
Ingredientes

Frango

Descrição Benefícios para o seu pet

O frango é uma proteína palatável e de 
excelente digestão. É considerado uma carne 
magra (com muito pouca gordura) e rico em 
vitaminas B3 e B6, fósforo e selénio.

Uma vez que falamos de uma fonte de 
proteína com pouca gordura, o frango é uma 
excelente alternativa para promover a perda ou 
manutenção de peso do seu animal de 
companhia. O frango é também uma excelente 
fonte de glucosamina e aminoácidos 
essenciais, o que o torna um grande aliado 
para manter a saúde dos ossos e o 
desenvolvimento muscular saudável.

Abóbora Hokkaido A abóbora Hokkaido, também conhecida como 
abóbora vermelha, é rica em vitaminas e 
contém minerais como o cálcio, magnésio, 
fósforo, potássio, betacaroteno e vitaminas A, 
B e C. Apesar do baixo teor de energia, é rica 
em fibras e tem um efeito desintoxicante.

A abóbora Hokkaido tem uma série de 
benefícios, incluindo o facto de ser uma das 
melhores fontes de betacaroteno - um 
poderoso antioxidante que é convertido em 
vitamina A e que pode ajudar a estimular o 
sistema imunitário do seu patudo. É também 
uma fonte de fibra, que ajuda a suprimir o 
apetite e promover a perda de peso. A abóbora 
também ajuda a regular o sistema digestivo, 
tanto nos problemas de obstipação como nos 
episódios de diarreia.

Curgete A curgete é um vegetal muito popular e um 
tipo comum de abóbora. É uma fonte rica de 
vitamina C, potássio, magnésio, vitamina A e 
algumas vitaminas do complexo B.

O elevado conteúdo de vitamina C da curgete 
fornece antioxidantes que têm um papel 
anti-inflamatório no corpo dos nossos animais. 
Também contém os fitonutrientes luteína e 
zeaxantina, associados a uma visão saudável. 
A curgete também é célebre pelos seus 
benefícios de perda de peso. Por fim, é rica em 
potássio, folato e vitamina A, todos 
necessários para músculos saudáveis e um 
bom nível de hidratação.

Flocos de Coco O coco é uma fruta da família das drupas – 
conteúdo carnudo interno cercado por uma 
casca dura. Ao contrário da maioria das frutas, 
os cocos fornecem gordura e também contêm 
proteínas, vários minerais e vitaminas do 
complexo B.

Um dos principais ácidos dos cocos é o ácido 
láurico que é muito útil para repelir pulgas. Os 
seus ácidos gordos também demonstraram 
ajudar a diminuir a inflamação e aliviar a dor 
artrítica. Os seus antioxidantes estimulam o 
sistema imunológico e eliminam toxinas.

Óleo de Cânhamo O óleo de cânhamo é uma autêntica potência 
nutricional que provém das sementes do 
cânhamo. Essas sementes não contêm os 
mesmos níveis de compostos que a planta. 
Vale a pena sublinhar que não é uma 
substância psicoativa e tem um rico perfil de 
nutrientes, ácidos gordos essenciais, esteróis 
vegetais, antioxidantes, vitaminas e minerais.

O óleo de cânhamo tem uma infinidade de 
benefícios. Em primeiro lugar, protege 
ativamente o sistema nervoso, defendendo as 
células cerebrais da toxicidade. Também já se 
demonstrou que o óleo de cânhamo diminui a 
produção de citoquinas inflamatórias, 
fortalecendo o sistema imunológico do seu 
animal de companhia, podendo reduzir a dor e 
a ansiedade. Além disso, é ótimo para o 
coração, protegendo os vasos sanguíneos de 
danos. O uso de óleo de cânhamo também 
aumenta os níveis de ácidos gordos na pele e 
ajuda a reduzir a secura e a comichão, 
combatendo doenças da pele como eczema 
ou dermatite.

Cardo Santo O cardo santo é um membro da família de 
plantas Aster, Asteraceae, e é nativo do 
Mediterrâneo.

O cardo santo inclui tanino - um tipo de 
biomolécula polifenólica que pode ajudar na 
saúde do intestino e a combater a inflamação. 
Também auxilia na digestão, estimulando as 
secreções de sucos gástricos e saliva.

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.

Frango biológico com abóbora, curgete
e cardo santo  
Alimento completo para gatos de todas as idades 

70g
Ingredientes: frango fresco* (peito, pescoço, carcaça, fígado)  
92%, abóbora Hokkaido* 2%, curgete* 2%, minerais 1,5%, flocos 
de coco* 1%, óleo de cânhamo* 1%, cardo santo*, Ascophyllum 
nodosum* (extrato puro de algas marinhas) *biológico. 
 
Aditivos (por kg) Aditivos nutricionais: vitamina A 1000 UI, 
vitamina D3 100 UI, sulfato de ferro, monohidratado 22 mg, 
sulfato cúprico de cobre penta-hidratado 1,5 mg, sulfato 
manganoso monohidratado 1,5 mg, óxido de zinco 25 mg, 
selenito de sódio 0,1 mg, taurina 1300 mg. 

Constituintes analíticos: proteína bruta 11%, matéria gorda bruta 
8,3%, cinza bruta 1,5%, fibra bruta 0,9%, teor de humidade 76,9%. 
112 kcal/100 g. 


