILHAS

PULGÕES

MOSCAS

BARATAS

CARRAPATOS

TRAÇAS

FORMIGAS

BARATAS

FORMIGAS

CUPINS



GEL
Princípio ativo: Imidacloprid 0,6%

• Indicação:
PODEROSO MOSQUICIDA GEL é um inseticida 
com atrativo indicado para o combate às moscas 
domésticas (Musca domestica L.) com ação de 
contato e ingestão. Aplicação em residências, 
edifícios públicos, indústrias, estabelecimentos 
comerciais, hospitais, restaurantes, depósitos, 
hotéis e armazéns.
• Modo de usar:
Para aplicar Poderoso Mosquicida Gel, basta 
pressionar o embolo formando pequenos filetes a 
cada 10cm de distância, nos locais onde as moscas 
pousam.
Aplique o produto nos locais onde as moscas 
pousam.
Obs.: Não aplicar ao mesmo tempo com pulverização 
líquidas convencionais.
• Apresentação:
Cód. 65: Caixa com 12 unidades de 10g
Cód. 64: Caixa com 24 unidades de 10g

AGITHOR
Princípio ativo: Tiametoxan 10%
.
• Indicação:
Agithor é indicado para combater moscas de estábulos, granjas de 
aves e suínos e haras.
• Modo de usar:
Agithor WG, após diluição em água, pode ser aplicado por 
pincelamento, pulverização localizada ou através de cordões 
embebidos, seguindo as dosagens recomendadas neste rótulo.
Agithor WG deve ser aplicado nos locais mais frequentados pelas 
moscas, tais como: superfícies aquecidas pelo sol, corpos cilíndricos 
(canos, fios, arames, postes e mourões), janelas
(caixilhos, parapeitos e batentes), painéis fixos.
Evite aplicar Agithor WG em superfícies sujas, muito porosas e 
paredes recentemente pintadas com cal, pois seu efeito residual 
poderá diminuir. Agithor WG tem efeito residual prolongado. 
Se durante o período de proteção, notar-se o ressecamento do produto 
e consequente perda da atratividade, basta borrifar água sobre as
superfícies aplicadas e a atividade do produto será reativada. 
O produto deve ser usado no máximo até 24 horas após mistura com 
água. Agitar o conteúdo dos recipientes se a aplicação for
interrompida por mais de 30 minutos.
• Apresentação:
Cód. 268: Caixa com 4 unidades de 100g
Cód. 251: Caixa com 4 unidades de 250g

ESPANTA POMBOS, MORCEGOS
E PARDAIS
Princípio ativo: Polisobutileno 92%

• Indicação:
ESPANTA POMBOS E MORCEGOS é um produto indicado para repelir pombos 
e morcegos. Sua características pegajosa gera incômodo ao pousarem sobre a 
área tratada. Em consequência disso, buscam uma nova área de pouso, sem 
causar nenhum dano ou sequela sobre eles.
O produto também pode ser utilizado para manutenção de infestação de formigas, 
sendo aplicado nos locais de passagem que limita o acesso e a ação delas.
• Modo de usar:
Abrir a bisnaga a 2cm da ponta. Rosquear o bico dosador na bisnaga. Identificar 
os locais de pouso das pombas e morcegos. Limpar adequadamente a superfície 
a ser tratada utilizando luvas e máscara. POMBOS e MORCEGOS: Aplicar em 
forma linear ou zigue-zague em filete de aproximadamente 2mm de espessura. 
FORMIGAS: Aplicar um filete de 2mm de espessura em torno do caule das 
plantas, vasos ou local de passagem.
• Apresentação:
Cód. 192: Caixa com 6 unidades de 265g
Cód. 267: Caixa com 6 unidades de 200g

LÍQUIDO
Espanta pombos, morcegos e pardais é um produto líquido utilizado em 
instalações para afastar pombos, morcegos, pardais e pássaros em geral, 
auxiliando na prevenção de doenças transmitidas por estes vetores.
Sua ação se dá através do odor da canela que incomoda os animais, o 
produto deve ser utilizado em locais abertos e fechados de instalações 
onde ocorram infestações por pombos, morcegos e pardais.
• Modo de usar:
O produto vem pronto para uso, em embalagem de 1L. Colocar em 
pulverizador apropriado e pulverizar a área a ser tratada na proporção de 
1L/ 25 m2 de superfície.
• Apresentação:
Cód. 279: Caixa com 6 frascos de 1L

GRANULADO
Princípio ativo: Tiamatoxon 1%

• Indicação:
PODEROSO MOSQUICIDA é uma isca granulada com 
atrativo indicado no controle de moscas domésticas, 
(Musca domestica L.), com ação de contato e 
ingestão. Aplicação em residências, edifícios 
públicos, indústrias, estabelecimentos comerciais, 
hospitais, restaurantes, depósitos, hotéis e armazéns.
• Modo de usar:
Coloque 30g do PODEROSO MOSQUICIDA para 
15m2 em recipientes de plástico ou papelão (ex: 
pratinhos descartáveis), e colocá-los nos locais de 
maior frequência das moscas. Renove a aplicação 
quando notar perda de eficiência. ATENÇÃO: Sempre 
fora do alcance de crianças e animais domésticos. 
Não aplique em humanos ou animais.
• Apresentação:
Cód. 63: Caixa com 2 displays de 33x30g
Cód. 256: Caixa com 24 caixinhas de 2x30g
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KELLDRIN SC25 - DISPLAY
Princípio ativo: Lambda - Cialotrina 0,5%

• Indicação:
Combate a insetos em geral (rasteiro, mosca, mosquito, baratas e 
etc).
• Modo de usar:
Diluir 30ml do KELLDRIN SC 25 em 1 litro de água. Misturar até 
formar uma pré mistura homogênea. Colocar esta solução no 
pulverizador, agitando sempre. Aplicar o produto a uma distância 
media de 40cm da superfície a ser pulverizada.
• Apresentação:
Cód. 123: Caixa com 1 display de 25x30ml
Cód. 13: Caixa com 2 displays de 25x30ml

METALDEÍDO 5%
Princípio ativo: Metaldeído

• Indicação:
Lesmicida 5% é uma isca granulada com atrativo 
resistente a água indicado no controle de lesmas e 
caracóis. Aplicação em residências, edifícios, indústrias, 
estabelecimentos comerciais, hospitais, restaurantes, 
depósitos, hotéis e armazéns.
• Modo de usar:
Aplicar 1g/m2 do LESMICIDA 5% fazendo montículos 
distanciados de 0,8 a 1,0 metro em todos os sentidos. 
Evitar o contato direto com as mãos. Em caso de 
grandes infestações repetir a aplicação após 7 a 10 dias. 
Observação: Aplicação localizada no solo, sem contato 
com as plantas em culturas de hortaliças, frutíferas e 
café.
• Apresentação:
Cód. 49: Caixa com 10 embalagens 4x250g (Econômica) 
Cód. 50: Caixa com 10 displays de 6x250g
Cód. 260: Caixa com 10 displays de 25x50g
Cód. 119: Saco com 10Kg
Cód. 120: Saco com 20Kg
Cód. 281: Caixa 2x6x250g
Cód. 282: Caixa 2x25x50g 

KELLMICIDA
Princípio ativo: Sulfluramida 0,3%

• Indicação:
KELLMICIDA ISCA GRANULADA é indicada para o 
combate de formigas (saúvas e quenquéns).
• Modo de usar:
Distribuir 10g/m2 de KELLMICIDA ISCA GRANULADA 
em montículos do lado carreiro de formigas ou 
olheiros, distante 20cm, nunca interrompendo a 
trilha ou lançando dentro do olheiro, pois ocorrerá 
a rejeição e evitando também a aplicação nas horas 
mais quentes do dia.
A isca é recomendada para uso em locais de 
gramados e jardins para as espécies de formigas 
cortadeiras do gênero ATTA SEXDENS RUBROPILOSA 
(Saúva limão) que contaminarão e exterminarão a 
colônia. Aplicar em qualquer época em locais secos 
protegidos da umidade, com porta-iscas ou cobri-los 
com algum tipo de material (ex. Telha).
• Apresentação:
Cód. 43: 40x10x50grs (Embalagem econômica)

ISCANILL
Princípio ativo: Fipronil 0,01%

• Indicação:
ISCANILL FORMICIDA ISCA GRANULADA  é indicada para o combate 
de formigas (saúvas e quenquéns).
• Modo de usar:
Aplicar o ISCANILL FORMICIDA ISCA GRANULADA diretamente 
da embalagem sem contato manual, colocar a isca paralelo ao 
caminho das formigas usando 10g/m2. Aplicar em lugares secos. 
Aplicar quando as formigas estiverem em atividade mais intensa 
(predominante no início da manhã e no final da tarde).
Aplicar em qualquer época em locais secos protegidos da umidade, 
com porta-iscas ou cobri-las com algum tipo de material (ex. Telha).
As iscas serão carregadas para a sua colônia ocorrendo o extermínio 
da mesma.
Obs: Não aplicar o produto em dias chuvosos ou com prenúncio de 
chuvas.
• Apresentação:
Cód. 257: 24x4x50g (Caixinha).
Cód. 40: 40x10x50g (Embalagem econômica)

Não aplicar o produto em 
dias chuvosos ou com 
prenúncio de chuvas.

Não aplicar o produto em 
dias chuvosos ou com 
prenúncio de chuvas.
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MATT PULGÕES
Princípio ativo: Deltametrina 0,2%

• Indicação:
MATT PULGÕES é indicado para o controle de pulgões.
• Modo de usar:
Diluir 10g do Matt Pulgões em 1 litro de água. Aplicar 
utilizando pulverizador manual.
• Apresentação:
Cód. 33: 2 displays com 100 pacotes de 10g
Cód. 258: 24x5x10grs (caixinha)

MATT PULGÕES - PRONTO PARA USO
Princípio ativo: Malathion  0,5%

• Indicação:
MATT PULGÕES pronto para uso é indicado para o controle de pulgões 
e conchonilhas.
• Modo de usar:
Pulverize bem todas as partes aéreas das plantas, folhas e caule a 
cada 15 dias. Mantenha o frasco a uma distância de 30cm.
• Apresentação:
Cód. 66: Caixa com 12 frascos de 500ml

PODEROSO 25CE
Princípio ativo: Fipronil 2,5%

• Indicação:
PODEROSO 25 CE é indicado para o controle de cupins, formigas, 
baratas e escorpiões para edificações comerciais, industriais e 
residênciais.
• Modo de usar:
Diluir 30ml de PODEROSO 25 CE para cada 6 litros de água e 
aplicar o produto na superfície a ser tratada.
• Apresentação:
Cód. 20 Caixa com 6 frascos de 1L
Cód. 21 Caixa com 3 displays com 4x300ml
Cód. 198 Caixa com 2 displays com 36x30ml

PODEROSO - PRONTO PARA USO
Princípio ativo: Fipronil 0,02%

• Indicação:
PODEROSO PRONTO PARA USO é eficaz no combate a cupins, 
baratas e formigas em locais como: edificações comerciais, 
industriais e residenciais.
• Modo de usar:
Efetuar a aplicação por pulverização do PODEROSO PRONTO PARA 
USO em residências, edifícios industriais, galpões, escritórios 
e dependências comerciais onde os insetos normalmente são 
encontrados. Estas áreas incluem principalmente cantos escuros 
de armários e quartos, rodapés, rachaduras em paredes, embaixo 
de balcões, atrás e debaixo de pias e em volta dos ralos. Aplicar 
de tal maneira que não sejam contaminados alimentos e caixas 
de água. Repetir o tratamento se necessário.
• Apresentação:
Cód. 55: Caixa com 12 frascos de 500ml
Cód. 56: Caixa com 24 frascos de 150ml

Líquido
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ÓLEO DE NEEM
Princípio ativo: Azadiractina (Óleo de Neem)1,2%

• Indicação:
O Óleo de Neem da Kelldrin é um produto elaborado 
com o ativo azadiractina, eficaz no controle de oídio 
(sphaerotheca pannosana), mancha negra (diplocarpon 
rosae), lagartas, cochonilhas e pulgões em jardins 
amadores.
• Modo de usar:
Diluir 10 ml do óleo de neem da kelldrin em 1 litro de água 
e aplicar por pulverização diretamente na planta onde os 
fungos oídio (sphaerotheca pannosana) e mancha negra 
(diplocarpon rosae), pulgões, cochonilhas e lagartas 
estão alojados. Dose de aplicação: 30 ml/m2

• Apresentação:
Cód. 277: 12x8x10ml

FUNGITHOR
Princípio ativo: Difenoconazole -1,67% p/p;

• Indicação:
O Fungithor da Kelldrin é um produto elaborado com 
difenoconazole, eficaz no controle de mancha negra 
(diplocarpon rosae) e oídio (sphaerotheca pannosana) 
para jardinagem amadora.
• Modo de usar:
Diluir 10 ml do Fungithor da Kelldrin para 1 litro de água 
e com ajuda de um pulverizador manual aplicar sobre 
manifestação dos fungos mancha negra (diplocarpon 
rosae) e oídio (sphaerotheca pannosana), até chegar ao 
escorrimento da calda sobre as folhas.
Dose  de aplicação: 30 ml por m2. Agite bem antes de usar. 
Usar imediamentamente após sua preparação.
• Apresentação:
Cód. 265: 12x8x10ml

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

Líquido

AKB 480 - Herbicida
Princípio ativo: Glifosato 48%

• Indicação: GLIFOSATO 480 AKB é um herbicida sistêmico 
de eficiência comprovada no controle total de ervas daninhas 
emergentes da espécie Brachiaria Decumbens, que são atingidas 
pela ação do herbicida na parte aérea (Folhas) que conduzem 
o princípio ativo até a raiz provocando seu extermínio. A ação 
definitiva do produto é verificada entre sete a dez dias.
• Modo de usar: Diluir toda a embalagem (10 ml) do produto 
AKB 480 da Kelldrin em 01 litro de água. Misture bem e utilize 
um pulverizador manual ou regador plástico e aplique numa área 
de 30m2.
•  Apresentação:
Cód. 259: display com 100 sachês de 10ml
Cód. 222: Caixa com 10 pacotes com 20 sachês de10ml
Cód. 255: Caixa com 24 caixinhas com 5 sachês de 10ml

Matt Tiririca
Princípio ativo: Imazapir 2%

• Indicação:
MATT TIRIRICA da KELLDRIN é eficaz contra plantas daninhas, 
conhecida como tiririca. Utiliza-lo somente nas tiriricas.
• Modo de usar: Diluir o frasco do produto (10 ml) MATT 
TIRIRICA da KELLDRIN em 1 litro de água. Agitar, com 
cuidado, para homogeneizar a mistura e aplicar com auxílio 
de um pulverizador  manual ou um regador plástico, a uma 
distância de 40 cm, diretamente na planta. Cada solução de  
1 litro é o suficiente para aplicar em 30 m² de área (50 ml/m²).
O produto é eficaz após 28 dias de sua aplicação.
USAR IMEDIATAMENTE APÓS SUA PREPARAÇÃO.
• Apresentação:
Cód. 269 Caixa com 12 caixinhas de 8x10ml

FÁCIL 
USO
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KELL-LUB - ANTIFERRUGEM
• Indicação:
KELL-LUB - ANTIFERRUGEM é indicado no carro, aonde solta 
todas as partes emperradas como porcas e parafusos. Elimina 
rangidos de pedais, portas e capôs, além de repelir a água do 
distribuidor. Na casa, escritório, indústria e lazer: Desengripa 
todos os aparelhos eletrodomésticos, motores, esteiras rolantes, 
motocicletas, jet ski, skates, armas, fechaduras, dobradiças, 
máquinas de costura, máquinas de escrever, bicicletas e etc..
• Modo de usar:
Agite bem antes de usar, aplique o produto na superfície 
desejada direcionando o jato. Em locais de difícil acesso, utilize 
o prolongador.
• Apresentação:
Cód. 213: Caixa com 12 unidades de 300ml/180g

PODEROSO - LIMPA TUDO
• Indicação:
Poderoso Limpa Tudo é uma espuma poderosa 
desenvolvida para a limpeza automotiva e domésticas 
em locais como partes internas do veículo, sófas, 
cortinas, carpetes, tecidos em geral, computadores, 
fórmicas, vinil, plastic, borrachas, tênis, sapatos, 
sandálias, bolsas, mochilas e couro.
• Apresentação:
Cód. 238: Caixa com 12 unidades de 300ml/180g

PODEROSO -
BRILHA INOX
• Indicação:
Poderoso Brilha Inox foi desenvolvido 
para uso diário na limpeza de superficies 
e utensílios  de inox, alumínio, peças 
esmaltadas e plásticos, formando uma 
camada de proteção contra oxidação 
facilitando a limpeza e a manutenção. Pode 
ser aplicado em elevadores, geladeiras, 
fogões, bandejas, churrasqueiras, 
corrimões, mesas, etc.
• Apresentação:
Cód. 240: Caixa com 12 unidades de 
300ml/180g

PODEROSO -
LUSTRA MÓVEIS
• Indicação:
Poderoso Lustra Móveis utiliza uma cera 
natural que protege e dá brilho para todos 
os tipos de móveis, podendo também ser 
aplicado em superfícies laminadas, vinil e 
couro. Fácil aplicação por ser em aerosol
• Apresentação:
Cód. 241: Caixa com 12 unidades de 
300ml/180g

PODEROSO -
LIMPA FORNO 
E MICROONDAS
• Indicação:
Poderoso Limpador Forno e Microondas age 
rapidamente dissolvendo a
sujeira, sem gerar odor. Facilita
limpeza de fornos, assadores, coifas, grills, 
espetos, louças e demais utensílios de cozinha em 
forma de espuma. Não contém soda cáustica.
• Apresentação:
Cód. 239: Caixa com 12 unidades de 300ml/180g

PODEROSO -
LIMPADOR GERAL
• Indicação:
Poderoso Limpador Geral foi desenvolvido 
para fazer uma limpeza profunda em 
banheiros, ralos, pias, cozinhas, quartos, 
pisos, etc. 
Sua fórmula inovadora deixa um perfume 
agradável com sensação de limpeza 
prolongada.
• Apresentação:
Cód. 237: Caixa com 12 unidades de 
300ml/180gODORIZADOR DE AMBIENTES

• Apresentação:
Caixa com 12 unidades de 400ml
(Flores campestres, talco baby, lavanda, aquamarine).

Ar Gradavél, deixa seu 
ambiente ainda mais agradável 
e aconchegante. 
As suas fragrâncias são de 
longa duração e eliminam 
fungos e bactérias. 
Experimente e se surpreenda!



PROTEJA -SE DO SOL E GARANTA 
UMA PELE LINDA E SAUDÁVEL 

PRODUTOS PARA SAÚDE

DERMEX - ÓLEO 
AMACIANTE COM AGE
Princípio ativo: Vitamina A e E e Lecitina
de Soja

• Indicação: é uma loção oleosa à base 
de Ácidos Graxos Essencias (A.G.E) com 
vitamínas A e E, que revitaliza e mantém o 
equilíbrio hídrico da pele, melhorando a sua 
elasticidade. Sua formulação mantém a 
integridade da pele, ajudando na prevenção 
do aparecimento de escaras.
• Apresentação:
Cód. 113: Caixa com 12 unidades de 100ml
Cód. 114: Caixa com 12 unidades de 200ml

PERFUME PÉ -
DEO PÉDICO
• Indicação: PERFUME PÉ - DEO 
PÉDICO é um spray que mantém os 
pés secos e perfumados.
• Apresentação:
Cód. 197: Caixa com 12 unidades de 
150ml/90g

SKIN - ESPUMA DE 
BARBEAR
• Indicação: SKIN - ESPUMA DE 
BARBEAR é uma espuma hidratante, 
com perfume neutro que prepara a 
sua pele, para um barbear suave com 
um deslizamento incrível.
• Apresentação:
Cód. 196: Caixa com 12 unidades de 
150ml/90g

SOL BLOCK - 30 FPS
SOL BLOCK - 30 FPS, é um spray 
com proteção UVA-UVB que previne o 
envelhecimento solar.
• Indicação: Uso externo. Agite antes de 
usar. Aplique abundantemente SOL BLOCK 
- 30 FPS da Sortie sobre a pele antes da 
exposição ao sol e sempre que necessário. 
Para aplicar no rosto, pulverize nas mãos 
e espalhe-o evitando o contato com 
os olhos, narinas, boca ou ferimentos. 
Mantém a proteção solar por 80 minutos 
dentro da água, devendo reaplicar sempre, 
após sudorese intensa, nadar ou banhar-
se, secar-se com toalha e durante a 
exposição ao sol.
• Apresentação:
Cód. 195: Caixa com 12 unidades de 
200ml/180g

REPELE TAMBÉM O MOSQUITO 
TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA VIRUS 
E CHIKUNGUNYA
Princípio ativo: Diethyl tolvemide 6,65%

• Indicação: é uma loção oleosa à base de Ácidos Graxos Essencias (A.G.E) 
com vitamínas A e E, que revitaliza e mantém o equilíbrio hídrico da pele, 
melhorando a sua elasticidade. Sua formulação mantém a integridade da 
pele, ajudando na prevenção do aparecimento de escaras.
• Apresentação:
Cód. 233: Caixa com 12 unidades de 200ml (aerosol)
Cód. 234: Caixa com 12 unidades de 200ml (spray)

HYGIPART - HIGIENIZADOR 
DE MÃOS
Princípio ativo: Álcool

• Indicação: HYGIPART é um gel antisséptico a base 
de álcool 70% para higienização e hidratação das mãos.
• Apresentação:
Cód. 68: 02 Displays  com 12 unidades de 52g
Cód. 67: Caixa com 12 frascos de 440g ÁLCOOL

70º


