
2kg

10kg

7mm ANTIOXIDANTES E CONSERVANTES

Proteína de aves desidratada (25% de frango), trigo, milho, gordura de 

aves, farinha de peixe (4% de atum), glúten de milho, substâncias 

minerais, hidrolisado de proteína de aves, polpa de beterraba (2%), 

leveduras (fonte de MOS 500 mg/kg), Yucca schidigera (125 mg/kg).

ADITIVOS

VITAMINAS
3a672a Vitamina A

E671 Vitamina D
3

3a700 Vitamina E

3a880 Biotina

3a370 Taurina

20.000 U.I./kg

1.500 U.I./kg

100 mg/kg

1 mg/kg

1.500 mg/kg

OLIGOELEMENTOS
E1 Ferro (Sulfato mono-hidratado)

3b201 Iodo (Iodeto de potássio)

E4 Cobre (Sulfato penta-hidratado)

E5 Manganês (Sulfato de manganês)

3b605 Zinco (Sulfato mono-hidratado)

3b607 Zinco (Quelato de zinco com glicina hidratada)

E8 Selénio (Selenito de sódio)

60 mg/kg

1,2 mg/kg

12 mg/kg

24 mg/kg

75 mg/kg

50 mg/kg

0,18 mg/kg

AMINOÁCIDOS
3c301 DL - Metionina 1.500 mg/kg

COMPOSIÇÃO

FABRICADO EM PORTUGAL

Essencial para o bom funcionamento do 
sistema cardiovascular.

Composição mineral e equilibrada para ajudar
a promover a saúde do trato urinário e pH 
ótimo de urina.

2,5%

12%

7,5%

31% Proteína bruta

Cinza bruta

Matéria gorda bruta

Fibra bruta

Com MOS, ajuda a promover o equilíbrio da 
flora intestinal.

EQUILÍBRIO DA FLORA INTESTINAL

Contém um conjunto equilibrado de nutrientes 
essenciais, incluindo zinco orgânico para ajudar 
a promover uma pele e pelo saudáveis.

BENEFÍCIOS PARA A PELE E PELO

Contém Yucca schidigera e Polpa de Beterraba,
ajuda a promover a consistência correta das fezes 
e menos odor.

FEZES FIRMES E MENOS ODOR

POR DIAPOR DIAPOR DIAPOR DIA

3kg 4kg 5kg 6kg

ALIMENTO COMPLETO PARA GATOS ADULTOS

com Atum/Frango

GUIA DE ALIMENTAÇÃO SUGERIDA24h

Atum/Frango

50 70 90 110
gggg

TAURINA

SUPORTE DO SISTEMA URINÁRIO

CONSTITUINTES ANALÍTICOS

Modo de Emprego: Administrar a gatos adultos de todas as raças.
O consumo do alimento composto pode variar de (50g – 110g) por dia, 
dependendo do peso do animal (3kg – 6kg), também em função da raça, assim 
como da atividade física e das condições ambientais. Pode ser administrado Ad 
libitum a gatas em período de lactação. O seu gato necessitará de alguns dias para 
se habituar à nova alimentação, pelo que não é recomendável mudá-la 
bruscamente. Faça-o de forma progressiva, misturando com a sua comida 
habitual e aumentando sucessivamente a proporção ao longo do tempo, até que 
se substitui completamente o alimento anterior. Deve garantir sempre água 
potável e fresca à disposição do seu gato. Conservar em local fresco e seco ao 
abrigo da luz solar.

Validade: 18 meses
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Dieta elaborada com matérias-primas de qualidade, adequada a animais sensíveis.

SEM SOJASEM OGM


