
Ingredientes

Carne de vaca

Descrição Benefícios para o seu pet

A carne bovina é a clássica carne vermelha. 
Possui um perfil nutricional impressionante e 
contém vitaminas B, zinco, selénio, niacina, 
glutationa e ferro.

A proteína da carne de vaca é altamente 
nutritiva e promove o crescimento e 
manutenção muscular. É uma boa fonte de 
vitamina B12, essencial para a formação do 
sangue e um sistema nervoso saudável. 
Também está repleta de glutationa, associada 
ao aumento da longevidade, prevenção de 
doenças e redução do risco de doenças 
crónicas ou imunológicas. Também é rica em 
L-carnitina, que desempenha um papel 
importante no metabolismo da gordura, 
promove a saúde cardíaca e a perda de peso e 
ajuda a combater a diabetes.

Tripa verde A tripa verde é o conteúdo não tratado de uma 
parte do intestino dos ruminantes, o rúmen. É 
o primeiro sítio onde chegam os vegetais e 
estão menos decompostos. Este alimento é 
muito nutritivo e contém muitas enzimas, 
bactérias benéficas e nutrientes.
Também é uma parte essencial das dietas 
ancestrais. Os cães e gatos são carnívoros e, 
quando caçam as suas presas, comem 
principalmente as suas entranhas.
A tripa verde tem o nome verde, não por causa 
da sua cor, mas sim porque está intacta, sem 
branqueamentos e sem tratamentos.

Tripa verde crua contém Lactobacillus 
acidophilus, um tipo de bacteria que é 
originada no intestino do animal. É conhecida 
por melhorar a saúde intestinal pelo controlo 
de bactérias nocivas, o que melhora a 
imunidade em geral.
A tripa verde, além de todos os nutrientes dos 
vegetais, também contém aminoácidos, 
enzimas digestivas e outros sucos gástricos 
que auxiliam na digestão.
O seu pH é bastante ácido, o que ajuda na 
digestão. Contém alto teor de proteína e 
gordura, que os carnívoros como os cães e 
gatos são capazes de converter em energia e 
ácidos gordos linoleico e linolénico. Ajuda a 
reduzir as fezes, tornando-as mais duras e 
menos odoríferas.
Repleta de vitaminas, minerais, proteínas e 
gorduras saudáveis, é o complemento perfeito 
para a dieta de cadelas gestantes ou lactantes 
e até de cachorros. O cálcio extra que contém 
e a proporção quase perfeita de cálcio / 
fósforo (necessária para a absorção de cálcio) 
são altamente aconselháveis para estas 
etapas tão importantes.
Tem um aroma muito poderoso que motiva até 
os cães mais exigentes.

Espinafres Este vegetal de folhas verdes está carregado 
de benefícios nutricionais para humanos e 
cães. O espinafre contém vitaminas A, B, C e K, 
bem como cálcio, ferro, fibra, magnésio, folato 
e potássio. Estimula o sistema imunológico, os 
níveis de energia e a vitalidade. 

Adicionar folhas de espinafre à comida do seu 
animal de companhia adiciona incríveis 
benefícios para a saúde e nutrientes, incluindo 
vitaminas, minerais e antioxidantes.
O espinafre é rico em minerais como 
magnésio (necessário para manter a função 
nervosa e muscular, metabolismo energético, 
frequência cardíaca regular, pressão arterial 
saudável e um sistema imunológico forte), 
cobre (associado ao crescimento de glóbulos 
vermelhos) e ferro (benéfico para anemia e 
produção de energia).

Pastinaca A pastinaca (Pastinaca sativa), é um vegetal 
muito semelhante à cenoura, pertencendo, 
como o aipo, o funcho ou a já chamada 
cenoura, à família das umbelíferas, sendo 
originária da Ásia e Europa.
É considerado um vegetal de fácil digestão e 
muito saudável devido ao seu alto teor de 
micronutrientes e fibras. É muito valioso pelo 
seu grande aporte nutricional. Fornece 
vitaminas dos grupos: B, C, E e K. É rico em 
minerais, como magnésio, fósforo, cálcio, 
potássio ou zinco. É energético, mas com 
menos calorias do que a batata, já que possui 
um notável teor de açúcares naturais.

A pastinaca é mais nutritiva do que outros 
vegetais de raiz. A pastinaca contém vitaminas 
C que estimulam o sistema imunológico e 
atuam como antioxidantes evitando reações 
inflamatórias, e B6 que ajuda a manter um 
metabolismo ativo e saudável e melhora a 
função muscular e celular. Além disto, contém 
ainda potássio, um mineral muito importante 
para a manutenção de ossos e músculos 
fortes e saudáveis. Também contém 
antioxidantes que mantêm a função celular 
normal. 

Moringa A moringa, também chamada de árvore da 
vida, é um superalimento que provém de uma 
árvore da Índia chamada Moringa Oleífera, que 
contém múltiplas propriedades.
Desde os tempos antigos, tem sido usada na 
prática da Ayurveda indiana para o alívio de até 
300 doenças diferentes. Destaca-se pelo seu 
poderoso aporte nutricional e energético, com 
ação antioxidante, anti-inflamatória, 
anti-histamínica, antibacteriana, 
hipolipemiante, (reduz os níveis de lipídios ou 
gorduras no sangue) hipoglicémica, eupéptica 
(favorece a digestão), emoliente, 
dermoprotetora e antifúngica.

A moringa é considerada um superalimento. 
Entre as suas propriedades, destaca-se o 
conteúdo proteico. Contém todos os 
aminoácidos essenciais, por isso a sua 
proteína é completa.
Cem gramas de folhas secas de moringa 
contêm 9 vezes a proteína do iogurte, 10 vezes 
a vitamina A da cenoura, 12 vezes a vitamina C 
da laranja, 15 vezes o potássio da banana, 17 
vezes o cálcio do leite e 26 vezes o ferro em 
espinafre.
Reduz os níveis de açúcar no sangue. É 
anti-inflamatória devido aos isotiocianatos, 
flavonoides e ácidos fenólicos das suas folhas, 
frutos e sementes. Reduz o colesterol, e tem 
potencial terapêutico na prevenção de 
doenças cardiovasculares.
Os óleos essenciais extraídos das suas folhas 
possuem um grande poder antifúngico, e os 
extratos das suas sementes proporcionam 
uma poderosa ação bactericida. Possui mais 
de 40 substâncias antioxidantes, com 
destaque para a pró-vitamina A e a quercetina. 
É um grande aliado da pele e das mucosas, 
pois ajuda a retardar o envelhecimento, uma 
vez que as suas substâncias combatem a 
oxidação causada pelos radicais livres.

Amaranto O amaranto é um grão sem glúten que contém 
mais nutrientes do que o trigo. Oferece muita 
fibra, proteína e micronutrientes. É 
considerado um superalimento que ajuda os 
humanos há centenas de anos, desde os incas, 
aztecas e os maias, que já apreciavam as suas 
especiais propriedades curativas. 
É um alimento rico em ferro, proteínas, 
vitaminas e minerais, contém muita fibra, 
vitamina A, C, cálcio e magnésio. 

Os nutrientes do amaranto podem oferecer 
benefícios importantes. É uma fonte de 
vitamina C, essencial para o processo de cura 
do corpo, porque ajuda a processar o ferro, 
formar vasos sanguíneos, reparar o tecido 
muscular e manter o colagénio. O amaranto é 
uma das formas vegetais mais ricas de 
proteína disponível. A proteína é facilmente 
absorvida pelo corpo e contém todos os 
aminoácidos, incluindo a lisina, que muitas 
vezes falta nos cereais. As proteínas do 
amaranto estão entre as mais semelhantes às 
proteínas animais.
É rico em antioxidantes, incluindo ácido gálico 
e ácido vanílico. Os antioxidantes ajudam a 
combater os radicais livres.

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.

Rosa mosqueta O uso da rosa mosqueta remonta a 3.000 a.C. 
É sabido que os celtas usavam o seu fruto 
para fins de cura e para rituais. Hipócrates, 
precursor da medicina ocidental, usava a rosa 
mosqueta para combater inflamações. Há 
muito tempo que é conhecida como um 
antioxidante anti-inflamatório natural devido 
ao seu elevado teor de vitamina C.
Possui também vitaminas A, B1, B2 e E, 
minerais e oligoelementos, como ferro, cálcio, 
magnésio, cobre, sódio, fósforo e zinco, 
antioxidantes como flavonoides e licopeno, 
ácido de frutas, taninos, pectinas, óleos 
essenciais e sílica. As sementes contêm 
ácidos gordos insaturados, Ómega-3, 
aminoácidos e fosfolipídios.

A rosa mosqueta faz maravilhas ao sistema 
imunológico, pois ajuda a estimulá-lo. 
Favorece o bom funcionamento do trato 
intestinal e é igualmente eficaz na diarreia e na 
prisão de ventre.
Devido ao seu efeito anti-inflamatório, pode ser 
utilizada em casos de gastroenterites.
Pelo mesmo motivo, pode ser tomada em 
casos de infeções do aparelho respiratório 
com inflamação das vias aéreas.
A rosa mosqueta pode prevenir o acumular de 
gordura nos vasos sanguíneos e prevenir 
doenças do sistema cardiovascular.

Ortiga As ortigas (Urtica dioica) têm pequenos pelos 
espinhosos que se tornam inesquecíveis 
depois das picadas. Mas apesar de ser 
irritante, não nos podemos esquecer de que a 
ortiga é uma erva muito medicinal e que todos 
os tutores dos animais de companhia deviam 
conhecer. A sua folha está repleta de 
nutrientes; contém uma boa fonte de ferro e 
cálcio, potássio e silício. Os seus nutrientes 
adicionais são muito úteis se o seu animal de 
companhia estiver a recuperar de uma lesão, a 
envelhecer ou se necessitar apenas de um 
tónico geral para uma boa manutenção do seu 
sistema.

A ortiga é comummente utilizada para alergias 
sazonais, ambientais e alimentares, pois reduz 
os sintomas alérgicos ao estabilizar os 
mastócitos. Ajuda as condições 
músculo-esqueléticas e é purificante: limpa o 
sangue, melhora o estado da pele e é 
desintoxicante. Devido ao seu poder diurético, 
é utilizada na doença renal crónica e na 
recuperação de traumas graves e stress face à 
sua ação anti-inflamatória.

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.

Carne de vaca com tripa verde,
espinafres & moringa
Alimento cru completo e equilibrado para cães de todas
as idades e tamanhos.

Ingredientes: carne de vaca (carne de músculo, tripa verde 
22,54%, coração, rim, fígado, traqueia) 82%, espinafres* 5,81%, 
pastinacas* 4%, moringa* 1,73%, amaranto* 1,73%, óleo de coco* 
1%, rosa mosqueta* 1%, minerais 1%, ortiga*, óleo de salmão, 
óleo de cominho preto* *16,51% 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 13,93%, matéria gorda 
bruta 9,34%, fibra bruta 1,13%, cinza bruta 0,96%, teor de 
humidade 70,41%. 143 kcal/100 g.

Óleo de cominho preto O cominho preto ou óleo de semente preta 
vem da planta Nigella sativa e é 
frequentemente chamado de óleo de semente 
de cominho preto, óleo de coentro preto ou 
apenas óleo preto.
As pequenas sementes pretas em forma de 
meia-lua da planta são a parte usada para 
produzir o óleo de semente preta.
O uso de óleo de semente preta remonta ao 
antigo Egito. A Rainha Cleópatra usava, 
supostamente, no seu cabelo, e o médico 
grego Hipócrates era conhecido por utilizar 
para problemas digestivos.
As sementes têm um perfil de fitonutrientes 
ultradenso (são as substâncias que as plantas 
usam para repelir insetos, germes, fungos e 
outras ameaças naturais), por isso o seu óleo 
é usado para combater muitas doenças 
diferentes.

O óleo de cominho preto para animais de 
companhia é conhecido pelas suas 
propriedades antibióticas, antioxidantes e 
anti-inflamatórias. Reduz a inflamação e 
fornece um apoio antioxidante para combater 
os danos dos radicais livres.
Preserva as enzimas antioxidantes que 
protegem o fígado e auxilia nas suas defesas.


