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Dr. Fala Explica!
Envie sua dúvida ao Dr. Fala através da aba Fale Conosco em nosso site:
www.alconpet.com.br/fale-conosco/duvidas. Nossos especialistas estão
sempre prontos para responder o seu questionamento.

Como “esquentar” meus Canários e alimentar os
machos e as fêmeas durante o período reprodutivo?
Ao iniciar o período reprodutivo, é
importante “esquentar” os machos e as
fêmeas, para que o acasalamento ocorra
com sucesso. Para isso, um mês antes da
gala, complemente a dieta de manutenção
com 25 % de Alcon Club Farinhada
Pimenta e comece a oferecer o suplemento
de minerais e vitamina E, Labcon Club
Reprodução.

Posso oferecer somente o Gammarus para as
tartarugas?
Alcon Club Gammarus é um alimento muito
apreciado pelas tartarugas, mas deve ser fornecido
apenas como petisco e nunca como dieta de manutenção,
por não apresentar todos os nutrientes necessários ao
bom desenvolvimento. Dietas desbalanceadas debilitam o
sistema imunológico dos animais, tornando-os mais
susceptíveis a incidência de doenças.

Durante o período de gala, machos e fêmeas devem ser
alimentados com 75 % de Alcon Club Canário, 25 % de Alcon
Club Farinhada Canário, e continuar recebendo Labcon Club
Reprodução. Quando terminar a gala, os machos devem
receber o suplemento Labcon Club Revitalizante por 7 dias
consecutivos, para que se
recuperem do estresse
metabólico decorrente da
reprodução. A alimentação
deles volta a ser 100 %
Alcon Club Canário. Já a
alimentação das fêmeas
permanece a mesma do
período de gala até que
todos os ﬁlhotes tenham
saído do ninho. Após esse período, as fêmeas também devem
receber a suplementação com Labcon Club Revitalizante por 7
dias.
A complementação da dieta para os machos é muito
importante, pois, apesar de não participarem da alimentação dos
ﬁlhotes, sofrem desgaste, principalmente pela forma de manejo
atual, onde se usa um macho para cada cinco ou mais fêmeas.
Vale lembrar que, além do período reprodutivo, deve-se
adicionar a farinhada à alimentação também nos períodos de
muda de penas, estresse e recuperação de doenças.

O alimento completo para tartarugas aquáticas é
o Alcon Club Reptolife, que atende todas as exigências
nutricionais destes répteis. Esta ração apresenta um
balanço perfeito de vitaminas, minerais e aminoácidos, o
que evita problemas de cunho nutricional.

Como prevenir doenças em peixes?
O ponto mais importante na prevenção de doenças é a
manutenção dos parâmetros de qualidade da água. Além da
temperatura, os índices de pH, amônia e nitrito devem
permanecer estáveis e nos níveis ideais para as espécies
criadas. Variações bruscas em qualquer destes parâmetros, bem
como valores inadequados, estressam os peixes, alteram o seu
metabolismo e diminuem a sua resistência imunológica,
podendo levá-los à morte. Excesso de amônia e nitrito podem
matar os peixes por asﬁxia.
A introdução de patógenos no aquário pode ser
evitada com a utilização de Labcon Clean na água do
saco de transporte dos peixes, assim como para banhar
objetos e plantas que serão introduzidos no aquário.
Os alimentos funcionais
também ajudam a reforçar o sistema
imunológico e melhorar o metabolismo
dos peixes. Alimente os peixes
diariamente com um dos alimentos da
linha Guard: Alcon Guard Allium,
Alcon Guard Herbal e Alcon Guard
Thymus.
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Assim começou a
nossa História

Há 35 anos no mercado...

A Alcon foi fundada em 1982 pelo Sr. Jacques
Voirol. Natural da Suíça, ele veio para o Brasil no ano de
1955, onde constituiu sua família e deu início a um
sonho: a fabricação de alimentos balanceados para
peixes ornamentais, pássaros, répteis e roedores.
Seu sonho, porém, ia além da simples fabricação de alimentos. Ele queria unir o sabor brasileiro com
a precisão e a qualidade suíças. O resultado é único:
Saúde e bem estar para os Pets que tanto amamos.

1982
2017

...Valorizando o passado
transformando o futuro!

1982

Alcon Basic: Tradicional, Inconfundível, Sem

Igual!
Os flocos crocantes de Alcon Basic evoluíram
junto com a Alcon, acompanhando as novas tecnologias de fabricação e nutrição. Com uma textura incomparável, Alcon Basic apresenta uma série de diferenciais:

1982

Minerais orgânicos quelatados, que representam
maior biodisponibilidade, são absorvidos facilmente.

1996

Enzimas Digestivas e Prebiótico, que melhoram o
aproveitamento dos nutrientes.
Não contém corantes artificiais.

2017
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Primeiras Raçoes
balanceadas para
aves ornamentais
no Brasil

1986
Um dos preceitos da Alcon é a Inovação.
Em 1986 fizeram uma encomenda especial para a
Alcon: o desenvolvimento e a fabricação de alimentos
balanceados para aves ornamentais. Nesta ocasião
surgiram os produtos Canarina e Puriquito.
Até então, a alimentação de aves ornamentais
era basicamente com sementes e farinhadas. Não
existiam rações balanceadas para aves no mundo. A
Alcon pesquisou as necessidades específicas dos
Canários e Periquitos, bem como a tecnologia de
extrusão e desenvolveu as primeiras rações extrusadas
balanceadas.

1986

...Valorizando o passado
transformando o futuro!

2002

Em 2002 a Alcon inovou novamente, lançando
alimentos balanceados coloridos, altamente atrativos.

Você sabia que a coloração aumenta a atratividade dos alimentos?!
Os corantes utilizados na linha Alcon Club são
corantes alimentícios, os mesmos utilizados no iogurte
que nós consumimos, por exemplo.

1986

Outro diferencial das rações Alcon Club é a
presença de Prebiótico, que propicia o desenvolvimento da flora intestinal, melhora a absorção dos nutrientes
e o sistema imunológico.

1989
2002
2017

2008

Em 2008, a Alcon lançou os primeiros Alimentos
Funcionais para aves do Brasil: a linha Alcon Eco Club.

1986

Os Alimentos Funcionais melhoram o metabolismo das aves, estimulam o sistema imunológico e
consequentemente melhoram a Saúde e a Qualidade
de Vida.

1989
2002
04

Outro diferencial é a ausência de corantes
artificiais.

2008
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2011

Em 2011, a Alcon reformulou a ração para
Oscars e outros peixes carnívoros – Alcon Carnívoros.

Com a nova formulação ela ficou ainda mais
saborosa e atrativa!

2011

2012

Em 2012 a Alcon lançou os Alimentos
Funcionais para Peixes, a linha Alcon Guard, com Alho e
outros ingredientes amplamente utilizados na
Piscicultura para prevenir e tratar doenças.

Estas rações funcionais podem ser usadas
diariamente na alimentação dos peixes.

2012

...Valorizando o passado
transformando o futuro!

2013

Em 2013 a Alcon lançou uma ração balanceada
específica para Coleiros e outras aves do gênero
Sporophila.

Com cores vibrantes, que chamam a atenção
das aves, e um perfeito balanceamento, Alcon Club
Coleiro melhora o metabolismo e a performance do
canto dos Coleiros. Outro diferencial é a presença de
Prebiótico, que propicia o desenvolvimento da flora
intestinal, melhora a absorção dos nutrientes e o
sistema imunológico.

2013
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...do Brasil para o mundo!

2014
Em 2014 a Alcon já exporta seus produtos para
mais de 10 países.
A qualidade e confiança Alcon alcançando todo
o mundo! Qualidade comprovada!
Você sabia que os mesmos produtos que são
comercializados no Brasil também são enviados para o
exterior?!

2015
Em 2015 a Alcon desenvolveu alimentos
específicos para Porquinho da Índia e Mini Coelho, além
de inovar no mercado com Alcon Club Alfafa Sticks, um
alimento que auxilia no desgaste dos dentes dos
roedores e coelhos.
As rações para Roedores e Coelhos proporcionam uma alimentação equilibrada e de qualidade,
além de serem recheadas de diferenciais:
- Ricas em Fibras.
- Vitamina C.
- Ômega 3.
- Nucleotídeos.
- Prebiótico.
- Yucca, que ajuda a reduzir o odor das fezes.

2015
2015

...Valorizando o passado
transformando o futuro!

Em 2015 a Alcon também reformulou as
Farinhadas. Agora com mais proteína, energia e muito
mais saborosas!
As Farinhadas Alcon são alimentos para períodos especiais, como Muda de Penas, Reprodução e
Recuperação de Doenças. Nesses períodos as exigências proteicas e lipídicas das aves aumentam, sendo
essencial complementar a dieta de manutenção.
Além dos ingredientes selecionados, o perfeito
balanceamento e a alta atratividade, as Farinhadas
apresentam outros diferenciais:
- Alto teor proteico.
- Vitamina E.
- Selênio.
- Ômega 3.
- Creatina.
- L-carnitina.
- Nucleotídeos.
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Pintassilgo

2016

Em 2016 a Alcon apresentou para o mercado
nacional uma grande novidade para a alimentação de
peixes ornamentais, o Alcon Basic Tabs, uma ração em
comprimido para ser aderida ao vidro. Essa ração é
repleta de benefícios, pois, além de proporcionar uma
grande variação na rotina dos peixes, o que melhora a
qualidade de vidas, também possibilita admirarmos os
peixes de uma forma diferente.
É um alimento completo, o que vai além de um
simples petisco. Possui alto poder de aderência, ficando
grudado no vidro por bastante tempo.

Ilustração e texto:
Eduardo Parentoni
Brettas

Nome Popular:
Pintassilgo

Ordem:
Passeriformes

Família:
Fringillidae

Nome Cientíﬁco:
Spinus magellanicus

Habitat:
Ocorre em praticamente todo o Brasil,
podendo ser observado em mata
secundária, nos arredores de cidades e
jardins.

Alimentação:
Alimenta-se de sementes e frutos.

2017
Em 2017, a Alcon lançou mais uma opção de
alimento balanceado para Trinca-Ferro e outros pássaros frugívoros. Alcon Club Trinca-Ferro Banana possui a
própria fruta em sua composição e apresenta agradável
sabor e aroma de banana. Além da formulação variada
e ingredientes de qualidade, outros pontos positivos
são os grânulos com tamanho e textura diferenciados,
características que o tornam muito bem aceito pelas
aves.

Hábitos:
Atinge 11 cm de comprimento. Passarinho
que se tornou raro diante de intensa
perseguição do comércio clandestino,
devido seu bonito canto. Pequeno,
costuma cantar no alto de grandes
árvores, pousado num galho ﬁno. A fêmea
não tem as cores vistosas do macho, tendo
a cabeça olivácea sem a máscara preta.
Faz seu ninho no alto das árvores, em
forma de tigela, com raízes delicadas, mas
sem revestimento. Costuma botar de 3 a 5
ovos, chegando a ter de 2 a 4 ninhadas por
ano.
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Trinca-Ferro:
o “Papa Bananas”
alimento à disposição, não devem consumir alimentos
com alto teor de gordura e energia, como sementes e
frutas.
Para garantir a saúde e uma boa performance
de canto é essencial fornecer um alimento balanceado
que ofereça os nutrientes nas quantidades corretas
exigidas pelas aves. A Alcon uniu, em um único alimento, os benefícios de uma dieta balanceada com o sabor
apreciadíssimo pelos Trinca-Ferros: Alcon Club TrincaFerro Banana.
Você conhece os benefícios da banana?

O Trinca-Ferro é um pássaro de canto forte e
melodioso, que tem inúmeros admiradores no Brasil e
em outros países da América do Sul. Extremamente
territorialista, demarca seu território através do canto e,
no período reprodutivo, são comuns as brigas por
território.
Seu nome científico é Saltator similis e pertence
à Família Cardinalidae. Na natureza se alimenta de
frutas, insetos, sementes, folhas e flores. Uma das
frutas mais apreciadas por ele é a banana, característica
que deu origem a um dos seus nomes populares no sul
do Brasil: “Papa Banana". Não devemos, no entanto,
aplicar a mesma alimentação da natureza em aves em
cativeiro, sem levar em conta algumas considerações.
As aves livres apresentam rotinas diferentes daquelas
que estão em cativeiro, sofrem ação mais acentuada da
seleção natural e possuem maior gasto energético na
locomoção e procura por alimentos. Nestas condições
as aves devem consumir alimentos mais energéticos. Já
aves em cativeiro, que pouco voam e tem sempre o

A banana é uma fruta muito nutritiva e saborosa. Rica em fibras, potássio, ácido fólico, vitaminas C, B1,
B2 e B6, além dos minerais magnésio, cobre, manganês,
cálcio e ferro. Também contém compostos antioxidantes e triptofano.
Como a banana é um alimento muito energético, se for fornecida em grande quantidade irá desbalancear a dieta e poderá engordar o pássaro e prejudicar as
performances reprodutiva e do canto. É indicado
fornecer um alimento balanceado que contenha
banana em sua formulação, assim você garante todos
os benefícios da banana e da dieta balanceada.

Alcon Club Trinca-Ferro Banana
A Alcon foi buscar na natureza todos os benefícios nutricionais, para
oferecer aos apaixonados por Trinca-Ferro uma nova opção de alimento
com sabor de banana. Enriquecida com banana, apresenta uma textura
leve e tamanho diferenciado, proporcionando aos pássaros um alimento
balanceado, com a inigualável qualidade Alcon.

Alcon News na internet

www.alconpet.com.br
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