
Ingredientes

Peru

Descrição Benefícios para o seu pet

O peru é uma carne branca e uma proteína 
magra. É também uma excelente fonte de 
diversas vitaminas e minerais, especialmente 
de vitaminas B, selénio, taurina e zinco.

Altamente digerível, o peru aumenta a 
palatabilidade dos alimentos e é baixo em 
calorias e rico em selénio e triptofano – ambos 
essenciais para um sistema imunitário forte. 
Por outro lado, a proteína é importante para o 
desenvolvimento muscular e para a saciedade 
e perda de peso. As vitaminas B são 
responsáveis por bons níveis de energia, bons 
níveis de glóbulos vermelhos e de formação de 
aminoácidos.

Salmão O salmão é uma deliciosa fonte de proteína e 
de ácidos gordos Ómega-3, EPA e DHA, bem 
como de vitaminas B, potássio, selénio e 
astaxantina.

A proteína do salmão ajuda a preservar a 
saúde dos ossos e a prevenir a perda de 
massa muscular. Os ácidos gordos Ómega-3 
ajudam o seu companheiro a ter um pelo 
brilhante e uma pele saudável. Ao mesmo 
tempo, reforça o sistema imunitário e ajuda a 
reduzir inflamações e a melhorar a função das 
articulações e a mobilidade em geral.

Quinoa É um dos alimentos naturais mais populares 
do mundo e a quinoa é incrivelmente nutritiva. 
É uma semente relacionada com o espinafre e 
não tem qualquer presença de glúten. Com 
elevados níveis de proteínas e vitaminas B1, 
B2 e B6 e E, ainda fornece magnésio, fosfato, 
ferro, cálcio, potássio e vários antioxidantes 
benéficos para o seu animal.

Tem propriedades hipoalergénicas, alta 
digestibilidade e é uma excelente fonte de 
energia. Com propriedades anti-inflamatórias e 
antioxidantes, a quinoa também é um 
elemento-chave na manutenção da saúde do 
trato digestivo do seu animal de companhia e 
é ideal para cães ou gatos com problemas 
digestivos ou intolerâncias alimentares.

Acelga Este vegetal é um dos vegetais mais nutritivos 
e ainda assim é subestimado. Não é um 
vegetal muito popular, porém apresenta 
grandes benefícios.

A acelga está repleta de vitaminas A, K e C, 
além de fibras. Estas vitaminas apoiam a 
saúde dos olhos, sangue, fígado, cólon e 
sistema imunológico, ajudando a fortalecer o 
corpo contra agentes externos. É um vegetal 
muito rico em vitamina A, que ajuda a boa 
visão. A vitamina A também contribui para a 
melhoria do pelo, pele e unhas dos nossos 
amigos de quatro patas. Auxilia na produção 
de enzimas, hormonas e uma série de 
substâncias importantes para o corpo. Contém 
elevados percentuais de minerais, como 
potássio, magnésio, iodo, sódio, ferro e cálcio, 
ideais para complementar uma dieta carnívora. 
O potássio é necessário para o sistema 
nervoso e para os músculos do cão. O 
magnésio ajuda no sistema digestivo, nervos e 
músculos. O iodo é necessário para a tiroide, 
uma glândula hormonal com funções muito 
importantes ao nível metabólico.

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.

Óleo de fígado
de bacalhau

O óleo de fígado de bacalhau é considerado 
um suplemento e um ingrediente conceituado, 
pois tem altos níveis de EPA e DHA e também 
vitaminas A e D.

O óleo de fígado de bacalhau contém ácidos 
gordos Ómega-3 que ajudam a reduzir a 
inflamação no corpo - que é a principal causa 
de doenças como doenças cardíacas, artrite e 
problemas relacionados com a pele. Como 
outros suplementos naturais baseados em 
gordura, promove um pelo brilhante e saudável 
e reduz consideravelmente a queda de pelo.

Curcuma A curcuma é um tempero em pó que vem de 
uma planta asiática da família do gengibre. É 
considerada um superalimento que pode ser 
usado com segurança na comida do seu 
animal de companhia.
 

O composto ativo da curcuma é a curcumina. 
A curcumina possui propriedades 
antioxidantes, anti-inflamatórias, antivirais, 
antibacterianas, antifúngicas e cicatrizantes. A 
curcuma é usada para ajudar a combater 
doenças como artrite, diabetes, cancro, 
doenças hepáticas, problemas 
gastrointestinais e muito mais. Também 
promove a saúde do coração e do fígado, o 
alívio da dor e é um agente de desintoxicação 
natural.

Salmão & Peru biológicos com quinoa,
acelga & curcuma
Alimento cru completo e equilibrado para cães de todas
as idades e tamanhos.

Ingredientes: peru* (peito, pescoço, carcaça, fígado) 86%, aveia* 
5%, beterraba* 3%, alcachofra* 2%, sementes de chia* 1,5%, 
minerais 1%, óleo de salmão, óleo de coco*, ascophyllum 
nodosum* (extrato puro de algas marinhas) *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 15,22%, matéria gorda 
bruta 14,35%, cinza bruta 2,31%, fibra bruta 1,6%, teor de 
humidade 61,26%. 194 kcal/100 g.


