Sénior

Dieta elaborada com matérias-primas de qualidade, adequada a animais sensíveis.
SEM SOJA

SEM OGM

ALIMENTO COMPLETO PARA CÃES A PARTIR DOS 7 ANOS

com Frango

FABRICADO EM PORTUGAL

10kg
FEZES FIRMES E MENOS ODOR
Contém Yucca schidigera e Polpa de Beterraba,
ajuda a promover a consistência correta das fezes
e menos odor.

4kg

BENEFÍCIOS PARA A PELE E PELO
Contém um conjunto equilibrado de nutrientes
essenciais, incluindo zinco orgânico para ajudar
a promover uma pele e pelo saudáveis.
EQUILÍBRIO DA FLORA INTESTINAL
Com MOS, ajuda a promover o equilíbrio da
flora intestinal.

COMPOSIÇÃO
Milho, farinha de carne, cevada, proteína de aves desidratada (4% de
frango), farinha de salmão (4%), polpa de beterraba (4%), hidrolisado
de proteína de aves, gordura de aves, substâncias minerais
(glucosamina 500 mg/kg), mexilhão verde desidratado (500
mg/kg), leveduras (fonte de MOS 450 mg/kg), Yucca schidigera (125
mg/kg).

ADITIVOS
VITAMINAS
17.600 U.I./kg

3a672a Vitamina A

1.920 U.I./kg

E671 Vitamina D3

136 mg/kg

3a700 Vitamina E

SUPORTE DE DEFESAS NATURAIS
Suporta as defesas naturais do cão, graças a
um complexo vitamínico mineral completo.

0,48 mg/kg

3a880 Biotina

OLIGOELEMENTOS
E1 Ferro (Sulfato mono-hidratado)

56 mg/kg

3b201 Iodo (Iodeto de potássio)

ÓMEGA 3
Com Salmão, uma fonte natural de ácidos
gordos Ómega 3.
SUPORTE ARTICULAR
Inclui Glucosamina e green lipped mussel,
suplemento nutricional para ajudar a manter
as articulações saudáveis e flexíveis.

15mm
Modo de Emprego: Administrar a cães adultos com mais de 7 anos de idade,
segundo o peso do animal conforme indicado nas quantidades diárias da embalagem.
A posologia foi calculada com base nas necessidades médias de um animal com um nível
de atividade moderado. Por este motivo, as quantidades podem variar, em função da
raça, da atividade física e das condições ambientais. O seu cão 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 de um período de 5-7 dias, até
que se substitui completamente o alimento anterior. Se está habituado(a) a alimentar o
seu cão duas vezes por dia, é perfeitamente normal que perceba a preferência dele de
comer doses mais pequenas com maior frequência, uma vez que é mais fácil digerir
várias pequenas refeições do que grandes em menor número. Deve garantir sempre
água potável e fresca à disposição do seu cão. Conservar em local fresco e seco ao
abrigo da luz solar.
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GUIA DE ALIMENTAÇÃO SUGERIDA
10kg

25kg

185

365

35kg

E4 Cobre (Sulfato penta-hidratado)

12 mg/kg

E5 Manganês (Sulfato de manganês)

40 mg/kg

3b605 Zinco (Sulfato mono-hidratado)

108 mg/kg

3b607 Zinco (Quelato de zinco com glicina hidratada)

40 mg/kg

E8 Selénio (Selenito de sódio)

0,2 mg/kg

ANTIOXIDANTES E CONSERVANTES

CONSTITUINTES ANALÍTICOS
<45kg
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Cinza bruta
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