


- 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



Extrudados alimento completo para filhotes, mulheres grávidas e lactantes, com salmão, atum e arroz.
fórmula particularmente rica em proteínas (34%) voltada para atender as necessidades nutricionais no crescimento etapa filhote, 
proporcionando os nutrientes necessários para ter um desenvolvimento forte e saudável. O equilíbrio de minerais garante um des-
envolvimento esquelético adequado. Rico em ômega 3 que permite uma evolução correta do sistema nervoso e, juntamente com 
glucosamina e condroitina, articulações saudáveis.

Alimento completo para cães

Peixe (salmão menos 16%, atum min .. 
12%) Farinha LT, arroz (18%), desidratados 
carne de frango (12% min.), Leguminosas, 
gordura de galinha, galinha fígado desi-
dratado, óleo de salmão (rico em omega 
3), de levedura, vitaminas e minerais, 
extracto de yucca schidigera, cloridrato de 
glucosamina, sulfato de condroitina, ácido 
fóloico antioxidantes naturais, (vitamina 
e, selénio, óleos essenciais de frutos ver-
melhos, extracto de alecrim), probióticos, 
probióticos (MOS, FOS). Ingredientes de 
origem natural. Feito com ingredientes de 
matérias-primas adequadas para consumo 
humano. Sem cores artificiais, sabores ou 
conservantes adicionados.
Livre de transgênicos (OGMs)
Nossas fórmulas são baseadas em um 
conceito holístico de nutrição.

Composição:

Proteína bruta: 34%
Gorduras e graça total 20%
Umidade: 10% max.
Matéria inorgânica: 6,8%
Fibra: 1,5%
Cálcio: 1,4%
Fósforo: 1%
Sódio: 0,3%
Potássio: 0,6%
Lisina: 1,3%
Ácido linoleico: 3,7%
Ácido graxo ômega 6: 2,9%
Ácido graxo ômega 3: 1,8%
DHA (ácido docosahexaenóico): 0,7%
EPA (ácido eicosapentaenóico): 0,5%
Ácido fólico: 0,5 mg / kg
Sulfato de condroitina: 1.250 mg / kg
Cloridrato de Glucosamina: 2.100 mg / 
kg Ácido fólico: 0,5 mg / kg
Biotina: 0,2 mg / kg

Componentes
analíticos: - Vitaminas, provitaminas e sustâncias 

quimicamente definidas de efeito análogo:
Vitamina A (E672): 27.000 UI/Kg
Vitamina D3 (E671): 1.800 UI/Kg
Vitamina E (alfa tocoferol): 600 mg/kg
- Oligoelementos o compostos de oligoele-
mentos:
E1 Ferro (sulfato ferroso monohidratado): 
250 mg/Kg
E2 Yodo (yodato de cálcio anidro): 2 mg/
Kg
E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado): 
10,00 mg/Kg
E5 Manganeso (óxido manganoso): 30,00 
mg/Kg
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado; 
quelatos): 120,00 mg/Kg
E8 Selênio (selênio de sódio): 0,5 mg/Kg
Energia metabolizável: 4180 Kcal/Kg

Recomendações de alimentação:

Aditivos:

Alimento extrudido completo para cachorros, com pássaro, peixe e arroz.
fórmula particularmente rica em proteínas (32%) voltada para atender as necessidades nutricionais no crescimento etapa filhote, 

proporcionando os nutrientes necessários para ter um desenvolvimento forte e saudável. O equilíbrio de minerais garante um 
desenvolvimento esquelético adequado. Rico em omega 3 para permitir o desenvolvimento correto do sistema nervoso e, junto com 

glucosamina e condroitina articulações saudáveis. Produto hipoalergênico. 

Alimento completo para cães

Carne desidratada (galinha min 26% min 
cordeiro 4% ..), de arroz (20%), atum 
(min 12% farinha LT.), Gorduras de aves, 
leguminosas, fígado de aves desidratada, 
gérmen de trigo, levedura cerveja, óleo de 
salmão (rico em omega 3), lignocelulose, 
seca ovo inteiro, vitaminas e minerais, 
cloridrato de glucosamina, sulfato de 
condroitina, antioxidantes naturais (vitamina 
e, selénio, extracto de alecrim), probióticos, 
pré-bióticos (MOS, FOS) extrato de man-
dioca. Ingredientes de origem natural.
Feito com ingredientes de matérias-primas 
adequadas para consumo humano.
Sem cores artificiais, sabores ou conser-
vantes adicionados.
Livre de transgênicos (OGMs)
Nossas fórmulas são baseadas em um 
conceito holístico de nutrição.

Composição:

Proteína bruta: 32%
Óleos e gordura total: 21%
Umidade: 10% max.
Matéria inorgânica: 6,0%
Fibra: 2%
Cálcio: 1,2%
Fósforo: 0,9%
Sódio: 0,3%
Potássio: 0,6% Lisina: 1,3%
Ácido linoleico: 3,7%
Ácido graxo ômega 6: 2,7%
Ácido graxo ômega 3: 1,4%
DHA (ácido docosahexaenóico): 
0,7% EPA (ácido eicosapentaenói-
co): 0,5% Sulfato de condroitina: 
1,450 mg / kg
Cloridrato de Glucosamina: 2.100 
mg / kg Biotina: 0,2 mg / kg
Ácido fólico: 0,5 mg / kg

Componentes
analíticos: - Vitaminas, provitaminas e sustâncias qui-

micamente definidas de efeito análogo:
Vitamina A (E672): 27.000 UI/Kg
Vitamina D3 (E671): 1.800 UI/Kg
Vitamina E (alfa tocoferol): 600 mg/kg
- Oligoalementos o compuestos de oligoele-
mentos:
E1 ferro (sulfato ferroso monohidratado): 
450 mg/Kg
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro): 0,5 
mg/Kg
E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado): 
10,00 mg/Kg
E5 Manganeso (óxido manganoso): 35,00 
mg/Kg
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado; 
quelatos): 120,00 mg/Kg
E8 Selênio (selênio de sódio): 0,5 mg/Kg
Energia metabolizável: 4.220 kcal/kg

Aditivos:

Recomendações de alimentação:

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.

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.

PROTEÍNAS       GORDURAS         CARNE PROTEÍNAS       GORDURAS          CARNE 



Alimento extrudido completo para cachorros, com cordeiro, peru, frango, pato, arroz, salmão, atum, truta.
fórmula particularmente rica em proteínas (32%) voltada para atender as necessidades nutricionais no crescimento etapa filhote, 
proporcionando os nutrientes necessários para ter um desenvolvimento forte e saudável. Eu acho adequado para filhotes de gran-
de exigência física. Ideal como um alimento altamente digerível para cachorros sensíveis ou com problemas alérgicos.
O equilíbrio de minerais garante um desenvolvimento esquelético adequado. Rico em ômega 3 que permite uma evolução correta 
do sistema nervoso e, juntamente com glucosamina e condroitina, articulações saudáveis. Produto hipoalergênico.

Alimento completo para cães

A carne desidratada variou menos 46% (. Desidratado 
cordeiro carne Min.18%, carne de peru Min.12% desidra-
tado, desidratado carne de frango Min.10%, carne de pato 
desidratado 6% min), arroz (min . 20%), anchova mínimo 
18% (atum min. 10%, Salmon min. a 5%, a truta min 3%), 
vegetais e leguminosas (ervilhas, cenouras, alhos france-
ses), gordura, pó de ovo de peru, de gérmen de trigo , óleo 
de peixe rico em omega-3 (óleo de salmão), aroma natural 
de fígado de peru, de levedura, de lignocelulose, cloridrato 
de glucosamina, sulfato de condroitina, prebióticos (MOS, 
FOS), probiicos (E. faecium, bifidobactérias) , antioxidantes 
naturais (tocoferóis, selênio, extrato de alecrim), óleos es-
senciais de frutas vermelhas, extrato de Yucca schidigera, 
vitaminas e minerais.Ingredientes de origem natural.
Feito com ingredientes de matérias-primas adequadas 
para consumo humano. Sem cores artificiais, sabores ou 
conservantes adicionados. Livre de transgênicos (OGMs) 
Nossas fórmulas são baseadas em um conceito holístico 
de nutrição.

Aditivos:

Proteína: 32%
conteudo de gordura: 18%
Umidade: 10% max.
Matéria inorgânica: 5,8%
Fibras brutas: 2,7%
Cálcio: 1,5%
Fósforo: 1,1%
Sódio: 0,3%
Potássio: 0,4%
Lisina: 0,90%
Ácido Linoleico: 3,1%
Ácido graxo ômega 6: 2,6%
Ácido graxo ômega 3: 1,6%
Ácido docosahexaenóico DHA: 
0,43%
Ácido eicosapentaenóico EPA: 
0,29%
Condroitina: 1400 mg / kg
Glucosamina: 2100 mg / kg
Biotina: 0,2 mg / kg
Ácido fólico: 0,5 mg / kg

Componentes
analíticos: - Vitaminas, provitaminas e sus-

tâncias quimicamente definidas 
de efeito análogo:
Vitamina A (3a672a) 22500 UI;
Vitamina D3 (3a671) 1850 UI;
Vitamina E (3a700) 550 mg;
- Oligoelementos o compostos de 
oligoelementos:
Taurina (2b16056) 650 mg; 
Ferro (3b101) 55 mg (130 mg 
carbonato de Ferro (II)); 
Yodo (3b201) 2 mg (3 mg yodu-
ro potásico); 
Cobre (3b405) 9 mg (38 mg 
sulfato de cobre (II) pentahidra-
tado);
Manganeso ( 3b502) 9 mg (21 
mg óxido manganoso); 
Zinc (3b603) 65 mg (85 mg 
óxido de cinc);
Selênio ( E8) 0.2 mg (0.4 mg 
selênio de sódio); 
Energia metabolizável: 4.180 
kcal/kg

Recomendações de alimentação:

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.

Alimentos extrusados   para cães adultos feitos com peixe.
Produto de grande digestibilidade indicado para animais com problemas alérgicos ou de intolerância. ácidos gordos de peixes aju-
da a manter o estado óptimo da pele, reduzir os processos inflamatórios em geral e, em conjunto com o condroitina e glicosamina, 

proporcionar protecção para a cartilagem. Devido ao seu alto teor de proteínas de alta qualidade, é um alimento ideal para cães 
com altas exigências físicas, tanto durante o exercício quanto na recuperação subseqüente. Produto hipoalergênico.

Alimento completo para cães

Peixe (salmão menos 16%, atum min .. 
14%) Farinha LT, arroz (20%), a carne de 
frango desidratado, ervilha (min. 8%), óleo 
rico omega salmão (min. 10%) 3, gordura 
de frango, vegetais, de levedura, de fígado 
de galinha hidrolisada, lignocelulose (polpa 
de beterraba), cloridrato de glucosamina, 
sulfato de condroitina, prebióticos (MOS, 
FOS), os probióticos, os óleos essenciais 
de frutos vermelhos, antioxidantes naturais 
(selênio, vit. E, extrato de alecrim), vitaminas 
e minerais.Ingredientes de origem natural.
Feito com ingredientes de matérias-primas 
adequadas para consumo humano.
Sem cores artificiais, sabores ou conser-
vantes adicionados. Livre de transgênicos 
(OGMs) Nossas fórmulas são baseadas em 
um conceito holístico de nutrição.

Composição:

Proteína bruta: 36%
Óleos e graça total: 16%
Umidade: 10%
Matéria inorgânica: 7%
Fibra Bruta: 2,2%
Cálcio: 1,6%
Fósforo: 1,4%
Lisina: 1,4%
Ácido graxo ômega 6: 2,4%
Ácido graxo ômega 3: 1,1%
DHA (ácido docosahexaenóico): 
0,6% EPA (ácido eicosapentaenói-
co): 0,4% Glucosamina (cloridrato): 
1.300 mg / kg
Condroitina (sulfato): 800 mg / k
L-Carnitina: 120 mg / kg
Biotina: 0,2 mg / kg
Ácido fólico: 0,5

Componentes
analíticos: - Vitaminas, provitaminas e sustâncias quimi-

camente definidas de efeito análogo:
Vitamina A (E672): 32.000 UI/Kg
Vitamina D3 (E671): 1.500 UI/Kg
Vitamina E (alfa tocoferol): 600 mg/kg
- Oligoalementos o compuestos de oligoele-
mentos:
E1 Ferro (sulfato de ferro monohidratado): 
140 mg/Kg
E2 Yodo (yodato de cálcio anidro): 0,3 mg/
Kg E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidrata-
do): 11,00 mg/Kg
E5 Manganeso (oxido manganoso): 35,00 
mg/Kg E6 Zinc (sulfato de zinc monohidrata-
do; quelatos): 120,00 mg/Kg
E8 Selênio (seleneto de sódio): 0,1 mg/Kg
- Aminoácidos, seus sais e análogos:
Metionina: 6,0 g/kg
Energia metabolizável: 4.050 kcal/ kg

Recomendações de alimentação:

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.

Aditivos: Composição:

PROTEÍNAS        GORDURAS         CARNE PROTEÍNAS        GORDURAS         CARNE 



Alimento extrudido completo para cães adultos de todas as raças, com cordeiro e peixe. Muito apetitoso, ideal como dieta diária, 
para cães com atividade física normal. A qualidade e a combinação adequada das matérias-primas com as quais é feita a tornam 
um alimento muito digerível, adequado para problemas de intolerância. Os ácidos graxos dos peixes favorecem o bom estado da 
pele. Glucosamina e condroitina ajudam a manter o bom estado das articulações. Produto hipoalergênico.

Alimento completo para cães

Carne de borrego desidratada (min 22%), 
arroz (18%), gordura de frango, ervilha (min 
6%), peixe (farinha de atum LT min 5%), le-
guminosas, óleo de salmão rico em ômega 
3 ( min 4%), levedura de cerveja, extrato 
de Yucca Schidigera, cloridrato de gluco-
samina, sulfato de condroitina, prebióticos 
(MOS, FOS), probióticos (e.faecium, bifido-
bacteria), antioxidantes naturais (tocoferóis, 
selênio, extrato de alecrim) ,vitaminas e 
minerais. Ingredientes de origem natural. 
Feito com ingredientes de matérias-primas 
adequadas para consumo humano.
Sem cores artificiais, sabores ou conser-
vantes adicionados.
Livre de transgênicos (OGMs).
Nossas fórmulas são baseadas em um 
conceito holístico de nutrição.

Composição:

Proteína total: 29%
Óleos e gordura: 16%
Fibra bruta: 2%
Cinza total: 6,7%
Cálcio: 1,2%
Fósforo: 0,9%
Sódio: 0,45%
Potássio: 0,5%
Lisina: 1,1%
Ácido Linoleico: 3,0%
Ácido graxo ômega 6: 2,6%
Ácido graxo ômega 3: 0,9%
DHA: 0,4%
EPA: 0,3%
Glucosamina (cloridrato): 660 mg
Condroitina (sulfato): 320 mg
Ácido fólico: 0,5 mg / kg
Biotina: 0,2 mg / kg

Componentes
analíticos: - Vitaminas, provitaminas e substâncias 

quimicamente bem definidas de efeito 
análogo:
Vitamina A (E672): 22.000 UI/Kg
Vitamina D3 (E671): 2.000 UI/Kg
Vitamina E (alfatocoferol): 110 mg/Kg
- Oligoelementos o compostos de oligoele-
mentos:
E1 Ferro (sulfato de ferro monohidratado): 
350 mg/Kg
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro): 0,4 
mg/Kg
E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado): 
15 mg/Kg
E5 Manganeso (óxido manganoso): 6 mg/
Kg
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado: 
quelatos): 120 mg/Kg
E8 Selênio (selênio de sódio): 0,5 mg/Kg
Energia metabolizável: 3870 Kcal/Kg

Recomendações de alimentação:

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.

Aditivos:

Carne desidratada, no mínimo, 22% (peru, 
cordeiro e boi), cereais (mínimo 15% de 
arroz integral), atum (min10% de farinhas 
TL), vegetais (ervilhas, cenouras, alhos 
franceses), gordura de peru, germe de 
trigo, levedura , óleo de salmão rico em 
ômega 3, aroma de fígado natural, lignoce-
lulose, glucosamina, condroitina, probióti-
cos, prebióticos (MOS, FOS), antioxidantes 
naturais, vitaminas e minerais, extrato de 
mandioca

Composição:

Proteína total: 28% 
Óleos e gordura total: 14%
Umidade: 10% max.
Matéria inorgânica: 7,2%
Fibra: 2,4%
Cálcio: 1,8%
Fósforo: 1,2%
Sódio: 0,3%
Potássio: 0,4%
Ácido Linoleico: 1,5%,
Ácido graxo ômega 6: 2,7%
Ácido graxo ômega 3: 0,9%
DHA (ácido docosahexaenóico): 
0,3%, 
EPA (ácido eicosapentaenóico): 
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.

Componentes
analíticos: - Vitaminas, provitaminas e substitutos 

quimicamente definidos de efeito análogo:
Vitamina A (E672): 22.500 UI / kg
Vitamina D3 (E671): 1.850 UI / Kg
Vitamina E (alfa-tocoferol): 115 mg / kg
- Oligoelementos ou compostos de oligoele-
mentos:
E1 Ferro (sulfato de ferro mono-hidratado): 
115 mg / Kg
E2 Iodo (iodato de cálcio anidro): 0,1 mg 
/ Kg
E4 Cobre (sulfato cúprico penta-hidratado): 
12,00 mg / Kg
E5 Manganês (óxido de manganês): 43,00 
mg / Kg
E6 Zinco (sulfato de zinco mono-hidratado, 
quelatos): 87,00 mg / Kg
E8 Selênio (selenito de sódio): 0,1 mg / Kg
Energia metabolizável: 3900 kcal / kg

Recomendações de alimentação:

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.

Aditivos:
PROTEÍNAS        GORDURAS          CARNE 

PROTEÍNAS        GORDURAS          CARNE 



Menu ideal para consumo diário de cães adultos com alta atividade. Feita com matérias-primas da mais alta qualidade que ajudam 
a manter a boa saúde do seu cão. Alto nível de proteínas de alta qualidade, com boi desidratado (primeiro componente) e frango 
para um bom desenvolvimento muscular. Muito apetitoso para garantir um bom suprimento de nutrientes. Indicado para cães com 
atividade física intensa, garantindo uma boa recuperação muscular e uma boa manutenção das cartilagens por sua contribuição de 
glucosamina e condroitina. Produto hipoalergênico.

Alimento completo para cães

Carne bovina desidratada (pelo menos 
24%), arroz (20%), carne desidratada de 
frango (pelo menos 10%), salmão (pelo 
menos 8% de farinha LT), leguminosas, 
legumes, gordura de aves, germes trigo, le-
vedura de cerveja, óleo de salmão (rico em 
ômega 3), hidrolisado de fígado de galinha, 
lignocelulose, cloridrato de glucosamina, 
sulfato de condroitina, probióticos, prebió-
ticos (MOS, FOS), antioxidantes naturais 
(tocoferóis, selênio, extrato de alecrim) 
extrato de schidigera yucca, vitaminas e 
minerais. Ingredientes de origem natural. 
Feito com ingredientes de matérias-primas 
adequadas para consumo humano.
Sem cores artificiais, sabores ou conser-
vantes adicionados. Livre de transgênicos 
(OGMs) Nossas fórmulas são baseadas em 
um conceito holístico de nutrição.

Composição:

Proteína total: 31%
Óleo y gordura total: 20%
Humidade: 10%.
Matéria inorgânica: 6,2%
Fibra: 2,5%
Calcio: 1,4%
Fósforo: 1,1%
Sódio: 0,3%
Potássio: 0,5 %
Lisina: 1,5%
Ácido linoleico: 3%
Ácido graxo ômega 6: 2,5%
Ácido graxo ômega 3: 1,2%
DHA (ácido docosaexaenoico): 0,4%
EPA (ácido eicosapentaenoico): 0,3%
Condroitina sulfato: 640 mg/kg
Glucosamina cloridrato: 1.100 mg/kg
Ácido fólico: 0,5 mg/kg
Biotina: 0,2 mg/kg

Componentes
analíticos: - Vitaminas, provitaminas e sustâncias 

quimicamente definidas de efeito análogo:
Vitamina A (E672): 27.000 UI/Kg
Vitamina D3 (E671): 1.800 UI/Kg
Vitamina E (alfa tocoferol): 140 mg/kg
- Oligoelementos o compostos de oligoele-
mentos:
E1 ferro (sulfato de ferro monohidratado): 
300 mg/Kg
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro): 0,4 
mg/Kg
E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado): 
16,00 mg/Kg
E5 Manganeso (óxido manganoso): 45,00 
mg/Kg
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado; 
quelatos): 120,00 mg/Kg
E8 Selenio (selenito  de sodio): 0,5 mg/Kg
Energía metabolizável: 4.050 kcal/kg

Recomendações de alimentação:

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.

Alimento extrudido completo para cães adultos, com cordeiro e arroz. Ração apto para cães de grande exigência física. Ideal como 
alimento altamente digerível para cães ativos e cães de trabalho. Com 30% de proteína e 18% de gordura. O cordeiro desidratado 

torna-o ideal como opção para cães sensíveis ou com problemas alérgicos. Devido à sua composição, oferece proteção articular e 
acelera a recuperação após exigente atividade física. Produto hipoalergênico.

Alimento completo para cães

Carne de borrego desidratada (min 23%), 
arroz (20%), atum (min 12% de farinhas 
LT), carne de frango desidratada (min 
10%), leguminosas, legumes, gordura de 
aves, ovo desidratado , gérmen de trigo, 
óleo de peixe rico em ômega 3, aroma 
natural de fígado de galinha, levedura de 
cerveja, lignocelulose, cloridrato de gluco-
samina, sulfato de condroitina, prebióticos 
(MOS, FOS), probióticos (E. faecium, 
bifidobacteria), antioxidantes naturais (to-
coferóis, selênio, extrato de alecrim), óleos 
essenciais de frutas vermelhas, extrato de 
Yucca schidigera, vitaminas e minerais. 
Ingredientes de origem natural.
Feito com ingredientes de matérias-primas 
adequadas para consumo humano.
Sem cores artificiais, sabores ou conser-
vantes adicionados. Livre de transgênicos 
(OGMs) Nossas fórmulas são baseadas em 
um conceito holístico de nutrição.

Composição:

Proteína total: 31%
Aceites y gordura total: 18%
Humidade: 10% máx.
Matéria inorgânica: 6%
Fibra: 2%
Calcio: 1,2%
Fósforo: 1%
Sódio: 0,3%
Potássio: 0,5%
Lisina: 0,95%
Ácido linoleico: 3%
Ácido graxo ômega 6: 2,4%
Ácido graxo ômega 3: 1,3%
DHA ácido docosaexaenoico: 0,4%
EPA ácido eicosapentaenoico: 0,3%
Glucosamina: 1.100 mg/kg
Condroitina: 640 mg/kg
Biotina: 0,2 mg/kg
Ácido fólico: 0,5 mg/kg

Componentes
analíticos: - Vitaminas, provitaminas e sustâncias qui-

micamente definidas de efeito análogo:
Vitamina A (E672): 26.000 UI/Kg
Vitamina D3 (E671): 1.500 UI/Kg
Vitamina E (alfa tocoferol): 600 mg/kg
- Oligoelementos o compostos de oligoele-
mentos:
E1 Ferro (sulfato de ferro monohidratado): 
300 mg/Kg
E2 Yodo (yodato de cálcio anhidro): 0,4 
mg/Kg
E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado): 
10,00 mg/Kg
E5 Manganeso (óxido manganoso): 45,00 
mg/Kg E6 Zinc (sulfato de zinc monohidra-
tado; quelatos): 120,00 mg/Kg
E8 Selênio (selênio de sódio): 0,5 mg/Kg
- Aminoácidos, seus sais y análoigos:
Metionina: 6,0 g/kg
Energia metabolizável: 4.030 kcal/kg

Recomendações de alimentação:

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.

Aditivos: Aditivos: 

PROTEÍNAS         GORDURAS          CARNE PROTEÍNAS         GORDURAS          CARNE 



Carne de frango desidratado (Min.34%), 
amido de batata (18%), salmão Min.12% 
(farinha LT), vegetais, legumes, gordura de 
frango, levedura de cerveja, óleo de fígado 
de galinha hidrolisada, óleo de salmão rico 
em omega 3, minerais, extracto de Yucca 
schidigera, cloridrato de glucosamina, sul-
fato de condroitina, ácido fólico, prebióticos 
(MOS, FOS), probióticos, óleos essenciais 
de frutos vermelhos, antioxidantes naturais 
(selénio, Vit. E, extrato de alecrim).

Composição:

Proteína bruta 42%
Total de Óleos Graça: 18%
Humidade: 10% Max
Material inorgânico: 7,5%
Fibra bruta: 2%
Cálcio: 1,8%
Fósforo: 1,6%
Sódio: 0,3%
Potássio: 0,6%
Lisina: 1,5%
Ácido linoleico: 3,5%
Graxo ômega 6: 2,1%
Ácido graxo Omega 3: 1%
DHA (ácido docosahexaenóico): 0,6%, 
EPA (ácido eicosapentaenóico): 0,3%, 
glucosamina (cloridrato): 1,300 mg / 
kg,  condroitina (sulfato): 600 mg / kg, 
L-carnitina: 120 mg / kg, Biotina: 0,2 mg 
/ kg, ácido fólico: 0,5. 

Componentes
analíticos: - Vitaminas, pró-vitaminas e substâncias 

quimicamente definidas de efeito anologo: 
vitamina A (E672): 28000 IU / kg, Vitamina 
D3 (E671): 1800 IU / kg, Vitamina E (alfa 
tocoferol) 600 mg / kg. 
- Oligoelementos ou composto de oligoele-
mentos: 
E1 ferro (ferro sulfato de mono-hidrato): 
130 mg / kg, E2 iodo (Iodato de cálcio 
Anidro): 0,3 mg / kg,  E4 cobre (sulfato 
cúprico penta-hidratado): 8,00 mg / kg, 
E5 manganês (óxido manganoso): 35,00 
mg / kg, E6 zinco (mono-hidrato de sulfato 
de zinco; quelatos): 120,00 mg / kg, E8 
selénio (selenito de sódio) 0,4 mg / kg.

Recomendações de alimentação:

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.

Aditivos:
Adequado para cães maiores ou idosos.CAlimento completo extrusado para cães adultos, com frango e cordeiro.

Penso em frango, com matérias-primas de alta qualidade e digestibilidade, sendo um alimento ideal para cobrir todas as necessi-
dades nutricionais do cão e promover seu bom estado de saúde.

Alimento completo para cães

Carne de frango desidratada (min 16%), 
carne de cordeiro desidratada (min 8%), mil-
ho, gordura de aves, germe de trigo, levedo 
de cerveja, óleo de salmão rico em ômega 
3, aroma natural de fígado, lignocelulose, 
glucosamina, condroitina, probióticos, pre-
bióticos (MOS, FOS), antioxidantes naturais, 
vitaminas e minerais, extrato de mandioca.
Ingredientes de origem natural.
Vindo de matérias-primas adequadas para 
consumo humano.
Sem cores artificiais, sabores ou conservan-
tes adicionados.
Livre de transgênicos (OGMs)
Nossas fórmulas são baseadas em um 
conceito holístico de nutrição.

Composição:

Proteína bruta: 27%
Óleos e gordura total: 13%
Umidade: 10% max.
Matéria inorgânica: 8,5%
Fibra: 2,8%
Cálcio: 1,4%
Fósforo: 1,1%
Sódio: 0,3%
Potássio: 0,4%
Lisina: 1,5%
Ácido Linoleico: 1,5%
Ácido graxo ômega 6: 2,3%
Ácido graxo ômega 3: 0,8%
DHA (ácido docosahexaenóico): 
0,3% EPA (ácido eicosapentaenói-
co): 0,2% Cloridrato de Gluco-
samina: 850 mg / kg Sulfato de 
condroitina: 520 mg / kg Biotina: 0,2 
mg / kg Ácido fólico: 0,5 mg / kg

Componentes
analíticos: - Vitaminas, provitaminas e sustâncias quimi-

camente definidas de efeito análogo:
Vitamina A (E672): 17.000 UI/Kg
Vitamina D3 (E671): 1.500 UI/Kg
Vitamina E (alfa tocoferol): 80 mg/kg
- Oligoelementos o compostos de oligoele-
mentos:
E1 Ferro (sulfato de ferro monohidratado): 
250 mg/Kg
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro): 0,4 
mg/Kg
E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado): 
15,00 mg/Kg
E5 Manganeso (óxido manganoso): 35,00 
mg/Kg
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado; que-
latos): 120,00 mg/Kg
E8 Selênio (selênio de sodio): 0,3 mg/Kg
Energia metabolizável: 3830 kcal/kg

Recomendações de alimentação:

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.

Aditivos:

PROTEÍNAS         GORDURAS          CARNE 

PROTEÍNAS         GORDURAS          CARNE 



Alimento extrudido completo para cães ricos em energia. Menu ideal para o consumo diário de cães adultos que vivem em climas 
frios ou desenvolvem uma atividade elevada. Feito com matérias-primas de alta qualidade que ajudam a manter a boa saúde do 
seu cão, em condições exigentes. Alto nível de proteínas de alta qualidade, com frango desidratado (primeiro componente) para 

um bom desenvolvimento muscular e boa recuperação muscular após o exercício. Com uma alta ingestão calórica para cobrir 
as necessidades de exercício intenso. Muito apetitoso para garantir um bom suprimento de nutrientes. Indicado para casos de ativi-
dade física intensa: cães de trabalho, agilidade, mushing ... Garante uma boa manutenção das cartilagens por sua contribuição de 

glucosamina e condroitina. Produto hipoalergênico.

Alimento completo para cães

Carne desidratada de frango (mínimo 
22%), arroz (20%), atum (min 14% 
farinhas LT), gordura de aves, legumes, 
leguminosas (ervilha min 6%), óleo de 
salmão ômega 3), aroma natural de 
fígado de galinha, levedura de cerveja, 
hidrolisado de fígado de galinha, lignoce-
lulose, cloridrato de glucosamina, sulfato 
de condroitina, probióticos, prebióticos 
(MOS, FOS), antioxidantes naturais 
(tocoferóis, selênio, extrato de alecrim), 
Extrato de Yucca schidigera, vitaminas e 
minerais. Ingredientes de origem natural.
Feito com ingredientes de matérias-pri-
mas adequadas para consumo humano.
Sem cores artificiais, sabores ou conser-
vantes adicionados.
Livre de transgênicos (OGMs)
Nossas fórmulas são baseadas em um 
conceito holístico de nutrição.

Aditivos:

Proteína total: 33%
Óleo e gordura total: 23%
Humidade: 10%.
Matéria inorgânica: 6,8%
Fibra: 2,1%
Calcio: 1,2%
Fósforo: 1,1%
Sódio: 0,3%
Potássio: 0,5 %
Lisina: 1,5%
Ácido linoleico: 3%
Ácido graxo ômega 6: 2,2%
Ácido graxo ômega 3: 1,2%
DHA (ácido docosaexaenoico): 0,4%
EPA (ácido eicosapentaenoico): 
0,3%Condroitina sulfato: 960 mg/kg
Glucosamina clorhidrato: 1.320 mg/
kg Biotina: 0,2 mg/kg
Ácido fólico: 0,5 mg/kg

Componentes
analíticos: - Vitaminas, provitaminas e sustâncias quimica-

mente definidas de efeito análogo:
Vitamina A (E672): 24.500 UI/Kg
Vitamina D3 (E671): 1.850 UI/Kg
Vitamina E (alfa tocoferol): 600 mg/kg
- Oligoelementos o compostos de oligoelemen-
tos: E1 Ferro (sulfato de ferro monohidratado): 
300 mg/Kg
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro): 0,4 mg/Kg
E4 Cobre (sulfato cúprico penta hidratado): 
11,00 mg/Kg
E5 Manganésio (óxido manganoso): 8,00 mg/Kg
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado; quela-
tos): 120,00 mg/Kg
E8 Selênio (selênio  de sódio): 0,5 mg/Kg
- Aminoácidos, seus sais e análogos:
Metionina: 6,0 g / kg
Energia metabolizável: 4.390 kcal/kg

Recomendações de alimentação:

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.

Composição:

Alimento extrudado completo para cães adultos, com frango e arroz.
Produto indicado para promover boa saúde em cães com problemas de excesso de peso ou tendência para o mesmo, ou naque-
les com atividade física reduzida. Com um maior teor de fibra para conseguir um efeito saciante, sem renunciar a um alimento com 
matérias-primas de qualidade. Os ácidos gordos mantêm o bom estado da pele e glucosamina e condroitina, das articulações.

Alimento completo para cães

Carne desidratada de frango (mínimo 
20%), arroz integral (15%), leguminosas, 
legumes, óleo de salmão (min. 1,5%), 
aroma de fígado de galinha natural, ligno-
celulose, extrato de mandioca, cloridrato 
de glucosamina, sulfato de condroitina, 
prebióticos (MOS, FOS), probióticos (E. 
faecium), antioxidantes naturais, vitaminas 
e minerais.
Ingredientes de origem natural.
Feito com ingredientes de matérias-primas 
adequadas para consumo humano.
Sem cores artificiais, sabores ou conser-
vantes adicionados.
Livre de transgênicos (OGMs)
Nossas fórmulas são baseadas em um 
conceito holístico de nutrição.

Composição:

Proteína bruta: 23%
Óleos e gordura total: 10%
Umidade: 10% max.
Matéria inorgânica: 8,5%
Fibra: 4,5%
Cálcio: 1,8%
Fósforo: 1,3%
Sódio: 0,3%
Potássio: 0,4%
Lisina: 1%
Ácido Linoleico: 1,5%
Ácido graxo ômega 6: 2,6%
Ácido graxo ômega 3: 0,8%
Ácido docosahexaenóico DHA: 0,3%
Ácido eicosapentaenóico EPA: 0,2%
Glucosamina: 1200 mg / kg
Condroitina: 900 mg / kg
Ácido fólico: 0,5 mg / kg
Biotina: 0,2 mg / kg

Componentes
analíticos: - Vitaminas, provitaminas e sustân-

cias quimicamente definidas de efeito 
análogo:
Vitamina A (E672): 14.200 UI/Kg
Vitamina D3 (E671): 1.500 UI/Kg
Vitamina E (alfa tocoferol): 85mg/kg
- Oligoelementos os compostos de 
oligoelementos:
E1 Ferro (sulfato de ferro monohidrata-
do): 300mg/Kg
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro): 0,4 
mg/Kg
E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidrata-
do): 10mg/Kg
E5 Manganeso (óxido manganoso): 6 
mg/Kg
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado; 
quelatos): 120 mg/Kg
E8 Selenio (selenito de sodio): 0,5mg/Kg
Energia metabolizável: 2.950 kcal/kg

Recomendações de alimentação:

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.

Aditivos: 

PROTEÍNAS         GORDURAS          CARNE 
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