
CONTRAINDICAÇÕES:
O undecilenato de boldenona é um anabolizante, seu uso é proibido na prática
de esportes oficiais, pois é considerado “dopping”. 
Não aplicar o produto em equinos destinados ao abate para consumo humano.
O resíduo de undecilenato de boldenona pode ser detectado até 40 dias após
a última aplicação.
Não administrar o produto em éguas prenhes e garanhões, devido à ausência
de dados específicos sobre a teratogenicidade da droga. 
Por ser um produto à base de hormônio, EQUI-BOOST não deve ser manuseado
por mulheres grávidas.

EFEITOS COLATERAIS:
Uma dose excessivamente alta de EQUI-BOOST pode provocar efeitos
androgênicos ou masculinização. Estes efeitos são transitórios. 

MODO DE CONSERVAÇÃO:
Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo
da luz solar direta. 

APRESENTAÇÃO:
Frasco ampola de vidro contendo 10 mL ou 50 mL.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 6.188 em 19/11/1997.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Dra. Vera de Fátima Costa Calixto – CRF/SP n° 11.427

PROPRIETÁRIO:
Syntec do Brasil Ltda
Estrada Rosa Scarpa, 178 – Votuparim
Santana de Parnaíba/SP – CEP: 06513-010
CNPJ: 02.177.011/0001-77
Indústria Brasileira

FABRICANTE:
Biofarm Química e Farmacêutica Ltda.
Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710 – Barreiro
Jaboticabal/SP – CEP: 14876-150
CNPJ: 00.256.591/0001-62
Indústria Brasileira

Equi-Boost
FÓRMULA:
Cada 100 mL contém:
Undecilenato de boldenona.........................5,00 g
Veículo q.s.p. ........................................100,00 mL

INDICAÇÕES:
EQUI-BOOST é indicado para auxiliar no tratamento de cavalos de competição 
debilitados, quando é desejada a melhora das suas condições físicas. Esta fraqueza 
pode ser devido à doenças, ou ao forte treinamento. EQUI-BOOST pode ser usado 
como coadjuvante nos tratamentos específicos de moléstias, de intervenções 
cirúrgicas e de lesões traumáticas. 

POSOLOGIA E MODO DE USAR:
EQUI-BOOST deve ser administrado por via intramuscular nas seguintes dosagens:

DOSE: 1,1 mg de undecilenato de boldenona para cada kg de peso corpóreo, a 
cada 3 semanas, sendo:

DOSE (mL)      Peso (kg)
2,2      100
4,4      200
6,6      300
8,8      400
11,0      500

A dose e a duração do tratamento devem ser avaliados pelo Médico Veterinário. 
Geralmente 1 ou 2 administrações são suficientes.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO, COM RETENÇÃO 
OBRIGATÓRIA DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA.

ATENÇÃO: O USO PELO HOMEM PODE CAUSAR GRAVES RISCOS À 
SAÚDE.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.


