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A linha NutriCore é a nova linha de suplementos 
da Pearson Saúde Animal. Formulada com 
compostos bioativos que trazem a inovação e os 
benefícios que os pets merecem, são produtos 
especialmente desenvolvidos para contribuir com 
as principais necessidades nutricionais dos animais, 
promovendo saúde, bem-estar e uma excelente 
opção para a prescrição dos Médicos Veterinários. 
Afinal, cuidar é da nossa natureza.



NutriCore Alivium  é um inovador suplemento com 
fórmula exclusiva contendo palmitoiletanolamida 
(PEA) Levagen®, que é um ácido graxo pertencente à 
família das N-aciletanolamidas e atua como 
endocanabinóide indireto.

• Levagen (PEA): Mediador lipídico com atuação 
em receptores PPAR-Alfa e anandamida 
(receptores CB1 e CB2); (1)

• Propicia balanço energético ao organismo 
promovendo importantes mecanismos de 
homeostase corpórea; 
• Biotina: contribui com hidratação cutânea; (2) (3)

• A vitamina C tem ação antioxidante; o Zinco 
potencializa o sistema imunológico, promovendo 
renovação celular. 

1. LO VERME, Jesse,  et al. The nuclear receptor peroxisome proliferator-activated receptor 
alpha mediates the anti-inflammatory actions of palmitoylethanolamide. Molecular
Pharmacology January 2005, 67 (1) 15-19. 
2. NOLI, Chiara. et.al.  Effect  of  dietary supplementation with ultramicronized 
palmitoylethanolamide in maintaining remission in cats with non flea hypersensitivity 
dermatitis: a double-blind, multicentre, randomized, placebo-controlled study. Vet Dermatol
2019; 30: 387–e117.
3. NOLI, Chiara. et.al.  Efficacy of ultra-micronized palmitoylethanolamide in canine atopic 
dermatitis: an open-label. multi-centre study. Vet Dermatol 2015; 26: 432–e101.

NutriCore Alivium

NutriCore Move é um suplemento nutricional com 
fórmula exclusiva contendo NEMTM (Membrana 
da Casca do Ovo), que é constituído por fibras de 
colágeno tipo I, glicoproteínas, condroitina e ácido 
hialurônico. Essa composição garante elasticidade 
do tecido conjuntivo e lubrificação das articulações. 
Sua associação com Colágeno tipo II e manganês 
contribuem com o fortalecimento das articulações 
beneficiando a mobilidade e flexibilidade. 

• Auxilia na lubrificação articular; 
• Colágenos tipo I e II (não desnaturado): 
promovem firmeza aos ligamentos, auxiliando na 
manutenção da função articular; (4)

• Manganês: ação antioxidante, contribuindo na 
função de tecidos conectivos.

4. Effectiveness of NEM® brand eggshell membrane in the treatment of 
suboptimal joint function in dogs: a multicenter, randomized, double-blind, 
placebo-controlled study. 

NutriCore Move
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NutriCore Skin é um suplemento nutricional com 
formulação oral exclusiva contendo D-pantenol 
(Pró-vitamina B5), biotina, vitaminas (A, C, E) e 
minerais (zinco e silício). Atua na derme e pelos de 
cães e gatos, fortalece e diminui a queda de pelos 
dos animais.  

• D-pantenol em associação com biotina, promove 
retenção de umidade pela camada epidérmica, 
melhora coesão da pele e pelo propiciando alta 
hidratação. (7) 
• Silício – Melhora a aparência de pele e pelo;
• Vitamina A, C, E: Antioxidantes, auxiliam na 
produção de colágeno, promovem cicatrização 
e diminui danos causados pelos raios UVB.

7. BNER, Fritz. et. al. Topical Use of Dexpanthenol in Skin Disorders. 2012.

NutriCore Skin

NutriCore Senior é um suplemento nutricional com 
fórmula exclusiva contendo NEMTM (Membrana da 
Casca do Ovo), fonte de colágeno combinada com 
glicosaminoglicanos, condroitina e ácido hialurônico 
oriundos da membrana da casca do ovo. Além disso 
possui associação com a Coenzima Q10, luteína, 
Zeaxantina e cúrcuma.

• Cúrcuma: ação antioxidante; (5)

• Fortalecimento das articulações;
• Fortalece sistema imunológico; (6)

• Melhora oxigenação cardíaca (Coenzima Q10).

5. Curcuminoids extract, hydrolyzed collagen and green tea extract in owner’s 
dogs with osteoarthritis. BMC Vet Res. , v. 13, n. 1, p. 395, 2017.
6. KIM, H. W. et al. Dietary lutein stimulates immune response in the canine. 
Veterinary immunology and immunopathology, v. 74, n. 3-4, p. 315-327, 2000.

NutriCore Senior



NutriCore Zen é um suplemento aminoácido mineral 
natural, possui em sua fórmula uma combinação de 
ativos com L-triptofano, ácido fólico, magnésio e 
vitaminas B12 e B6, que estão diretamente ligados 
com a síntese de serotonina, também conhecida 
como hormônio do prazer e, que é precursora da 
melatonina, hormônio regulador  do sono. 

• Ácido Fólico e Vitamina B12 auxiliam no
metabolismo da homocisteína;
• Auxilia na redução da ansiedade e estresse;
• Colabora para o controle do sono, promovendo 
sensação de bem-estar. (8)

8. ALLEGRI, Graziella, et.al. Enzyme activities of tryptophan metabolism along the kynurenine 
pathway in various species of animals. Il Farmaco, 2003.

NutriCore Pulse é um suplemento alimentar que 
contém Ômega 3 com altas concentrações de ácidos 
Eicosapentaenóico (EPA) e Docosahexaenóico 
(DHA), que são ácidos graxos provenientes do óleo 
de peixes de regiões frias.

• Tem ação Antioxidante; (9)

• Atua na saúde cardiovascular - melhora o 
metabolismo do miocárdio; (10)

• Auxilia e melhora cognição e na redução do 
colesterol. 

9. MANFREDI, Sabrina, et.al. Effect of a commercially available fish-based 
dog food enriched with nutraceuticals on hip and elbow dysplasia in growing 
labrador retrievers. The Canadian Journal of Veterinary Research. 2018
10. FREEMAN, Lisa M. Beneficial effects of ômega 3 fatty acids in cardiovarcular 
disease. Journal of Small Animal Practice (2010).

NutriCore Zen

NutriCore Pulse
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