
Rápido* Seguro** Efi caz

Credeli™.
Aproxima seu cão.

Afasta carrapatos e pulgas.





O MAIS RÁPIDO DO 
MERCADO CONTRA 
CARRAPATOS E PULGAS*.

CREDELI™ É O ÚNICO COM 
INDICAÇÃO EM BULA PARA
O AMBLYOMMA CAJENNENSE.

Credeli™ (lotilaner) é um comprimido mastigável, pequeno 
e saboroso desenvolvido com uma molécula exclusiva para 
o organismo canino, que atua rapidamente para proteger 
cães fi lhotes** e adultos contra carrapatos e pulgas.

Além de ser o mais rápido do mercado, sua 
fórmula exclusiva também combate o Amblyomma 
Cajennense, mais conhecido como carrapato-estrela, 
transmissor da febre maculosa.

CARRAPATOS PULGAS

Começa a eliminar
carrapatos em até

        4 horas
Elimina 100%

dos carrapatos em

        8 horas

Começa a eliminar
pulgas em

       2 horas
Elimina 100%
das pulgas em

       6 horas



MAIS DE 98% DE EFICÁCIA MENSAL CONTRA 
CARRAPATOS EM CÃES DE ESTIMAÇÃO.3

• Credeli™ é importante para auxiliar no tratamento
   da DAPP, reduzindo as manifestações clínicas,
   como o prurido.4

• Credeli™ é o produto que mais rapidamente mata
   as pulgas, impedindo a deposição de ovos no ambiente
   e novas infestações.5

100% DOS CÃES SEM PULGAS COM CREDELI™ APÓS
3 DOSES MENSAIS VS. 93,2% COM AFOXOLANER.6

Credeli™ Fluralaner Afoxolaner Sarolaner

Pulgas

Início de ação em 2h 
com 100% de eliminação 

em 6h. Para novas 
infestações, 100% de 

eliminação em 4h.

Início de ação
em 8h.

100% de 
eliminação

em 8h.

Início de ação
em 3h com

100% de 
eliminação

em 8h.

Carrapatos

Início de ação em 4h
e elimina 100% em 

até 8h no caso novas 
infestações.

Início de ação
em 12h.

100% de 
eliminação

em 8h.

100% de 
eliminação

em 48h.

VELOCIDADE DE AÇÃO Credeli™ é o mais rápido do mercado*

 *Conforme bula dos produtos analisados.

PROTEÇÃO RÁPIDA, 
EFICAZ E DURADOURA. 



MAIS DE 98% DE EFICÁCIA MENSAL CONTRA CARRAPATOS 
EM CÃES DE ESTIMAÇÃO EM TODO O MUNDO.3

• Credeli™ protege contra uma ampla variedade de espécies 
   de carrapatos comumente adquiridas por cães, incluindo
   as duas espécies relevantes no Brasil:

• R. sanguineus.1

• Amblyomma cajennense sensu lato.2

R. sanguineus1 A. cajennense
sensu lato2

Dia % de efi cácia % de efi cácia

2 99,4% 100,0%

9 100% 100,0%

16 100% 99,8%

23 100% 99,6%

30 99,7% 99,4%

EFICÁCIA EM CARRAPATOS



90 DIAS
DE PROTEÇÃO.
Cada embalagem de Credeli™

contém 3 comprimidos,
1 para cada mês. 

90 DIAS90 DIAS90 DIAS90 DIAS
DE PROTEÇÃO.DE PROTEÇÃO.DE PROTEÇÃO.
Cada embalagem de Cada embalagem de Cada embalagem de Credeli™

contém 3 comprimidos,contém 3 comprimidos,contém 3 comprimidos,
1 para cada mês. 1 para cada mês. 1 para cada mês. 

1º mês 2º mês 3º mês



PARA UMA DIVERSIDADE
DE RAÇAS E TAMANHOS.
Credeli™ possui 100% de aceitação em 
70 raças de cães, incluindo as raças TOY, 
como Chihuahua e Yorkshire Terrier.

TAMANHO E 
DOSAGEM SEGUROS, 
COM UM SABOR QUE 
OS CÃES ADORAM.

ISOXAZOLINA EXTRAPURIFICADA
O animal de estimação recebe apenas o que necessita e não precisa   
metabolizar e eliminar formas inativas da droga, poupando o fígado.

Não foram observadas reações adversas após a administração oral em 
fi lhotes de 8 a 9 semanas de idade e pesando de 1,3 a 3,6 kg tratados 
com doses até 5 vezes maiores que a dose máxima recomendada 
durante 8 meses.***

Credeli™ possui princípio ativo extrapurifi cado.

Bem tolerado: sem eventos adversos conhecidos.

56 mg 112 mg 225 mg 450 mg 900 mg
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Atendimento ao cliente Elanco
0800 701 55 46

SAC
sac@elanco.com

Nos acompanhe nas redes sociais
@elancopetsbr

112,5 mg
2,5 kg - 5,5 kg

56,25 mg
1,3 kg - 2,5 kg

225 mg
5,5 kg - 11 kg

450 mg
11 kg - 22 kg

900 mg
22 kg - 45 kg

112,5 mg
2,5 kg - 5,5 kg

56,25 mg
1,3 kg - 2,5 kg

225 mg
5,5 kg - 11 kg

450 mg
11 kg - 22 kg

900 mg
22 kg - 45 kg

Credeli™ deve ser administrado junto
com o alimento ou logo após a refeição.


