


- Alimentação Super Premium feita com ingredientes 100% na-
turais e frescos da mais alta qualidade.
- A carne e o peixe com os quais fabricamos nossos alimentos 
de alta qualidade vêm de matérias-primas adequadas ao con-
sumo humano.
- Os ingredientes de origem animal, como salmão, boi, cordei-
ro ou frango, representam a parte mais importante de nossas 
fórmulas.
- Grande gama de alimentos Super Premium para cães com va-
riedades concebidas para raças de todos os tamanhos e para 
cada tipo de cão: dieta leve, para cachorros, sem cereais, alta 
energia, competição ...
Compromisso de qualidade. A nossa gama de alimentos para 
cães é certificada pela FSSC22000 (gestão da segurança ali-
mentar).
Tecnologia de ponta no desenvolvimento do nosso feed. Lobo 
Azul utiliza um sistema de produção em temperatura modera-
da, que permite manter tanto o valor nutricional quanto a pala-
tabilidade dos alimentos.
- Conservantes naturais. Nossos alimentos para cães são es-
tabilizados usando conservantes naturais (vitamina E, extrato 
de alecrim, selênio orgânico ...), evitando o uso de aditivos 
sintéticos.
- Alta digestibilidade Nossos ingredientes são caracterizados 
pela sua excelente digestibilidade e boa assimilação, o que 
produz uma menor quantidade de resíduos a serem eliminados.
- Ração hipoalergênico Logo Azul, nossa ração para cachorro 
é hipoalergênica. Em todas as nossas fórmulas, evitamos o uso 
de matérias-primas que possam gerar ou favorecer reações 
alérgicas em nossos animais de estimação.
- Fórmulas 100% completas e balanceadas. Todas as nossas 
fórmulas são projetadas por especialistas em nutrição canina e 
veterinários de grande prestígio, bem como desenvolvidas com 
os últimos avanços em nutrição animal.

A qualidade dos nossos produtos
Utilizamos ingredientes naturais de fornecedores nacionais.
Nossas matérias-primas premium, como peixe ou carne, são 
produtos frescos e fornecidos para consumo humano.
Nossos croquetes são secos por um sistema de baixas tempe-

raturas, que permitem manter o valor nutricional dos alimentos 
sem se deteriorar. Para conservação, usamos conservantes 
naturais, como vitamina E, selênio ou extrato de alecrim, sem 
adição de conservantes artificiais

Produção de nossos produtos
Todos os nossos produtos são feitos da mesma maneira.
O processo de elaboração é amplamente estudado e tem uma 
excelente gestão realizada por pessoal altamente qualificado.
Como resultado, temos um produto inovador e de alta quali-
dade que se destaca por suas características nutricionais e 
naturais.

Compromisso com a qualidade
Nosso compromisso é garantir aos nossos clientes uma quali-
dade adequada para cada produto. Nós temos a maior certifi-
cação de segurança alimentar.
Nossos alimentos são feitos com matérias-primas de alta quali-
dade e ótima digestibilidade.
O processo de fabricação tem tudo o que é necessário para 
sua produção, com um resultado inovador e de alta qualidade, 
ressaltado por suas características nutricionais e naturais.
Compromisso de qualidade. A nossa gama de alimentos para 
cães é certificada pela FSSC22000 (gestão da segurança ali-
mentar).
Nossas matérias-primas são selecionadas, analisadas e atribuí-
das com o número de lote adequado, garantindo sua qualidade 
e acessibilidade antes do download.
Contamos com:
Farinha LT
A nossa farinha LT, de atum e salmão, vem de peixe fresco.
Método de processamento: farinha de peixe do dia produzida 
por tempos reduzidos de cada etapa, especialmente durante a 
secagem do produto a baixa temperatura por vapor saturado 
indireto e ar quente.
Como resultado final: este sistema de trabalho garante um pro-
duto com alto teor de proteína, ótima digestibilidade e baixos 
níveis de aminas biogênicas (indicador de frescor de peixes 
processados), TVN e FFA (indicadores de tratamento de baixas 
temperaturas de nitrogênio e ácidos livres)

Nossas vantagem:

Esses valores são aproximados; Eles podem variar de acordo com vários fatores, entre outros:
Se o filhote está amamentando, idade, raça, temperamento, níveis de atividade, clima ... então eles têm que se ajustar para manter o 
cão em seu peso ideal.Sempre tenha água potável limpa e fresca disponível para o seu cão.
Mantenha em local fresco e seco e com o recipiente fechado.

Categoria de carne 3
Nossas matérias-primas vêm de alimentos adequados para consumo humano, classificados como categoria 3.
Qualidade IFS
Cumprimos e garantimos comparabilidade e transparência em todo o processo de produção e nossas maté-
rias-primas até o produto acabado



Carnes variadas desidratadas e peixe gordo: 
ao menos 51% (das quais: salmão (mín. 16% 
em farinhas de peixe LT), atum (mín. 15% 
em farinhas de peixe LT), frango desidratado 
(mín. 8%), pato desidratado (mín. 7%), peru 
desidratado (mín. 5%)), arroz integral (mín. 
20%), leguminosas (ervilha, cenoura, abóbora 
e beterraba), gordura de frango, ovo desi-
dratado, fígado de frango desidratado, óleo 
de salmão (rico em ómega 3), levedura de 
cerveja, vitaminas e minerais, taurina, extrato 
de mandioca, hidroclorato de glucosamina, 
sulfato de condroitina, extrato de mexilhão de 
lábios verdes (Perna Canaliculus), ácido fólico, 
antioxidantes naturais (vitamina E, selénio, 
óleos essenciais de frutos de baga e extrato 
de alecrim), probióticos, prebióticos (MOS e 
FOS).

Composição:

Proteína bruta: 32%
Óleos e gorduras brutas: 19%
Humidade: 10% máx.
Cinza bruta: 6%
Fibra bruta: 2%
Cálcio: 1,4%
Fósforo: 1%
Sódio: 0,3%
Potássio: 0,6%
Lisina: 1.3%
Ácido linoleico: 3.7%
Ácido gordos ómega 3 e ómega 6.
DHA (ácido docosa-hexaenoico): 
0,7%; EPA (ácido icosapentaenoico): 
0,5%; Cloridrato de glucosamina: 2100 
mg/kg; Sulfato de condroitina: 1250 
mg/kg; Biotina: 0,2 mg/kg
Ácido fólico: 0,5 mg/kg

Composição
nutricional:

Recomendações de alimentação:

Carnes variadas desidratadas e peixe 
gordo: ao menos 47% (das quais: frango 
desidratado (mín. 20%), atum (mín. 12% 
em farinhas de peixe LT), pato desidratado 
(mín. 6%), borrego desidratado (mín. 5%), 
peru desidratado (mín. 4%)), arroz integral 
(mín. 22%), gordura de ave, legumino-
sas (ervilha e cenoura), fígado de ave 
desidratado, levedura de cerveja, óleo de 
salmão (rico em ómega 3), lignocelulose, 
ovo desidratado, vitaminas e minerais, 
hidroclorato de glucosamina, sulfato de 
condroitina, extrato de mexilhão de lábios 
verdes (Perna Canaliculus), antioxidantes 
naturais (vitamina E, selénio e extrato de 
alecrim), probióticos, prebióticos (MOS e 
FOS), extrato de mandioca.

Composição:

Proteína bruta: 32%
Óleos e gorduras brutas: 21%
Humidade: 10% máx.
Cinza bruta: 6%
Fibra bruta: 2%
Cálcio: 1,2%
Fósforo: 0.9%
Sódio: 0,3%
Potássio: 0,6%
Lisina: 1.3%
Ácido linoleico: 3.7%
Ácido gordos ómega 3 e ómega 6.
DHA (ácido docosa-hexaenoico): 
0,7%; EPA (ácido icosapentaenoi-
co): 0,5%; Cloridrato de gluco-
samina: 2100 mg/kg; Sulfato de 
condroitina: 1450 mg/kg; Biotina: 0,2 
mg/kg; Ácido fólico: 0,5 mg/kg

Composição
nutricional:

Recomendações de alimentação:

Contém frango, atum, pato e borrego. Lobo Azul Puppy Sensitive é um alimento equilibrado completo para filhotes de diferentes 
tamanhos e raças, com um desgaste calórico médio-alto. Com um alto teor em carnes variadas, selecionadas e com alta palatabili-

dade, sem glúten. Fórmula especialmente rica em proteínas (32%) concebida para satisfazer todas as necessidades nutricionais na 
etapa de crescimento do filhote, disponibilizando os nutrientes necessários para um desenvolvimento forte e saudável. O equilíbrio 
de minerais na sua fórmula garante um desenvolvimento esquelético adequado. Rico em ómega 3 e ómega 6. Probióticos, prebió-
ticos e ingredientes com baixa potência alergénica. Alto teor em condroprotetores e extrato de mexilhão de lábios verdes que são 
suplementos para o cuidado das articulações. Croquete: tamanho de 6x12 mm, com forma de estrela e achatada para favorecer a 

mastigação.

85%Proteína de origem animal:
Carnes e derivados de origem animal (frango: mín. 55%, pato: mín. 16%, borrego: mín. 14%¸ peru: mín. 10%, atum: mín. 4%).

Vitamina A (3a672a) 24000 UI; Vitamina 
D3 (3a671) 1800 UI; Vitamina E (3a700) 
270 mg; Taurina (3a370) 1200 mg; Ferro 
(3b101) 155 mg (360mg de carbonato de 
ferro (II)); Iodo (3b201) 1,6 mg (3 mg de 
iodeto de potássio); Cobre (3b405) 9 mg 
(38 mg de sulfato de cobre (II) penta-hidra-
tado); Manganés (3b502) 8 mg (19 mg de 
óxido manganoso); Zinco (3b603) 130 mg 
(167 mg de óxido de zinco); Zinco quela-
tado (3b606) 20,2 mg (202 mg de quelato 
de zinco de aminoácidos); Selénio (3b801) 
0.18 mg (0.4 mg de selenito de sódio);
Aditivos tecnológicos: antioxidantes

Energia metabolizável: 4220 kcal/kg

Aditivos 
nutricionais: (por Kg.)

Estas quantidades são aproximadas e podem variar de acordo com diversos fatores, como podem ser a idade, raça, 
temperamento, níveis de atividade, clima, etc., motivo pelo qual devem ser ajustados para manter ao cão dentro do 
seu peso ideal. Como referência, a ração diária deve situar-se entre 1% e 1,5% do peso do cão.
Administrar a seco.Tenha sempre à disposição do seu cão água limpa e fresca apta para o consumo animal.
Conservar num local fresco e seco e com a embalagem fechada.

Com salmão, atum e frango. Lobo Azul Starter é um alimento equilibrado completo para filhotes especialmente concebido para o 
período de lactação e o início da dieta sólida. Pela sua formulação, pode ser utilizado também como suplemento alimentar para 
a mãe durante a última fase da gestação e a lactação. Facilidade ao reidratar uma papinha muito apetecível para os filhotes mais 
pequenos. Fórmula especialmente rica em proteínas (34%) concebida para satisfazer todas as necessidades nutricionais na etapa 
de crescimento do filhote, disponibilizando os nutrientes necessários para um desenvolvimento forte e saudável.
A combinação das suas matérias-primas faz com que seja uma ração muito apetecível para cães, mesmo para aqueles muito 
exigentes com o sabor. Contém condroprotetores e extrato de mexilhão de lábios verdes que são suplementos para o cuidado 
das articulações. Sem corantes, conservantes e sabores artificiais. Prebióticos e probióticos para uma correta manutenção da flora 
intestinal e sistema imunitário. O equilíbrio de minerais na sua fórmula garante um desenvolvimento esquelético adequado.
Rico em ómega 3. Croquete: tamanho de 5x6 mm, com forma arredondada para favorecer a mastigação.

87%Proteína de origem animal:
Carnes e derivados de origem animal (salmão: mín. 43%¸ atum: mín. 40%, pato: mín. 24%).

Vitamina A (3a672a) 24000 UI; Vitamina D3 
(3a671) 1800 UI; Vitamina E (3a700) 270 
mg; Taurina (3a370) 1200 mg;
Ferro (3b101) 155 mg (360mg de carbona-
to de ferro (II)); Iodo (3b201) 1,6 mg (3 mg 
de iodeto de potássio); Cobre (3b405) 9 mg 
(38 mg de sulfato de cobre (II) penta-hidra-
tado); Manganés (3b502) 8 mg (19 mg de 
óxido manganoso); Zinco (3b603) 130 mg 
(167 mg de óxido de zinco);
Zinco quelatado (3b606) 20,2 mg (202 mg 
de quelato de zinco de aminoácidos);
Selénio (3b801) 0.18 mg (0.4 mg de seleni-
to de sódio);
Aditivos tecnológicos: antioxidantes

Energia metabolizável: 4180 kcal/kg

Aditivos 
nutricionais: (por Kg.)

Estas quantidades são aproximadas e podem variar de acordo com diversos fatores, como podem ser a idade, raça, 
temperamento, níveis de atividade, clima, etc., motivo pelo qual devem ser ajustados para manter ao cão dentro do 
seu peso ideal. Como referência, a ração diária deve situar-se entre 1% e 1,5% do peso do cão.
Administrar a seco.Tenha sempre à disposição do seu cão água limpa e fresca apta para o consumo animal.
Conservar num local fresco e seco e com a embalagem fechada.



Carnes variadas desidratadas e peixe gordo: ao 
menos 53% (das quais: borrego desidratado (mín. 
16%), frango desidratado (mín. 11%), atum (mín. 
10% em farinhas de peixe LT), pato desidratado 
(mín. 6%), salmão (mín. 5% em farinhas de peixe 
LT), truta (mín. 3% em farinhas de peixe LT), peru 
desidratado (mín. 2%.)), arroz integral (mín. 20%), 
leguminosas (ervilha, cenoura, abóbora e beterra-
ba), ovo desidratado, óleo de salmão (rico em óme-
ga 3), aroma natural de fígado, levedura de cerveja, 
lignocelulose, taurina, hidroclorato de glucosamina, 
sulfato de condroitina, extrato de mexilhão de lábios 
verdes (Perna Canaliculus), prebióticos (MOS e 
FOS), probióticos (E. faecium), antioxidantes natu-
rais (tocoferóis, selénio e extrato de alecrim), extrato 
de mandioca, vitaminas e minerais.

Proteína bruta: 30%
Óleos e gorduras brutas: 17%
Humidade: 10% máx.
Cinza bruta: 6%
Fibra bruta: 2.7%
Cálcio: 1,5%
Fósforo: 1,1%
Sódio: 0,3%
Potássio: 0,4%
Lisina: 0.90%
Ácido linoleico: 3.1%
Ácido gordos ómega 3 e ómega 6.
DHA (ácido docosa-hexaenoico): 
0,43%
EPA (ácido icosapentaenoico): 0,29%
Cloridrato de glucosamina: 2100 
mg/kg
Sulfato de condroitina: 1400 mg/kg
Biotina: 0,2 mg/kg
Ácido fólico: 0,5 mg/kg

Composição
nutricional:

Recomendações de alimentação:

Peixe gordo e carnes desidratadas: ao me-
nos 51% (das quais: salmão (mín. 23% em 
farinhas de peixe LT), atum (mín. 18% em 
farinhas de peixe LT), frango desidratado 
(mín. 10%)), arroz integral (mín. 20%), legu-
minosas (ervilha e cenoura), óleo de salmão 
(rico em ómega 3), gordura de frango, 
levedura de cerveja, hidrolisado de fígado 
de frango, lignocelulose (polpa de beterra-
ba), hidroclorato de glucosamina, sulfato de 
condroitina, extrato de mexilhão de lábios 
verdes (Perna Canaliculus), prebióticos 
(MOS e FOS), probióticos, antioxidantes 
naturais (selénio, vitamina E e extrato de 
alecrim), vitaminas e minerais.

Composição:

Proteína bruta: 34%
Óleos e gorduras brutas: 16%
Humidade: 10% máx.
Cinza bruta: 6%
Fibra bruta: 2%
Cálcio: 1,6%
Fósforo: 1,4%
Lisina: 1.4%
Ácido gordos ómega 3 e ómega 6.
DHA (ácido docosa-hexaenoico): 
0,6%
EPA (ácido icosapentaenoico): 0,4%
Cloridrato de glucosamina: 1300 
mg/kg
Sulfato de condroitina: 800 mg/kg
Biotina: 0,2 mg/kg
Ácido fólico: 0,5 mg/kg

Composição
nutricional:

Recomendações de alimentação:

Composição:

Contém borrego, frango, pato e peru. Lobo Azul Puppy Sensitive é um alimento equilibrado completo para filhotes de diferentes 
tamanhos e raças, com um desgaste calórico médio-alto. Com um alto teor em carnes variadas, selecionadas e com alta palatabili-
dade. Fórmula saborosa e nutritiva, especialmente rica em proteínas (30%) concebida para satisfazer todas as necessidades nutri-
cionais na etapa de crescimento do filhote, disponibilizando os nutrientes necessários para um desenvolvimento forte e saudável.
Ideal como alimentação de alta digestibilidade. A carne de borrego desidratada é uma opção ideal para filhotes sensíveis ou com 
intolerâncias. A combinação das suas matérias-primas faz com que seja uma ração muito apetecível para cães, mesmo aqueles 
muito exigentes com o sabor. Elaborado sem glúten. Ração apta para filhotes com altos requisitos físicos. Rico em ómega 3 e óme-
ga 6. Probióticos, prebióticos e ingredientes com baixa potência alergénica. Alto teor em condroprotetores e extrato de mexilhão 
de lábios verdes que são suplementos para o cuidado das articulações. É um alimento ideal para atender todas as necessidades 
nutricionais do cão. Croquete: tamanho de 9x13 mm, com forma arredondada e achatada para favorecer a mastigação.

86%Proteína de origem animal:
Carnes e derivados de origem animal (borrego: mín. 45%, frango: 31%, pato: 15%, peru: 4%).

Vitamina A (3a672a) 24000 UI; Vita-
mina D3 (3a671) 1800 UI; Vitamina E 
(3a700) 270 mg; Taurina (3a370) 950 
mg; Ferro (3b101) 155 mg (360mg de 
carbonato de ferro (II)); Iodo (3b201) 
1,6 mg (3 mg de iodeto de potássio); 
Cobre (3b405) 9 mg (38 mg de 
sulfato de cobre (II) penta-hidratado); 
Manganés (3b502) 8 mg (19 mg de 
óxido manganoso); Zinco (3b603) 130 
mg (167 mg de óxido de zinco); Zinco 
quelatado (3b606) 20,2 mg (202 mg 
de quelato de zinco de aminoácidos);
Selénio (3b801) 0.18 mg (0.4 mg de 
selenito de sódio); Aditivos tecnológi-
cos: antioxidantes

Energia metabolizável: 4180 kcal/kg

Aditivos 
nutricionais: (por Kg.)

Estas quantidades são aproximadas e podem variar de acordo com diversos fatores, como podem ser a idade, raça, 
temperamento, níveis de atividade, clima, etc., motivo pelo qual devem ser ajustados para manter ao cão dentro do 
seu peso ideal. Como referência, a ração diária deve situar-se entre 1% e 1,5% do peso do cão.
Administrar a seco.Tenha sempre à disposição do seu cão água limpa e fresca apta para o consumo animal.
Conservar num local fresco e seco e com a embalagem fechada.

Contém salmão, atum e frango. Lobo Azul Salmão é um alimento equilibrado completo para cães adultos de diferentes tamanhos e 
raças, com um desgaste calórico médio-alto. Produto com alta digestibilidade. Os ácidos gordos do peixe ajudam à manutenção 

do estado ótimo da pele. Muito saboroso. Com ingredientes que são muito atrativos pela sua palatabilidade e que garantem 
um bom aporte de nutrientes. A combinação das suas matérias-primas faz com que seja uma ração muito apetecível para cães 

exigentes com o sabor. Alto teor em condroprotetores e extrato de mexilhão de lábios verdes que são suplementos para o cuidado 
das articulações. Com L-carnitina para um beneficio ótimo da gordura. Sem corantes, conservantes e sabores artificiais.

Pelo seu alto teor em proteínas de alta qualidade é um alimento ideal para cães com altos requisitos físicos, tanto durante o 
exercício como na sua recuperação posterior. Croquete: tamanho de 7x12 mm, com forma quadrada e achatada para favorecer a 

mastigação.

85%Proteína de origem animal:
Carnes e derivados de origem animal (salmão: mín. 62%, atum: mín. 48%, frango: mín. 27%).

Vitamina A (3a672a) 24000 UI; Vitamina D3 
(3a671) 1800 UI; Vitamina E (3a700) 270 
mg; Taurina (3a370) 450 mg; Ferro (3b101) 
155 mg (360mg de carbonato de ferro (II));
Iodo (3b201) 1,6 mg (3 mg de iodeto de 
potássio); Cobre (3b405) 9 mg (38 mg de 
sulfato de cobre (II) penta-hidratado);
Manganés (3b502) 8 mg (19 mg de óxido 
manganoso); Zinco (3b603) 130 mg (167 
mg de óxido de zinco); Zinco quelatado 
(3b606) 20,2 mg (202 mg de quelato de 
zinco de aminoácidos); Selénio (3b801) 
0.18 mg (0.4 mg de selenito de sódio);
Aditivos tecnológicos: antioxidantes

Energia metabolizável: 4050 kcal/kg

Aditivos 
nutricionais: (por Kg.)

Estas quantidades são aproximadas e podem variar de acordo com diversos fatores, como podem ser a idade, raça, 
temperamento, níveis de atividade, clima, etc., motivo pelo qual devem ser ajustados para manter ao cão dentro do 
seu peso ideal. Como referência, a ração diária deve situar-se entre 1% e 1,5% do peso do cão.
Administrar a seco.Tenha sempre à disposição do seu cão água limpa e fresca apta para o consumo animal.
Conservar num local fresco e seco e com a embalagem fechada.



Carnes variadas desidratadas e peixe 
gordo: ao menos 33% (das quais: borrego 
(mín. 22%), pato (mín. 6%), atum (mín. 5% 
em farinhas de peixe LT)), arroz integral 
(mín. 18%), gordura de ave, leguminosas 
(ervilha, cenoura), óleo de salmão (rico em 
ómega 3), levedura de cerveja, extrato de 
mandioca, hidroclorato de glucosamina, 
sulfato de condroitina, extrato de mexilhão 
de lábios verdes (Perna Canaliculus), 
prebióticos (MOS e FOS), probióticos (E. 
faecium, bifidobactérias), antioxidantes 
naturais (tocoferóis, selénio), vitaminas e 
minerais.

Composição:

Proteína bruta: 29%
Óleos e gorduras brutas: 16%
Humidade: 10% máx.
Cinza bruta: 6.7%
Fibra bruta: 2%
Cálcio: 1,2%
Fósforo: 1,2%
Sódio: 0,45%
Potássio: 0,5%
Ácido linoleico: 3%
Ácido gordos ómega 3 e ómega 6.
DHA (ácido docosa-hexaenoico): 0,4%
EPA (ácido icosapentaenoico): 0,3%
Cloridrato de glucosamina: 660 mg/kg
Sulfato de condroitina: 320 mg/kg
Biotina: 0,2 mg/kg

Composição
nutricional:

Recomendações de alimentação:

Contém boi, atum, borrego, peru e óleo de salmão. Lobo Azul Adult Mini é um alimento equilibrado completo para cães adultos 
de tamanho pequeno ou mini, com um desgaste calórico médio-alto. Com um alto teor em carnes variadas e selecionadas, é um 

alimento com alta palatabilidade. Elaborado com matérias-primas de alta digestibilidade que ajudam a manter a boa saúde do cão. 
Sem corantes, conservantes e sabores artificiais. Incorpora níveis adequados de ácidos gordos do tipo ómega 3 e ómega 6.

Contém condroprotetores e extrato de mexilhão de lábios verdes que são suplementos para o cuidado das articulações.
É um alimento ideal para atender todas as necessidades nutricionais do cão e promover o bom estado da sua saúde. Contém 

taurina para o cuidado da saúde do coração do animal. Croquete: tamanho de 6x4 mm, com forma arredondada e achatada para 
favorecer a mastigaçã

carnes variadas desidratadas e peixe 
gordo: ao menos 47% (das quais: boi 
desidratado (mín. 24%), atum (mín. 
10% em farinhas de peixe LT), borrego 
desidratado (mín. 8%), peru desidratado 
(mín. 5%)), cereal (arroz integral mín. 15%), 
leguminosas (ervilha e cenoura), gordura 
de ave, levedura de cerveja, óleo de sal-
mão (rico em ómega 3), aroma natural de 
fígado de ave, lignocelulose, hidroclorato 
de glucosamina, sulfato de condroitina, ex-
trato de mexilhão de lábios verdes (Perna 
Canaliculus), probióticos, prebióticos (MOS 
e FOS), antioxidantes naturais, vitaminas e 
minerais, extrato de mandioca.

Composição:

Proteína bruta: 28%
Óleos e gorduras brutas: 13%
Humidade: 10% máx.
Cinza bruta: 7%
Fibra bruta: 2,5%
Cálcio: 1,8%
Fósforo: 1,2%
Sódio: 0,2%
Potássio: 0,4%
Ácido linoleico: 1,5%
Ácido gordos ómega 3 e ómega 6.
DHA (ácido docosa-hexaenoico): 
0,3%
EPA (ácido icosapentaenoico): 0,2%
Cloridrato de glucosamina: 870 
mg/kg
Sulfato de condroitina: 540 mg/kg
Biotina: 0,2 mg/kg
Ácido fólico: 0,5 mg/kg

Composição
nutricional:

Vitamina A (3a672a) 16000 UI; Vitamina D3 
(3a671) 1350 UI; Vitamina E (3a700) 160 
mg; Taurina (3a370) 450 mg; Ferro (3b101) 
100 mg (233 mg de carbonato de ferro (II));
Iodo (3b201) 1,6 mg (3 mg de iodeto de 
potássio); Cobre (3b405) 9 mg (38 mg de 
sulfato de cobre (II) penta-hidratado);
Manganés (3b502) 8 mg (19 mg de óxido 
manganoso); Zinco (3b603) 110 mg (141 
mg de óxido de zinco); Zinco quelatado 
(3b606) 10,2 mg (102 mg de quelato de 
zinco de aminoácidos); Selénio (3b801) 
0.18 mg (0.4 mg de selenito de sódio);
Aditivos tecnológicos: antioxidantes

Energia metabolizável: 3900 kcal/kg

Recomendações de alimentação:

Aditivos 
nutricionais: (por Kg.)

80%Proteína de origem animal:
Carnes e derivados de origem animal (boi: mín. 65%, borrego: mín. 22%¸ peru: mín. 12%).

Contém borrego, pato, atum e óleo de salmão. Lobo Azul Adulto Diário é um alimento equilibrado completo para cães adultos de 
diferentes tamanhos, ideal como dieta diária para cães com uma atividade física moderada. A qualidade e combinação apropriada 
das suas matérias-primas fazem com que seja um alimento de alta digestibilidade que ajuda a manter a boa saúde do cão.
Incorpora níveis adequados de ácidos gordos ómega 3 e ómega 6. Probióticos, prebióticos e ingredientes com baixa potência 
alergénica. Alto teor em condroprotetores e extrato de mexilhão de lábios verdes que são suplementos para o cuidado das articu-
lações. É um alimento ideal para atender todas as necessidades nutricionais do cão.
Croquete: tamanho de 8x12 mm, com forma arredondada e achatada para favorecer a mastigação.

80%Proteína de origem animal:
Carnes e derivados de origem animal (borrego: mín. 35%, pato: mín. 16, atum: mín. 13%).

Vitamina A (3a672a) 24000 UI; Vitamina D3 
(3a671) 1800 UI; Vitamina E (3a700) 270 
mg; Ferro (3b101) 155 mg (360mg de car-
bonato de ferro (II)); Iodo (3b201) 1,6 mg (3 
mg de iodeto de potássio); Cobre (3b405) 
9 mg (38 mg de sulfato de cobre (II) pen-
ta-hidratado); Manganés (3b502) 8 mg (19 
mg de óxido manganoso); Zinco (3b603) 
130 mg (167 mg de óxido de zinco); Zinco 
quelatado (3b606) 20,2 mg (202 mg de 
quelato de zinco de aminoácidos);
Selénio (3b801) 0.18 mg (0.4 mg de 
selenito de sódio); Aditivos tecnológicos: 
antioxidantes.

Energia metabolizável: 3940 kcal/kg

Aditivos 
nutricionais: (por Kg.)

Estas quantidades são aproximadas e podem variar de acordo com diversos fatores, como podem ser a idade, raça, 
temperamento, níveis de atividade, clima, etc., motivo pelo qual devem ser ajustados para manter ao cão dentro do 
seu peso ideal. Como referência, a ração diária deve situar-se entre 1% e 1,5% do peso do cão. Administrar a seco.
Tenha sempre à disposição do seu cão água limpa e fresca apta para o consumo animal.
Conservar num local fresco e seco e com a embalagem fechada.

Estas quantidades são aproximadas e podem variar de acordo com diversos fatores, como podem ser a idade, raça, 
temperamento, níveis de atividade, clima, etc., motivo pelo qual devem ser ajustados para manter ao cão dentro do 
seu peso ideal. Como referência, a ração diária deve situar-se entre 1% e 1,5% do peso do cão.
Administrar a seco.Tenha sempre à disposição do seu cão água limpa e fresca apta para o consumo animal.
Conservar num local fresco e seco e com a embalagem fechada.



Carnes variadas desidratadas e peixe 
gordo: ao menos 48% (das quais: boi 
desidratado (mín. 24%), frango desidratado 
(mín. 10%), salmão (mín. 8% em farinhas 
de peixe LT), atum (mín. 6% em farinhas 
de peixe LT)), arroz integral (mín. 20%), le-
guminosas (ervilha e cenoura), gordura de 
ave, levedura de cerveja, óleo de salmão 
(rico em ómega 3), hidrolisado de fígado 
de frango, lignocelulose, hidroclorato de 
glucosamina, sulfato de condroitina, extrato 
de mexilhão de lábios verdes (Perna Ca-
naliculus), probióticos, prebióticos (MOS 
e FOS), antioxidantes naturais (tocoferóis, 
selénio e extrato de alecrim), extrato de 
mandioca, vitaminas e minerais.

Composição:

Proteína bruta: 31%
Óleos e gorduras brutas: 20%
Humidade: 10% máx.
Cinza bruta: 6.2%
Fibra bruta: 3%
Cálcio: 1,4%
Fósforo: 1,1%
Sódio: 0,3%
Potássio: 0,5%
Lisina: 1,5%
Ácido linoleico: 3%
Ácido gordos ómega 3 e ómega 6.
DHA (ácido docosa-hexaenoico): 0,4%
EPA (ácido icosapentaenoico): 0,3%
Cloridrato de glucosamina: 1100 mg/kg
Sulfato de condroitina: 640 mg/kg
Biotina: 0,2 mg/kg

Composição
nutricional:

Recomendações de alimentação:

Carnes variadas desidratadas e peixe 
gordo: ao menos 52% (das quais: borrego 
desidratado (mín. 17%), frango desidratado 
(mín. 10%), pato desidratado (mín. 9%), 
atum (mín. 9% em farinhas de peixe LT), 
salmão (mín. 5% em farinhas de peixe LT), 
peru desidratado (mín. 2%)), arroz integral 
(mín. 20%), leguminosas (ervilha, cenoura, 
abóbora, beterraba), gordura de ave, ovo 
desidratado, óleo de salmão (rico em óme-
ga 3), aroma natural de fígado de ave, leve-
dura de cerveja, lignocelulose, hidroclorato 
de glucosamina, sulfato de condroitina, 
extrato de mexilhão de lábios verdes (Per-
na Canaliculus), prebióticos (MOS e FOS), 
probióticos (E. faecium, bifidobactérias), 
antioxidantes naturais (tocoferóis, selénio 
e extrato de alecrim), extrato de mandioca, 
vitaminas e minerais.

Composição:

Proteína bruta: 31%
Óleos e gorduras brutas: 18%
Humidade: 10% máx.
Cinza bruta: 6%
Fibra bruta: 2%
Cálcio: 1,2%
Fósforo: 1,1%
Sódio: 0,3%
Potássio: 0,5%
Lisina: 0.95%
Ácido linoleico: 3%
Ácido gordos ómega 3 e ómega 6.
DHA (ácido docosa-hexaenoico): 
0,4%; EPA (ácido icosapentaenoi-
co): 0,3%; Cloridrato de gluco-
samina: 1100 mg/kg; Sulfato de 
condroitina: 640 mg/kg
Biotina: 0,2 mg/kg
Ácido fólico: 0,5 mg/kg

Composição
nutricional:

Recomendações de alimentação:

Contém boi, atum e óleo de salmão. Lobo Azul Boi é um alimento equilibrado completo para cães adultos de diferentes tamanhos 
e raças, com um desgaste calórico médio-alto. Elaborado com matérias-primas da máxima qualidade, sem glúten, que ajudam 
a manter a boa saúde do seu cão. Alto teor em proteínas de alta qualidade, contendo boi desidratado (primeiro componente) e 
frango para o bom desenvolvimento muscular. Muito saboroso, com ingredientes muito atrativos pela sua palatabilidade e que 
garantem um bom aporte de nutrientes. Alto teor em condroprotetores e extrato de mexilhão de lábios verdes que são suplementos 
para o cuidado das articulações. É um alimento ideal para atender todas as necessidades nutricionais do cão. Contém taurina para 
cuidar a saúde do coração do seu cão. Apto para cães com uma atividade física intensa.

82%Proteína de origem animal:
Carnes e derivados de origem animal (boi: mín. 65%, frango: mín. 27%).

Vitamina A (3a672a) 24000 UI; Vitamina D3 
(3a671) 1800 UI; Vitamina E (3a700) 270 
mg; Taurina (3a370) 450 mg; Ferro (3b101) 
155 mg (360mg de carbonato de ferro (II));
Iodo (3b201) 1,6 mg (3 mg de iodeto de 
potássio); Cobre (3b405) 9 mg (38 mg de 
sulfato de cobre (II) penta-hidratado);
Manganés (3b502) 8 mg (19 mg de óxido 
manganoso); Zinco (3b603) 130 mg (167 
mg de óxido de zinco); Zinco quelatado 
(3b606) 20,2 mg (202 mg de quelato de 
zinco de aminoácidos); Selénio (3b801) 
0.18 mg (0.4 mg de selenito de sódio);
Aditivos tecnológicos: antioxidantes.

Energia metabolizável: 4050 kcal/kg.

Aditivos 
nutricionais: (por Kg.)

Estas quantidades são aproximadas e podem variar de acordo com diversos fatores, como podem ser a idade, raça, 
temperamento, níveis de atividade, clima, etc., motivo pelo qual devem ser ajustados para manter ao cão dentro do 
seu peso ideal. Como referência, a ração diária deve situar-se entre 1% e 1,5% do peso do cão.
Administrar a seco.Tenha sempre à disposição do seu cão água limpa e fresca apta para o consumo animal.
Conservar num local fresco e seco e com a embalagem fechada.

Estas quantidades são aproximadas e podem variar de acordo com diversos fatores, como podem ser a idade, raça, 
temperamento, níveis de atividade, clima, etc., motivo pelo qual devem ser ajustados para manter ao cão dentro do 
seu peso ideal. Como referência, a ração diária deve situar-se entre 1% e 1,5% do peso do cão.
Administrar a seco.Tenha sempre à disposição do seu cão água limpa e fresca apta para o consumo animal.
Conservar num local fresco e seco e com a embalagem fechada.

Contém borrego, frango, pato e óleo de salmão. Lobo Azul Adulto Borrego é um alimento equilibrado completo para cães adultos 
de diferentes tamanhos e raças, com um desgaste calórico médio-alto. Ideal como alimentação de alta digestibilidade. Contém 
31% de proteína e 18% de gorduras. O borrego desidratado é uma opção ideal para cães sensíveis. Muito saboroso para cães 

mesmo aqueles muito exigentes com o sabor, com ingredientes que são muito atrativos pela sua palatabilidade e que garantem 
um bom aporte de nutrientes. Alto teor em condroprotetores e extrato de mexilhão de lábios verdes que são suplementos para o 
cuidado das articulações. Com taurina para cuidar a saúde do coração do seu cão. Prebióticos e probióticos para uma correta 

manutenção da flora intestinal e sistema imunitário. Elaborado sem glúten. Sem corantes, conservantes e sabores artificiais.
Croquete: tamanho de 9x12 mm, com forma arredondada e achatada para favorecer a mastigação.

85%Proteína de origem animal:
Carnes e derivados de origem animal (borrego: mín. 46%¸ frango: mín. 27%, pato: mín. 24%).

Vitamina A (3a672a) 24000 UI; Vitamina D3 
(3a671) 1800 UI; Vitamina E (3a700) 270 
mg; Taurina (3a370) 950 mg; Ferro (3b101) 
155 mg (360mg de carbonato de ferro (II));
Iodo (3b201) 1,6 mg (3 mg de iodeto de 
potássio); Cobre (3b405) 9 mg (38 mg de 
sulfato de cobre (II) penta-hidratado);
Manganés (3b502) 8 mg (19 mg de óxido 
manganoso); Zinco (3b603) 130 mg (167 
mg de óxido de zinco); Zinco quelatado 
(3b606) 20,2 mg (202 mg de quelato de 
zinco de aminoácidos); Selénio (3b801) 
0.18 mg (0.4 mg de selenito de sódio);
Aditivos tecnológicos: antioxidantes

Energia metabolizável: 4030 kcal/kg

Aditivos 
nutricionais: (por Kg.)



Carnes desidratadas e peixe gordo: ao 
menos 50% (das quais: frango desidra-
tado (mín. 24%), pato desidratado (mín. 
14%), salmão (mín. 12% em farinhas de 
peixe LT)), fécula de batata (mín. 25%), 
leguminosas (ervilha, cenoura, abóbora e 
beterraba), gordura de frango, levedura de 
cerveja, hidrolisado de fígado de frango, 
ovo desidratado, óleo de salmão (rico em 
ómega 3), substâncias minerais, extrato de 
mandioca, hidroclorato de glucosamina, 
sulfato de condroitina, extrato de mexilhão 
de lábios verdes (Perna Canaliculus), tauri-
na, ácido fólico, prebióticos (MOS e FOS), 
probióticos, óleos essenciais de frutos 
de baga, antioxidantes naturais (selénio, 
vitamina E e extrato de alecrim).

Composição:

Proteína bruta: 38%
Óleos e gorduras brutas: 18%
Humidade: 10% máx.
Cinza bruta: 7.5%
Fibra bruta: 2%
Cálcio: 1,8%
Fósforo: 1,6%
Lisina: 1.5%
Ácido linoleico: 3,5%
Ácido gordos ómega 3 e ómega 6.
DHA (ácido docosa-hexaenoico): 0,6%
EPA (ácido icosapentaenoico): 0,3%
Cloridrato de glucosamina: 1300 mg/kg
Sulfato de condroitina: 600 mg/kg
Biotina: 0,2 mg/kg
Ácido fólico: 0,5 mg/kg

Composição
nutricional:

Recomendações de alimentação:

Carnes desidratadas: ao menos 30% 
(das quais: frango desidratado (mín. 
16%), borrego desidratado (mín. 8%), 
pato desidratado (mín. 4%), peru des-
idratado (mín. 2%)), milho, gordura de 
ave, levedura de cerveja, óleo de salmão 
(rico em ómega 3), aroma natural de 
fígado, lignocelulose, hidroclorato de glu-
cosamina, sulfato de condroitina, extrato 
de mexilhão de lábios verdes (Perna Ca-
naliculus), probióticos, prebióticos (MOS 
e FOS), antioxidantes naturais, vitaminas 
e minerais, extrato de mandioca.

Composição:

Proteína bruta: 27%
Óleos e gorduras brutas: 13%
Humidade: 10% máx.
Cinza bruta: 8.5%
Fibra bruta: 2,5%
Cálcio: 1,4%
Fósforo: 1,1%
Sódio: 0,3%
Potássio: 0,4%
Lisina: 1.5%
Ácido linoleico: 1,5%
Ácido gordos ómega 3 e ómega 6.
DHA (ácido docosa-hexaenoico): 
0,3%; EPA (ácido icosapentaenoico): 
0,2%; Cloridrato de glucosamina: 
850 mg/kg; Sulfato de condroitina: 
520 mg/kg; Biotina: 0,2 mg/kg
Ácido fólico: 0,5 mg/kg

Composição
nutricional:

Recomendações de alimentação:

Contém frango, borrego e pato. Lobo Azul Frango é um alimento equilibrado e completo para cães adultos de diferentes tamanhos 
e raças. Ideal como alimento diário para cães com um baixo nível de atividade, cães idosos ou seniores. Ração formulada à base 

de carne de frango, com matérias-primas de alta qualidade e alta digestibilidade. É um alimento ideal para atender todas as neces-
sidades nutricionais do cão e promover o bom estado da sua saúde. Alto teor em condroprotetores e extrato de mexilhão de lábios 

verdes que são suplementos para o cuidado das articulações. É um alimento ideal para atender todas as necessidades nutricionais 
do cão. Alimento ideal para atender todas as necessidades nutricionais do cão e promover o bom estado da sua saúde.

Croquete: tamanho de 9x18 mm, com forma arredondada e achatada para favorecer a mastigação.

80%Proteína de origem animal:
Carnes e derivados de origem animal (frango: mín. 43%, borrego: mín. 22%, pato: mín. 11%, peru: mín. 5%).

Vitamina A (3a672a) 8000 UI; Vitamina D3 
(3a671) 750 UI; Vitamina E (3a700) 60 mg;
Ferro (3b101) 45 mg (105 mg de carbonato 
de ferro (II)); Iodo (3b201) 1,6 mg (3 mg de 
iodeto de potássio); Cobre (3b405) 9 mg 
(38 mg de sulfato de cobre (II) penta-hi-
dratado); Manganés (3b502) 8 mg (19 
mg de óxido manganoso); Zinco (3b603) 
90 mg (115 mg de óxido de zinco); Zinco 
quelatado (3b606) 0,2 mg (2 mg de quelato 
de zinco de aminoácidos); Selénio (3b801) 
0.18 mg (0.4 mg de selenito de sódio);
Aditivos tecnológicos: antioxidantes

Energia metabolizável: 2950 kcal/kg

Aditivos 
nutricionais: (por Kg.)

Estas quantidades são aproximadas e podem variar de acordo com diversos fatores, como podem ser a idade, raça, 
temperamento, níveis de atividade, clima, etc., motivo pelo qual devem ser ajustados para manter ao cão dentro do 
seu peso ideal. Como referência, a ração diária deve situar-se entre 1% e 1,5% do peso do cão.
Administrar a seco.Tenha sempre à disposição do seu cão água limpa e fresca apta para o consumo animal.
Conservar num local fresco e seco e com a embalagem fechada.

Contém frango, pato e salmão. Lobo Azul Sem Cereais é um alimento equilibrado completo para cães adultos de diferentes taman-
hos e raças, com um desgaste calórico médio-alto. Formulado para atender todas as necessidades alimentares e cuidar da saúde 
do seu cão. Livre de cereais, com ingredientes de alta digestibilidade e um alto teor em produtos de origem animal, complementa-
dos com alimentos de origem vegetal de primeira qualidade. Oferece assim a máxima digestibilidade, sendo ideal para cães com 
intolerâncias ou sensíveis aos cereais. Pela sua composição, é um alimento apropriado para cães com altos requisitos físicos (tra-
balho, desportos, etc.), bem como pelo seu elevado teor em proteínas de alta qualidade. Alto teor em condroprotetores e extrato de 
mexilhão de lábios verdes que são suplementos para o cuidado das articulações. Com taurina para cuidar a saúde do coração do 
seu cão e com L-carnitina para uma biodisponibilidade otimizada da gordura. Sem corantes, conservantes e sabores artificiais.
Croquete: tamanho de 6x14 mm, com forma arredondada e achatada para favorecer a mastigação.

87%Proteína de origem animal:
Carnes e derivados de origem animal (frango: mín. 65%¸ pato: mín. 38%, salmão: mín. 32%).

Vitamina A (3a672a) 24000 UI; Vitamina 
D3 (3a671) 1800 UI; Vitamina E (3a700) 
270 mg; Taurina (3a370) 450 mg;
Ferro (3b101) 155 mg (360mg de 
carbonato de ferro (II)); Iodo (3b201) 1,6 
mg (3 mg de iodeto de potássio); Cobre 
(3b405) 9 mg (38 mg de sulfato de cobre 
(II) penta-hidratado); Manganés (3b502) 
8 mg (19 mg de óxido manganoso);
Zinco (3b603) 130 mg (167 mg de óxido 
de zinco); Zinco quelatado (3b606) 20,2 
mg (202 mg de quelato de zinco de 
aminoácidos); Selénio (3b801) 0.18 mg 
(0.4 mg de selenito de sódio); Aditivos 
tecnológicos: antioxidantes

Energia metabolizável: 4050 kcal/kg

Aditivos 
nutricionais: (por Kg.)

Estas quantidades são aproximadas e podem variar de acordo com diversos fatores, como podem ser a idade, raça, 
temperamento, níveis de atividade, clima, etc., motivo pelo qual devem ser ajustados para manter ao cão dentro do 
seu peso ideal. Como referência, a ração diária deve situar-se entre 1% e 1,5% do peso do cão.
Administrar a seco.Tenha sempre à disposição do seu cão água limpa e fresca apta para o consumo animal.
Conservar num local fresco e seco e com a embalagem fechada.



Carnes variadas desidratadas e peixe 
gordo: ao menos 51% (das quais: frango 
desidratado (mín. 24%), atum (mín. 14% 
em farinhas de peixe LT), pato desidra-
tado (mín. 10%), peru desidratado (mín. 
3%)), arroz integral (mín. 20%), gordura 
de ave, leguminosas (ervilha e cenoura), 
óleo de salmão (rico em ómega 3), aroma 
natural de fígado de frango, levedura de 
cerveja, hidrolisado de fígado de frango, 
lignocelulose, hidroclorato de glucosa-
mina, sulfato de condroitina, extrato de 
mexilhão de lábios verdes (Perna Cana-
liculus), probióticos, prebióticos (MOS e 
FOS), antioxidantes naturais (tocoferóis, 
selénio e extrato de alecrim), extrato de 
mandioca, vitaminas e minerais.

Proteína bruta: 33%
Óleos e gorduras brutas: 23%
Humidade: 10% máx.
Cinza bruta: 5.5%
Fibra bruta: 2%
Cálcio: 1,2%
Fósforo: 1,1%
Sódio: 0,3%
Potássio: 0,5%
Lisina: 1,5%
Ácido linoleico: 3%
Ácido gordos ómega 3 e ómega 6.
DHA (ácido docosa-hexaenoico): 
0,4%; EPA (ácido icosapentaenoico): 
0,3%; Cloridrato de glucosamina: 
1320 mg/kg; Sulfato de condroitina: 
960 mg/kg; Biotina: 0,2 mg/kg
Ácido fólico: 0,5 mg/kg

Composição
nutricional:

Recomendações de alimentação:

Composição:Carnes variadas desidratadas: ao menos 
40% (das quais: boi desidratado (mín. 
22%), frango desidratado (mín. 18%)), 
arroz integral (mín. 15%), leguminosas 
(ervilha e cenoura), óleo de salmão (rico 
em ómega 3), aroma natural de fígado de 
frango, lignocelulose, extrato de mandioca, 
hidroclorato de glucosamina, sulfato de 
condroitina, extrato de mexilhão de lábios 
verdes (Perna Canaliculus), prebióticos 
(MOS e FOS), probióticos (E. faecium), an-
tioxidantes naturais, vitaminas e minerais.

Composição:

Proteína bruta: 23%
Óleos e gorduras brutas: 10%
Humidade: 10% máx.
Cinza bruta: 8.5%
Fibra bruta: 4,5%
Cálcio: 1,8%
Fósforo: 1,2%
Sódio: 0,3%
Potássio: 0,4%
Lisina: 1 %
Ácido linoleico: 1,5%
Ácido gordos ómega 3 e ómega 6.
DHA (ácido docosa-hexaenoico): 0,3%
EPA (ácido icosapentaenoico): 0,2%
Cloridrato de glucosamina: 1200 mg/kg
Sulfato de condroitina: 900 mg/kg
Biotina: 0,2 mg/kg
Ácido fólico: 0,5 mg/kg

Composição
nutricional:

Recomendações de alimentação:

Contém frango, atum, pato e óleo de salmão. Lobo Azul Competição é um alimento equilibrado e completo para cães adultos com 
uma atividade física intensa. Disponibiliza um alto teor em proteínas de qualidade de alta digestibilidade obtidas do frango.

Alimento ideal para cães que vivem em climas frios ou desenvolvem uma atividade física intensa. Elaborado com matérias-primas 
da máxima qualidade, sem glúten, que ajudam a manter a boa saúde do seu cão mesmo em condições exigentes. Com carne de 

frango desidratada para um bom desenvolvimento muscular e uma boa recuperação da musculatura após o exercício. Com um 
elevado aporte calórico para atender as necessidades derivadas dos exercícios de alta intensidade. Alto teor em condroprotetores 

e extrato de mexilhão de lábios verdes que são suplementos para o cuidado das articulações. Muito apetecível para garantir um 
bom aporte de nutrientes. Croquete: tamanho de 8x12 mm, com forma arredondada e achatada para favorecer a mastigação.

85%Proteína de origem animal:
Carnes e derivados de origem animal (frango: mín. 65%, pato: mín. 27%).

Vitamina A (3a672a) 24000 UI; Vitamina D3 
(3a671) 1800 UI; Vitamina E (3a700) 270 
mg; Taurina (3a370) 450 mg; Ferro (3b101) 
155 mg (360mg de carbonato de ferro (II));
Iodo (3b201) 1,6 mg (3 mg de iodeto de 
potássio); Cobre (3b405) 9 mg (38 mg de 
sulfato de cobre (II) penta-hidratado);
Manganés (3b502) 8 mg (19 mg de óxido 
manganoso); Zinco (3b603) 130 mg (167 
mg de óxido de zinco); Zinco quelatado 
(3b606) 20,2 mg (202 mg de quelato de 
zinco de aminoácidos); Selénio (3b801) 
0.18 mg (0.4 mg de selenito de sódio);
Aditivos tecnológicos: antioxidantes.

Energia metabolizável: 4390 kcal/kg

Aditivos 
nutricionais: (por Kg.)

Estas quantidades são aproximadas e podem variar de acordo com diversos fatores, como podem ser a idade, raça, 
temperamento, níveis de atividade, clima, etc., motivo pelo qual devem ser ajustados para manter ao cão dentro do 
seu peso ideal. Como referência, a ração diária deve situar-se entre 1% e 1,5% do peso do cão.
Administrar a seco.Tenha sempre à disposição do seu cão água limpa e fresca apta para o consumo animal.
Conservar num local fresco e seco e com a embalagem fechada.

Estas quantidades são aproximadas e podem variar de acordo com diversos fatores, como podem ser a idade, raça, 
temperamento, níveis de atividade, clima, etc., motivo pelo qual devem ser ajustados para manter ao cão dentro do 
seu peso ideal. Como referência, a ração diária deve situar-se entre 1% e 1,5% do peso do cão.
Administrar a seco.Tenha sempre à disposição do seu cão água limpa e fresca apta para o consumo animal.
Conservar num local fresco e seco e com a embalagem fechada.

Contém boi, frango e óleo de salmão. Lobo Azul Light é um alimento equilibrado completo para cães adultos de diferentes taman-
hos e raças, com um desgaste calórico baixo. Produto indicado para promover o bom estado de saúde em cães com problemas 
de excesso de peso ou de tendência ao excesso de peso ou com baixo nível de atividade física. Arroz integral como único cereal. 
Sem glúten para reduzir o risco de intolerância. Com um maior teor em fibra para um efeito saciante, sem renunciar a um alimento 
com matérias-primas de qualidade. Com extrato de mexilhão de lábios verdes que é um suplemento para o cuidado das articu-
lações. Alimento ideal para atender todas as necessidades nutricionais do cão e promover o bom estado da sua saúde.
Croquete: tamanho de 10x16 mm, com forma arredondada e achatada para favorecer a mastigação.

80%Proteína de origem animal:
Carnes e derivados de origem animal (boi: mín. 59%, frango: mín. 48%).

Vitamina A (3a672a) 8000 UI; Vitamina D3 
(3a671) 750 UI; Vitamina E (3a700) 60 mg;
Ferro (3b101) 45 mg (105 mg de carbonato 
de ferro (II)); Iodo (3b201) 1,6 mg (3 mg de 
iodeto de potássio); Cobre (3b405) 9 mg 
(38 mg de sulfato de cobre (II) penta-hidra-
tado); Manganés (3b502) 8 mg (19 mg de 
óxido manganoso); Zinco (3b603) 90 mg 
(115 mg de óxido de zinco);
Zinco quelatado (3b606) 0,2 mg (2 mg de 
quelato de zinco de aminoácidos);
Selénio (3b801) 0.18 mg (0.4 mg de seleni-
to de sódio);
Aditivos tecnológicos: antioxidantes

Energia metabolizável: 2950 kcal/kg

Aditivos 
nutricionais: (por Kg.)




