Veado, aipo & bagas de aronia
Alimento cru completo com baixo teor de gordura para cães
adultos de todos os tamanhos.
Ingredientes: veado (carne de músculo) 81,5%, cenoura* 10%,
aipo* 4%, bagas de aronia* 2%, minerais 1%, óleo de salmão, óleo
de coco*, calcário de algas, ascophyllum nodosum* (extrato puro
de algas marinhas) *16,75% biológico.
Aditivos (por kg) Aditivos nutricionais: vitamina D3 200 UI,
vitamina E/todo acetato de rac-alfa-tocoferil 40 mg, manganês
2,4 mg, zinco 20 mg.
Constituintes analíticos: proteína bruta 14,75%, matéria gorda
bruta 4,47%, cinza bruta 1,9%, fibra bruta 1,18%, teor de
humidade 76,17%. 95 kcal/100 g.

Ingredientes

Descrição

Benefícios para o seu pet

Veado

A carne de veado é um tipo de carne com bom
aporte proteico e baixa em calorias. Nos
últimos anos tem-se tornado cada vez mais
popular devido ao seu valor nutricional. De
facto, a carne de veado tem 5 vezes mais
Ómega-3 do que carne bovina. Além disso,
possui uma boa proporção de Ómega-6 para
Ómega-3. A carne de veado também é uma
boa fonte de vitaminas do complexo B e
minerais como zinco, fósforo e ferro.

Embora a carne de veado tenha relativamente
menos proteína que a carne de vaca, por outro
lado, é também menos gordurosa e tem
menos colesterol, tornando-a uma alternativa
desejável a outras carnes. O seu perfil
vitamínico e mineral também garante níveis
saudáveis de energia. Como é uma proteína
menos comum, é um bom substituto para
gatos e cães com sensibilidades ou alergias
alimentares.

Cenoura

A cenoura é um vegetal de raiz. Como a
batata-doce e a abóbora, é rica em
betacaroteno, um poderoso antioxidante que o
corpo converte em vitamina A. A cenoura é
ainda uma boa fonte de fibras, vitamina K e
potássio. Tem pouca gordura e proteína.

Os fitonutrientes essenciais da cenoura
ajudam a proteger os olhos do seu patudo dos
danos causados pelos radicais livres e pela
radiação UV. O betacaroteno também é
essencial para o crescimento,
desenvolvimento e um sistema imunológico
saudável. Devido ao seu alto teor de fibras
solúveis, as cenouras também podem ajudar o
seu animal de companhia com a regularidade
da evacuação intestinal.

Aipo

O aipo é uma planta pantanosa da família
apiaceae, cultivada desde os tempos antigos.
É uma fonte de antioxidantes importantes que
protegem células e órgãos contra danos
oxidativos. O aipo também contém vitaminas
A, K e C, betacaroteno, flavonoides,
fitonutrientes, vitaminas e minerais (o que o
torna um neutralizador de alimentos ácidos) e
possui um índice glicémico muito baixo.

Este vegetal “crocante” tem uma infinidade de
benefícios para o seu cão ou gato. Estimula a
produção de urina, ajuda a eliminar as toxinas
do sistema, e o seu elevado teor de fibras
ajuda a satisfazer o apetite. Por outro lado, os
minerais ajudam a regular o sistema digestivo,
além de reduzir a ansiedade e o stress. A
vitamina K também contribui para ossos fortes
e saudáveis.

Bagas de aronia

As arónias, conhecidas pelo seu efeito de
secagem na boca, são pequenas bagas
escuras que são consideradas uma das fontes
mais ricas de antioxidantes vegetais. Têm
poucas calorias, mas são ricas em fibras,
vitamina C, manganês, folato, ferro e vitaminas
A e E.

Vários estudos já comprovaram a poderosa
atividade antibacteriana das arónias e o
impacto positivo no tratamento de infeções e
inflamações do trato urinário. Estas bagas
também demonstraram utilidade no controlo
dos níveis de açúcar no sangue.

Óleo de salmão

O óleo de salmão, como o óleo de peixe
comum, é rico em ácidos gordos Ómega-3. As
principais gorduras Ómega-3 encontradas no
óleo de salmão são o ácido eicosapentaenoico
(EPA) e o ácido docosaexaenoico (DHA).

Alguns dos incríveis benefícios comprovados
do óleo de salmão para os nossos animais de
companhia incluem: melhoria da condição da
pele e pelagem, redução de inflamações que
podem desenvolver-se em doenças como a
artrite, ajuda a prevenir alergias, regula o
sistema imunológico, melhora a função
cognitiva em cães mais velhos, diminui a
pressão arterial, ajuda na doença inflamatória
intestinal, combate doenças cardíacas, reduz o
aparecimento de problemas nas articulações.
Além disso, vários estudos demonstraram
ainda que o DHA é extremamente útil no
desenvolvimento do cérebro em cachorros e
gatinhos.

Óleo de coco

O óleo de coco é extraído de cocos maduros e
assume a forma de um óleo comestível que
pode e deve ser usado em alimentos para
humanos e animais de companhia. É uma
fonte de ácidos gordos saturados, a maioria
dos quais são triglicerídeos de cadeia média.

Além de ser uma excelente fonte de energia, o
óleo de coco melhora a saúde da pele e do
pelo, ajuda na digestão e reduz as a
possibilidade de desenvolvimento de doenças
da pele e as reações alérgicas. Além disso, os
seus ácidos gordos são incrivelmente úteis na
função cognitiva. Segundo vários estudos, o
óleo de coco também pode ser benéfico na
prevenção de infeções por pragas e no
tratamento de picadas.

Calcário de algas
(algae limestone)

Calcário de algas (algae limestone) é uma alga
verde-azulada que está particularmente
associada ao calcário, coral e outras rochas à
base de carbonato de cálcio. Além disso,
contém proteínas e vitamina C.

A algae limestone é uma fonte natural de
cálcio que os cães e gatos são capazes de
processar melhor e mais rápido do que o
citrato de cálcio produzido artificialmente.
Além do cálcio, também contém magnésio e
72 outros oligoelementos. A sua matriz
mineral exclusiva estimula os efeitos do cálcio,
e, por isso, incita o crescimento ósseo,
melhorando a sua densidade mineral,
protegendo os ossos evitando a perda de
cálcio, ajudando assim a combater as doenças
ósseas degenerativas.

Ascophyllum nodosum
(extrato puro de algas
marinhas)

Ascophyllum nodosum é uma macroalga que
pode crescer até 2 metros de comprimento e
pode ser encontrada principalmente no
Atlântico Norte. É uma exímia fonte de
micronutrientes, incluindo mais de 60
minerais.

A combinação de minerais e oligoelementos
no ascophyllum nodosum é incrivelmente útil
para promover a saúde bucal e prevenir a placa
bacteriana. A sua fibra insolúvel atua como
uma escova que limpa o estômago das
bactérias, enquanto também funciona como
anti-inflamatório.

