
NUTRIÇÃO COMO 
A NATUREZA 
PRETENDEU

TREVOR E KAHLUA A EXPLORAR A NATUREZA



Representando na totalidade a nossa filosofia 
Biologicamente Apropriada, as receitas ORIJEN 
refletem dietas o mais semelhante possível da 
alimentação que os antepassados dos nossos 
cães encontraram e consumiram na natureza. 
As nossas receitas apresentam ricas inclusões 
de ingredientes animais frescos e crus para 
nutrir, tal como a natureza pretendeu.

DIETA EVOLUTIVA

A Mãe Natureza acertou em cheio. 
Seguimos o exemplo ao incluir carne 
autêntica, órgãos, cartilagem e osso 
em rácios naturais de WholePrey, 
eliminando a necessidade de longas 
listas de suplementos sintéticos.

WHOLEPREY
CARNE | ÓRGÃOS | CARTILAGEM | OSSO



MATUNUS EM ICEHOUSE, CALIFORNIA.





Alimentos que eles precisam

BIOLOGICAMENTE 
ADEQUADOS™

O nosso foco está nos ingredientes frescos

INGREDIENTES 
FRESCOS REGIONAIS

Preparada com integridade
CONFEÇÃO COM CUIDADO

A MARCA DE 
CONFIANÇA 
DOS PET LOVERS 
Uma dieta Biologicamente Adequada reflete 
a riqueza, a frescura e a variedade de carnes 
WholePrey que os cães evoluíram para comer. 
Os nossos ingredientes regionais frescos 
são criados e fornecidos por pessoas que 
conhecemos e confiamos, e são entregues 
frescos ou crus, diretamente nas nossas 
cozinhas. Trabalhamos com uma apaixonada 
equipa de nutricionistas animais, cientistas 
alimentares e veterinários para preparar 
as melhores receitas para o seu cão. Com 
ingredientes de qualidade, como carnes 
criadas em quintas, aves criadas ao ar livre 
e peixes capturados de forma sustentável, 
alimentar o seu cão com ORIJEN é sinónimo 
de escolher a melhor alimentação.



Repleta com 85% de ingredientes e produtos animais de qualidade, 

a nossa linha de alimentos para cães ORIJEN oferece uma variedade 

de receitas ricas em proteínas e em nutrientes.

BIOLOGICAMENTE ADEQUADOSTM
ALIMENTOS PARA CÃES

Para mais informações, visite NEWGLOBALPET.COMTAMANHOS DISPONÍVEIS: 340G, 1,8KG, 2KG, 4,5KG, 6KG, 11,4KG

INGREDIENTES ANIMAIS DE QUALIDADE

85-90
%

VEGETAIS | FRUTA| BOTÂNICOS

10-15
%

GLÚTEN | BATATA | 
TAPIOCA

0
%

*MAIS VITAMINAS ESSENCIAIS, MINERAIS E CONSERVANTES NATURAIS. CONTÉM UMA FONTE DE MICROORGANISMO VIVO (VIÁVEL) 
QUE OCORRE DE FORMA NATURAL
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BIOLOGICAMENTE ADEQUADOSTM
ALIMENTOS PARA CÃES

Para mais informações, visite NEWGLOBALPET.COM

2/3 FRESCO OU CRU

6-8 DIFERENTES PROTEÍNAS ANIMAIS
RÁCIOS WHOLEPREY

AVES CRIADAS AO AR LIVRE 
& OVOS DE CAPOEIRA

QUINTAS LOCAIS

CARNES CRIADAS 
EM QUINTAS

QUINTAS LOCAIS

PEIXE DE CAPTURA 
SELVAGEM E SUSTENTÁVEL

ÁGUAS LOCAIS

Os cães de raças pequenas são únicos e requerem um alimento 

rico em nutrientes, adaptado às suas necessidades nutricionais 

específi cas. Ingredientes de pequenas presas animais refl etem 

a dieta evolutiva dos cães de raças pequenas.

SmallBreed
PEQUENAS DENTADAS. GRANDE SABOR

Para mais informações, visite NEWGLOBALPET.COM

a dieta evolutiva dos cães de raças pequenas.

NOVO



TAMANHOS DISPONÍVEIS: 42,5G

RECOMPENSAS LIOFILIZADAS

RECEITA-PERFEITA
Treats

Apresentando os mesmos ingredientes 

dos nossos premiados alimentos secos, 

os treats ORIJEN estão 100% repletos 

com aves criadas ao ar livre, peixes de 

captura selvagem e carnes criadas em 

quintas.

PROTEÍNAS ANIMAIS 
POR RECEITA

3-5
INGREDIENTES 
ANIMAIS DE QUALIDADE

100%

LIOFILIZADO 

LIOFILIZADAS



Treats
ÚNICA-FONTE

Feitos com proteína de um único animal, 

os ORIJEN Singles treats estão 100% 

repletos com ingredientes de origem 

animal e fornecem uma maneira simples 

e pura para recompensar e nutrir o seu 

cão.

Para mais informações, visite NEWGLOBALPET.COM

INGREDIENTES 
ANIMAIS DE QUALIDADE

100%

RECEITAS 
WHOLEPREYTM

3
LIOFILIZADO 

100% CRU INGREDIENTES ANIMAIS
COM CONSERVANTES NATURAIS FE
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LIOFILIZADAS



DIETAS 
ROTAÇÃO 
& TRANSIÇÃO
Todos nós queremos que os nossos cães tenham uma 

dieta equilibrada que os mantenha saudáveis e felizes. 

Se vai iniciar a transição da dieta do seu cão para uma 

das nossas deliciosas receitas, é uma boa ideia incluir 

lentamente o novo alimento para ajudar o seu cão a 

adaptar-se confortavelmente à receita desconhecida. 

A alimentação rotacional é benéfi ca para o seu cão de 

várias maneiras. Ela imita a dieta dos antepassados do 

seu cão e ajuda a manter um ambiente gastrointestinal 

forte. Ao alternar diferentes receitas ORIJEN, 

proporcionará ao seu cão uma variedade de proteínas 

com diferentes valores nutricionais e uma enorme 

multiplicidade de sabores.



TRANSIÇÃO DA DIETA 

Não existe uma maneira certa ou errada para alimentar 
com uma dieta rotativa. Pode misturar sabores diferentes 
todos os dias, todas as semanas ou, se quiser, quando 
acabar o saco. Ao mudar para um novo sabor pela primeira 
vez, certifique-se de fazer a transição para a nova dieta 
de forma gradual. A variedade da nutrição e sabor vai deixar 
o seu cão com água na boca a cada refeição.

A incorporação gradual de um novo alimento ajuda a prevenir 
quaisquer problemas de estômago. Adicionar a nova dieta em 
quantidades de 25% ajuda a tornar mais suave e confortável 
a transição para uma nova dieta.

ROTAÇÃO DA DIETA 

25% NOVO 
ALIMENTO

ALIMENTO 
ANTIGO

50% NOVO 
ALIMENTO

75% NOVO 
ALIMENTO

100% NOVO 
ALIMENTO

50% NOVO 
ALIMENTO

100% NOVO 
ALIMENTO



QUALIDADE 
FEITA COM 
CARINHO

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO PARA PORTUGAL:

NEW GLOBAL, SA.
Rua Campos Júnior, 5 A

1070-306 Lisboa, - T: 214 084 908,
E: clientes@newglobalpet.com

www.newglobalpet.com
Operador / Recetor: PT5AA07790

instagram.com/newglobalpetbusiness

facebook.com/newglobalpetbusiness


