
Ingredientes

Borrego

Descrição Benefícios para o seu pet

O borrego é um tipo comum de carne vermelha 
com um impressionante valor nutricional. 
Possui uma grande variedade de nutrientes 
essenciais, como vitaminas B, selénio e zinco. 
O borrego é semelhante à carne bovina no 
sentido de que contém mais ferro do que o 
frango ou peixe. Também contém aminoácidos 
e ácidos gordos Ómega-3 e Ómega-6.

A carne de borrego contém todos os 
aminoácidos necessários, por isso é 
considerada uma "proteína completa". Fornece 
zinco, que fortalece o sistema imunológico e 
também é rica em vitaminas B, muito 
importantes para o bom funcionamento do 
sistema nervoso. Um dos maiores efeitos 
positivos desta carne é a alta concentração de 
proteínas de elevada qualidade e facilmente 
digeríveis, que ajudam a formar novas células 
saudáveis e apoiam o desenvolvimento de 
músculos magros. É uma excelente fonte de 
gorduras saudáveis, pois inclui mais ácido 
gordo Ómega-3 do que qualquer outra carne.
Se o seu animal de companhia sofre de 
sensibilidades alimentares ou alergias 
causadas por outras proteínas mais comuns, o 
borrego pode ser uma excelente opção.

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.

Cenoura A cenoura é um vegetal de raiz. Como a 
batata-doce e a abóbora, é rica em 
betacaroteno, um poderoso antioxidante que o 
corpo converte em vitamina A. A cenoura é 
ainda uma boa fonte de fibras, vitamina K e 
potássio. Tem pouca gordura e proteína. 

Os fitonutrientes essenciais da cenoura 
ajudam a proteger os olhos do seu patudo dos 
danos causados pelos radicais livres e pela 
radiação UV. O betacaroteno também é 
essencial para o crescimento, 
desenvolvimento e um sistema imunológico 
saudável. Devido ao seu alto teor de fibras 
solúveis, as cenouras também podem ajudar o 
seu animal de companhia com a regularidade 
da evacuação intestinal.

Bagas de aronia As arónias, conhecidas pelo seu efeito de 
secagem na boca, são pequenas bagas 
escuras que são consideradas uma das fontes 
mais ricas de antioxidantes vegetais. Têm 
poucas calorias, mas são ricas em fibras, 
vitamina C, manganês, folato, ferro e vitaminas 
A e E.

Vários estudos já comprovaram a poderosa 
atividade antibacteriana das arónias e o 
impacto positivo no tratamento de infeções e 
inflamações do trato urinário. Estas bagas 
também demonstraram utilidade no controlo 
dos níveis de açúcar no sangue.

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.

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.

Calcário de algas
(algae limestone)

Calcário de algas (algae limestone) é uma alga 
verde-azulada que está particularmente 
associada ao calcário, coral e outras rochas à 
base de carbonato de cálcio. Além disso, 
contém proteínas e vitamina C.

A algae limestone é uma fonte natural de 
cálcio que os cães e gatos são capazes de 
processar melhor e mais rápido do que o 
citrato de cálcio produzido artificialmente. 
Além do cálcio, também contém magnésio e 
72 outros oligoelementos. A sua matriz 
mineral exclusiva estimula os efeitos do cálcio, 
e, por isso, incita o crescimento ósseo, 
melhorando a sua densidade mineral, 
protegendo os ossos evitando a perda de 
cálcio, ajudando assim a combater as doenças 
ósseas degenerativas.

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.

Borrego com tripa verde, cenoura
& óleo de coco
Alimento cru completo e equilibrado para cães
de todas as idades e tamanhos.

Ingredientes: borrego (carne de músculo, coração, pulmão, 
fígado, tripa verde 15%) 81%, cenoura* 10%, aipo* 4%, bagas de 
aronia* 2%, óleo de salmão 1%, minerais 1%, óleo de coco*, 
calcário de algas, ascophyllum nodosum* (extrato puro de algas 
marinhas) *16,75% 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 12,46%, matéria gorda 
bruta 10,15%, cinza bruta 0,93%, fibra bruta 0,87%, teor de 
humidade 73,75%. 136 kcal/100 g. 


