
Ingredientes

Bacalhau

Descrição Benefícios para o seu pet

O bacalhau é um peixe nutritivo, rico em 
proteínas, mas com poucas calorias e gordura. 
Também é uma notável fonte de várias 
vitaminas B e fornece muitos minerais 
importantes, incluindo fósforo e selénio.

O bacalhau, enquanto fonte proteica, fortalece 
a estrutura e regulação das células, tecidos e 
órgãos do seu companheiro. O seu conteúdo 
vitamínico é também altamente benéfico, 
especialmente se falarmos da vitamina B6 
(essencial para processos metabólicos e 
função cerebral), B12 (ótima para fortalecer 
células cerebrais e sanguíneas) e vitamina A 
(que promove uma boa visão e previne 
doenças oculares).

Trigo sarraceno Apesar do nome, o trigo sarraceno não está 
realmente relacionado com o trigo e, como a 
quinoa ou o amaranto, pertence a um grupo de 
alimentos chamados pseudocereais: 
sementes consumidas como grãos de cereais, 
mas não crescem em gramíneas. O trigo 
sarraceno é uma fonte altamente nutritiva de 
proteínas, fibras, hidratos de carbono 
complexos e energia. O trigo sarraceno não 
contém glúten.

Entre os seus vários benefícios para a saúde, o 
trigo sarraceno contém minerais e fibras que 
ajudam a melhorar a saúde do coração, 
promovem a perda de peso e controlam os 
níveis de açúcar no sangue.

Couve A couve é um vegetal crucífero pertencente ao 
género Brassica que inclui os brócolos e 
couve-flor. É uma autêntica potência 
nutricional que contém grandes doses de fibra, 
folato, potássio, magnésio, vitaminas A, C e K, 
ferro e riboflavina.

A couve é rica em antioxidantes, o que 
significa que pode ajudar a proteger as células 
dos radicais livres e, por consequência, é um 
grande trunfo na luta por um sistema 
imunitário forte. Também é rica em fibras - 
ajudando na função do trato digestivo. 

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.

Algas marinhas A alga marinha é uma alga castanha grande 
que cresce em água salgada rica em 
nutrientes perto de frentes costeiras. Tem o 
mais amplo espectro de minerais e vitaminas 
de qualquer grupo de plantas do mundo. A 
alga marinha é uma das fontes naturais mais 
ricas de aminoácidos e também contém iodo, 
um mineral essencial para a função tireoidiana 
saudável e ferro para apoiar a circulação.

A alga marinha é amplamente reconhecida 
pela sua riqueza em iodo, que ajuda a 
estimular o sistema glandular e o metabolismo 
do seu patudo. Outros benefícios incluem a 
ajuda na reparação dos tecidos, na aceleração 
do metabolismo (e, consequentemente, na 
perda de peso), além de impedir a formação de 
placa dentária e tártaro.

Azeite O azeite é uma gordura monoinsaturada e o 
pilar absoluto da dieta mediterrânica. Além da 
sua valiosa gordura saudável, também é  rico 
em poderosos antioxidantes.

O azeite é um grande potenciador da dieta e 
saúde do seu melhor amigo. Contém 
fitonutrientes, vitamina E e ácidos gordos 
Ómega-3, que ajudam a manter o pelo e a pele 
do seu patudo bem nutridos. Outros benefícios 
surpreendentes incluem a prevenção de 
doenças cardiovasculares, diabetes, cancro e 
ganho de peso. Vários estudos demostraram 
ainda a sua ligação com a saúde cerebral e 
articular, o que também é uma boa notícia para 
animais idosos. Para os gatos, a obstipação é 
um problema sério, mas o azeite é um remédio 
natural incrível pois tem um efeito laxante.

Cominho Curiosamente, as sementes de cominho não 
são realmente sementes, pois são os frutos 
secos da planta de cominho, uma planta da 
família Apiaceae. Estão carregados com fibras 
e minerais, incluindo ferro, magnésio, cobre e 
cálcio, além de serem uma excelente fonte de 
antioxidantes.

O perfil antioxidante do cominho faz com que 
seja uma adição importante para combater 
várias doenças. É considerada uma “erva 
quente”, o que significa que ajuda o corpo a 
manter-se quente. As sementes de cominho 
também são boas para manter a saúde 
muscular e ajudar a prevenir a obstipação.

Bacalhau, trigo sarraceno, couve
e alga marinha
Alimento completo para cães de todas as idades e tamanhos 

100g
Ingredientes: bacalhau fresco 82%, trigo sarraceno * 10%, couve* 
5%, óleo de salmão 1%, minerais 1%, alga marinha, azeite*, 
sementes de cominho* *15,6% biológico. 
 
Aditivos (por kg) Aditivos nutricionais: vitamina A 2200 UI, 
vitamina D3 180 UI, vitamina E 12 UI, sulfato cúprico de cobre 
penta-hidratado 1,6 mg, óxido de manganês II 0,9 mg, sulfato de 
zinco monohidratado 15 mg, selenito de sódio 0,07 mg. 

Constituintes analíticos: proteína bruta 11,5%, matéria gorda 
bruta 4%, cinza bruta 1,5%, fibra bruta 0,5%, teor de humidade 
78%. 97 kcal/100 g. 


