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Toda história tem um começo. A nossa

segurança dos alimentos em todo o mundo. E,

Formuladas por especialistas, Nutrive e Unna são duas

teve início lá em 1961, quando o Sr. Antônio

após décadas de história no setor de alimentos,

linhas de produtos diferentes, mas desenvolvidas

Zaia e sua família partiram da zona rural

os pets de todo o país podem contar com toda

com o mesmo objetivo: oferecer uma alimentação

para a cidade com um grande sonho em

essa qualidade. Em 2021, expandimos nossos

completa e balanceada com tudo aquilo que cães e gatos

mente. Depois da aquisição da primeira

negócios com a criação da divisão pet food,

precisam para uma vida cheia de saúde, energia

máquina de beneficiamento de arroz, o

voltada para a alimentação de cães e gatos, com

e disposição. Além disso, os produtos de ambas as

sonho se tornou realidade, e assim nasceu

a mesma dedicação e objetivo: oferecer o que há

marcas possuem uma série de benefícios adicionais para

a Solito. Alguns anos depois, em 1977,

de melhor em alimentação e nutrição.

que cada pet cresça e se desenvolva da melhor forma.

foi inaugurada a nova sede da empresa,

Para garantir isso, os ingredientes são rigorosamente

que passou a expandir cada vez mais seu

selecionados com todo o cuidado e com a mais

leque de produtos.

alta tecnologia, tendo como base matérias-primas

A Solito então se tornou uma das maiores

de procedência e qualidade. Tudo isso nos permite

empresas no setor de alimentos em

oferecer o que existe de melhor para todos os pets.

todo o estado de São Paulo, trazendo

Afinal, eles merecem!

para a mesa dos brasileiros produtos de
excelência e qualidade.
Por falar em qualidade, a Solito conta
com certificações importantes, como a
ISO 9001, norma específica para Sistemas
de Gestão da Qualidade. Além disso,

QUALIDADE GARANTIDA
PARA O BEM-ESTAR E
NUTRIÇÃO DE CãES E GATOS

é a primeira e única empresa brasileira
de beneficiamento de arroz com a
Certificação FSSC 22000, que atesta a
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Um pet muda tudo na sua vida.
Mas sabe o que muda tudo na vida do seu pet?
Um alimento com fórmula eficiente, desenvolvida por
especialistas, que resulta em mais disposição, desempenho e
alta performance para o animal.

A NUTRIÇÃO
QUE MUDA
TUDO.
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Tudo para garantir aos nossos melhores amigos uma
alimentação completa, com as vitaminas, minerais e tudo
aquilo que eles mais precisam para crescer saudáveis, felizes,
fortes e cheios de energia.
Afinal, quem sempre nos enche de alegria merece uma
nutrição completa, merece Nutrive.
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CÃES FILHOTES
PEQUENO PORTE

COMPLEXO
DE VEGETAIS
RICO EM
NUTRIENTES
E VITAMINAS

SABOR FRANGO E ARROZ

28%
PROTEÍNAS

PROMOVEM MAIS SAÚDE E UM
CRESCIMENTO COM QUALIDADE
Proteínas de alta qualidade que regulam
as funções biológicas do organismo,
possibilitando um crescimento saudável
e o aumento das defesas naturais.

ATUA NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
E NA SAÚDE DO CORAÇÃO
Com o DHA atuando na saúde do coração
e diretamente no desenvolvimento do
sistema nervoso, a capacidade do filhote
de interagir, aprender e brincar acelera.

LIVRE DE
CORANTES
E AROMATIZANTES

NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade

Máx.

100 g/kg

10,0%

Proteína Bruta

Mín.

280 g/kg

28,0%

Extrato Etéreo

Mín.

120 g/kg

12,0%

Matéria Mineral

Máx.

75 g/kg

7,50%

Matéria Fibrosa

Máx.

30 g/kg

3,00%

Cálcio

Máx.

16 g/kg

1,60%

Cálcio

Mín.

10 g/kg

1,00%

Fósforo

Mín.

8.000 mg/kg

0,80%

Sódio

Mín.

2.000 mg/kg

0,20%

Potássio

Mín.

6.000 mg/kg

0,60%

Mín.
Mín. Mín.

21 g/kg

2,10%

3.000 mg/kg

0,30%

Mín.
Mín. Mín.

6.000 mg/kg

0,60%

12 g/kg

1,20%
0,125%

Ômega 6
Ômega 3
DL-Metionina

AUXILIA NO EQUILÍBRIO
INTESTINAL
O prebiótico MOS favorece o equilíbrio
intestinal, possibilitando maior
aproveitamento do alimento.

L-Lisina
EPA + DHA
Mananoligossacarídeo (MOS)
β-Glucanos
Zinco Orgânico

Mín.

1.250 mg/kg

Mín. Mín.

480 mg/kg

Mín.

847 mg/kg

Mín. Mín.

48 mg/kg

Energia Metabolizável

3.900 kcal/kg

FEZES MAIS FIRMES
E COM ODOR REDUZIDO
A combinação do extrato de yucca
com zeólita reduz o odor e a umidade
das fezes, deixando-as mais firmes
e fáceis de limpar.

AUXILIA NA FORÇA E BRILHO
DOS PELOS E SAÚDE DA PELE
A soma dos ômegas 3 e 6 com o zinco
orgânico ajuda na saúde da pele e no
brilho e força dos pelos.
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DISPONÍVEL EM EMBALAGENS DE:

1 kg

2,5 kg

15 kg

INDICAÇÃO DE USO:

COMPOSIÇÃO BÁSICA QUALITATIVA
Farinha de vísceras de aves, farinha de carne e osso
de bovinos, grão de arroz, grão de milho*, farelo
de glúten de milho 60*, farelo de arroz, farelo de
soja**, óleo de aves, óleo de peixe, farinha de
batata doce (0,48%), cenoura desidratada (0,16%),
espinafre desidratado (0,080%), abóbora desidratada
(0,080%), ervilha moída desidratada, polpa de
beterraba desidratada (1%), levedura de cerveja
inativada desidratada, hidrolisado de fígado de
aves, extrato de yucca (0,020%), zeólita (0,75%),
DL-metionina, L-lisina, cloreto de sódio (sal comum),
cloreto de potássio, cloreto de colina, vitamina C
(ácido ascórbico monofosfatado), premix vitamínico
mineral (vitamina A, vitamina D3, vitamina E,
vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6,
vitamina B12, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico,
biotina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de
cálcio, sulfato de manganês, selenito de sódio, sulfato
de zinco, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido
quelato, manganês aminoácido quelato, selênio
aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato),
aditivo prebiótico (parede celular de levedura), sorbato
de potássio, antioxidantes (BHA e BHT).
*Espécies doadoras do gene: Bacillus thuringiensis,
Streptomyces viridochromogenes, Zea mays, Agrobacterium
tumefaciens, Sphingobium herbicidorovans, Diabrotica
virgífera, Thermoccocales spp., Escherichia coli,
Stenotrophomonas maltophilia, Dicossoma sp., Bacillus
substilis.
**Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens,
Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus
thuringiensis, Pseudomonas fluorescens, Zea mays, Delftia
acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia, Helianthus anus,
s. higroscopicus, B.T. var Azawai, Kurstaqui, Glicine max,
Kumamotoensis.

Alimento completo indicado para cães filhotes de pequeno porte até 12 meses de idade.
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CÃES FILHOTES
MÉDIO E GRANDE PORTE
SABOR FRANGO E ARROZ

28%
PROTEÍNAS

PROMOVEM CRESCIMENTO E
DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEIS

LIVRE DE
CORANTES
E AROMATIZANTES

NÍVEIS DE GARANTIA

Proteínas de alta qualidade que regulam
as funções biológicas do organismo,
possibilitando um crescimento saudável
e o aumento das defesas naturais.

Umidade

Máx.

100 g/kg

10,0%

Proteína Bruta

Mín.

280 g/kg

28,0%

Extrato Etéreo

Mín.

120 g/kg

12,0%

Matéria Mineral

Máx.

75 g/kg

7,50%

ATUA NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
E NA SAÚDE DO CORAÇÃO

Matéria Fibrosa

Máx.

30 g/kg

3,00%

Cálcio

Máx.

16 g/kg

1,60%

Cálcio

Mín.

10 g/kg

1,00%

Fósforo

Mín.

8.000 mg/kg

0,80%

Sódio

Mín.

2.000 mg/kg

0,20%

Potássio

Mín.

6.000 mg/kg

0,60%

Mín.
Mín. Mín.

21 g/kg

2,10%

3.000 mg/kg

0,30%

Mín.
Mín. Mín.

6.000 mg/kg

0,60%

12 g/kg

1,20%
0,125%

Com o DHA atuando na saúde do coração
e diretamente no desenvolvimento do
sistema nervoso, a capacidade do filhote de
interagir, aprender e brincar acelera.

MAIS SAÚDE E PROTEÇÃO
PARA AS ARTICULAÇÕES
A condroitina e a glicosamina são
responsáveis por aumentar a saúde e a
proteção das cartilagens e articulações.

AUXILIA NO EQUILÍBRIO
INTESTINAL
O prebiótico MOS favorece o equilíbrio
intestinal, possibilitando maior
aproveitamento do alimento.

FEZES MAIS FIRMES
E COM ODOR REDUZIDO
A combinação do extrato de yucca
com zeólita reduz o odor e a umidade
das fezes, deixando-as mais firmes
e fáceis de limpar.

AUXILIA NA FORÇA E BRILHO
DOS PELOS E SAÚDE DA PELE
A soma dos ômegas 3 e 6 com o zinco
orgânico ajuda na saúde da pele e no
brilho e força dos pelos.

10

COMPLEXO
DE VEGETAIS
RICO EM
NUTRIENTES
E VITAMINAS

Ômega 6
Ômega 3
DL-Metionina
L-Lisina
EPA + DHA

Mín.

1.250 mg/kg

Sulfato de Condroitina

Mín. Mín.

300 mg/kg

Sulfato de Glicosamina

Mín.

500 mg/kg

Mín. Mín.
Mín.

480 mg/kg

Mín.

48 mg/kg

Mananoligossacarídeo (MOS)
β-Glucanos
Zinco Orgânico
Energia Metabolizável

847 mg/kg
3.900 kcal/kg

DISPONÍVEL EM EMBALAGENS DE:

2,5 kg

15 kg

INDICAÇÕES DE USO:
Alimento completo indicado para cães filhotes de médio porte (até 12 meses) e grande porte
(até 18 meses).

COMPOSIÇÃO BÁSICA QUALITATIVA
Farinha de vísceras de aves, farinha de carne e osso
de bovinos, grão de arroz, grão de milho*, farelo
de glúten de milho 60*, farelo de arroz, farelo de
soja**, óleo de aves, óleo de peixe, farinha de
batata doce (0,48%), cenoura desidratada (0,16%),
espinafre desidratado (0,080%), abóbora desidratada
(0,080%), ervilha moída desidratada, polpa de
beterraba desidratada (1%), levedura de cerveja
inativada desidratada, hidrolisado de fígado de aves,
extrato de yucca (0,020%), zeólita (0,75%), DLmetionina, L-lisina, sulfato de glicosamina, sulfato de
condroitina, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de
potássio, cloreto de colina, vitamina C (ácido ascórbico
monofosfatado), premix vitamínico mineral (vitamina
A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina
B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina,
ácido pantotênico, ácido fólico, biotina, sulfato de
cobre, sulfato de ferro, iodato de cálcio, sulfato
de manganês, selenito de sódio, sulfato de zinco,
cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato,
manganês aminoácido quelato, selênio aminoácido
quelato, zinco aminoácido quelato), aditivo prebiótico
(parede celular de levedura), sorbato de potássio,
antioxidantes (BHA e BHT).
*Espécies doadoras do gene: Bacillus thuringiensis,
Streptomyces viridochromogenes, Zea mays, Agrobacterium
tumefaciens, Sphingobium herbicidorovans, Diabrotica
virgífera, Thermoccocales spp., Escherichia coli,
Stenotrophomonas maltophilia, Dicossoma sp., Bacillus
substilis.
**Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens,
Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus
thuringiensis, Pseudomonas fluorescens, Zea mays, Delftia
acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia, Helianthus anus,
s. higroscopicus, B.T. var Azawai, Kurstaqui, Glicine max,
Kumamotoensis.
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CÃES ADULTOS
PEQUENO PORTE

COMPLEXO
DE VEGETAIS
NUTRITIVO E COM
ANTIOXIDANTES
NATURAIS

SABOR FRANGO E ARROZ

24%
PROTEÍNAS

PROPORCIONAM O EQUILÍBRIO DO
ORGANISMO PARA UM MELHOR
DESEMPENHO

LIVRE DE
CORANTES
E AROMATIZANTES

NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade

Máx.

100 g/kg

10,0%

Proteína Bruta

Mín.

240 g/kg

24,0%

Extrato Etéreo

Mín.

120 g/kg

12,0%

Matéria Mineral

Máx.

75 g/kg

7,50%

Matéria Fibrosa

Máx.

30 g/kg

3,00%

Cálcio

Máx.

16 g/kg

1,60%

CONTRIBUI PARA MAIOR
DISPOSIÇÃO

Cálcio

Mín.

8.000 mg/kg

0,80%

Fósforo

Mín.

6.000 mg/kg

0,60%

A L-carnitina auxilia no processo de
produção de energia para uma vida
mais ativa.

Sódio

Mín.

1.200 mg/kg

0,12%

Potássio

Mín.

5.000 mg/kg

0,50%

Mín.
Mín. Mín.

21 g/kg

2,10%

3.000 mg/kg

0,30%

5.000 mg/kg

0,50%

10 g/kg

1,00%

A combinação de proteínas de alta
qualidade contribui para a manutenção
da saúde, aumento do desempenho e
das defesas naturais.

Ômega 6
Ômega 3
DL-Metionina

AUXILIA NO EQUILÍBRIO
INTESTINAL
O prebiótico MOS favorece o equilíbrio
intestinal, possibilitando maior
aproveitamento do alimento.

Mín.
Mín. Mín.

L-Lisina
L-Carnitina
Mananoligossacarídeo (MOS)
β-Glucanos
Zinco Orgânico

Mín.

100 mg/kg

Mín. Mín.

480 mg/kg

Mín.

847 mg/kg

Mín. Mín.

43 mg/kg

Energia Metabolizável

3.800 kcal/kg

FEZES MAIS FIRMES
E COM ODOR REDUZIDO
A combinação do extrato de yucca
com zeólita reduz o odor e a umidade
das fezes, deixando-as mais firmes
e fáceis de limpar.

AUXILIA NA FORÇA E BRILHO
DOS PELOS E SAÚDE DA PELE
A soma dos ômegas 3 e 6 com o zinco
orgânico ajuda na saúde da pele e no
brilho e força dos pelos.
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DISPONÍVEL EM EMBALAGENS DE:

1 kg

2,5 kg

15 kg

INDICAÇÃO DE USO:
Alimento completo indicado para cães adultos de pequeno porte a partir de 12 meses de idade.

COMPOSIÇÃO BÁSICA QUALITATIVA
Farinha de vísceras de aves, farinha de carne e osso
de bovinos, grão de arroz, grão de milho*, farelo
de glúten de milho 60*, farelo de arroz, farelo de
soja**, óleo de aves, óleo de peixe, farinha de
batata doce (0,48%), cenoura desidratada (0,16%),
espinafre desidratado (0,080%), abóbora desidratada
(0,080%), ervilha moída desidratada, polpa de
beterraba desidratada (1%), levedura de cerveja
inativada desidratada, hidrolisado de fígado de
aves, extrato de yucca (0,020%), zeólita (0,75%),
DL-metionina, L-lisina, L-carnitina, cloreto de sódio
(sal comum), cloreto de potássio, cloreto de colina,
vitamina C (ácido ascórbico monofosfatado), premix
vitamínico mineral (vitamina A, vitamina D3, vitamina
E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina
B6, vitamina B12, niacina, ácido pantotênico, ácido
fólico, biotina, sulfato de cobre, sulfato de ferro,
iodato de cálcio, sulfato de manganês, selenito de
sódio, sulfato de zinco, cobre aminoácido quelato,
ferro aminoácido quelato, manganês aminoácido
quelato, selênio aminoácido quelato, zinco aminoácido
quelato), aditivo prebiótico (parede celular de
levedura), sorbato de potássio, antioxidantes (BHA
e BHT).
*Espécies doadoras do gene: Bacillus thuringiensis,
Streptomyces viridochromogenes, Zea mays, Agrobacterium
tumefaciens, Sphingobium herbicidorovans, Diabrotica
virgífera, Thermoccocales spp., Escherichia coli,
Stenotrophomonas maltophilia, Dicossoma sp., Bacillus
substilis.
**Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens,
Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus
thuringiensis, Pseudomonas fluorescens, Zea mays, Delftia
acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia, Helianthus anus,
s. higroscopicus, B.T. var Azawai, Kurstaqui, Glicine max,
Kumamotoensis.
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CÃES ADULTOS
MÉDIO E GRANDE PORTE
SABOR FRANGO E ARROZ

24%
PROTEÍNAS

PROPORCIONAM O EQUILÍBRIO DO
ORGANISMO PARA UM MELHOR
DESEMPENHO

COMPLEXO
DE VEGETAIS
NUTRITIVO E COM
ANTIOXIDANTES
NATURAIS

LIVRE DE
CORANTES
E AROMATIZANTES

NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade

Máx.

100 g/kg

10,0%

Proteína Bruta

Mín.

240 g/kg

24,0%

Extrato Etéreo

Mín.

120 g/kg

12,0%

Matéria Mineral

Máx.

75 g/kg

7,50%

Matéria Fibrosa

Máx.

30 g/kg

3,00%

Cálcio

Máx.

17 g/kg

1,70%

MAIS SAÚDE E PROTEÇÃO
PARA AS ARTICULAÇÕES

Cálcio

Mín.

8.000 mg/kg

0,80%

Fósforo

Mín.

6.000 mg/kg

0,60%

A condroitina e a glicosamina são
responsáveis pela saúde e proteção
das cartilagens e articulações.

Sódio

Mín.

1.200 mg/kg

0,12%

Potássio

Mín.

5.000 mg/kg

0,50%

Mín.
Mín. Mín.

21 g/kg

2,10%

3.000 mg/kg

0,30%

Mín.
Mín. Mín.

5.000 mg/kg

0,50%

10 g/kg

1,00%

Sulfato de Condroitina

Mín.

300 mg/kg

Sulfato de Glicosamina

Mín. Mín.

500 mg/kg

Mín.

480 mg/kg

Mín. Mín.
Mín.

847 mg/kg

A combinação de proteínas de alta
qualidade contribui para a manutenção
da saúde, aumento do desempenho
e das defesas naturais.

Ômega 6
Ômega 3
DL-Metionina

AUXILIA NO EQUILÍBRIO
INTESTINAL
O prebiótico MOS favorece o equilíbrio
intestinal, possibilitando maior
aproveitamento do alimento.

L-Lisina

Mananoligossacarídeo (MOS)
β-Glucanos
Zinco Orgânico
Energia Metabolizável

43 mg/kg
3.800 kcal/kg

FEZES MAIS FIRMES
E COM ODOR REDUZIDO
A combinação do extrato de yucca
com zeólita reduz o odor e a umidade
das fezes, deixando-as mais firmes
e fáceis de limpar.

AUXILIA NA FORÇA E BRILHO
DOS PELOS E SAÚDE DA PELE
A soma dos ômegas 3 e 6 com o zinco
orgânico ajuda na saúde da pele e no
brilho e força dos pelos.
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DISPONÍVEL EM EMBALAGENS DE:

2,5 kg

15 kg

INDICAÇÕES DE USO:
Alimento completo indicado para cães adultos de médio porte (a partir de 12 meses) e grande
porte (a partir de 18 meses).

COMPOSIÇÃO BÁSICA QUALITATIVA
Farinha de vísceras de aves, farinha de carne e osso
de bovinos, grão de arroz, grão de milho*, farelo
de glúten de milho 60*, farelo de arroz, farelo de
soja**, óleo de aves, óleo de peixe, farinha de
batata doce (0,48%), cenoura desidratada (0,16%),
espinafre desidratado (0,080%), abóbora desidratada
(0,080%), ervilha moída desidratada, polpa de
beterraba desidratada (1%), levedura de cerveja
inativada desidratada, hidrolisado de fígado de aves,
extrato de yucca (0,020%), zeólita (0,75%),
DL-metionina, L-lisina, sulfato de glicosamina, sulfato
de condroitina, cloreto de sódio (sal comum), cloreto
de potássio, cloreto de colina, vitamina C (ácido
ascórbico monofosfatado), premix vitamínico mineral
(vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3,
vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina
B12, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, biotina,
sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de cálcio,
sulfato de manganês, selenito de sódio, sulfato de
zinco, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido
quelato, manganês aminoácido quelato, selênio
aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato),
aditivo prebiótico (parede celular de levedura), sorbato
de potássio, antioxidantes (BHA e BHT).
*Espécies doadoras do gene: Bacillus thuringiensis,
Streptomyces viridochromogenes, Zea mays, Agrobacterium
tumefaciens, Sphingobium herbicidorovans, Diabrotica
virgífera, Thermoccocales spp., Escherichia coli,
Stenotrophomonas maltophilia, Dicossoma sp., Bacillus
substilis.
**Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens,
Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus
thuringiensis, Pseudomonas fluorescens, Zea mays, Delftia
acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia, Helianthus anus,
s. higroscopicus, B.T. var Azawai, Kurstaqui, Glicine max,
Kumamotoensis.
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CÃES ADULTOS

LIVRE DE CORANTES E AROMATIZANTES

SABOR FRANGO, CARNE E ARROZ

23%
PROTEÍNAS

PROPORCIONAM O EQUILÍBRIO
DO ORGANISMO PARA UM
MELHOR DESEMPENHO

NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade

Máx.

100 g/kg

10,0%

Proteína Bruta

Mín.

230 g/kg

23,0%

Extrato Etéreo

Mín.

110 g/kg

11,0%

Matéria Mineral

Máx.

80 g/kg

8,00%

Matéria Fibrosa

Máx.

35 g/kg

3,50%

Cálcio

Máx.

18 g/kg

1,80%

MAIS SAÚDE PARA
AS CARTILAGENS

Cálcio

Mín.

9.000 mg/kg

0,90%

Fósforo

Mín.

8.000 mg/kg

0,80%

A condroitina auxilia na proteção das
cartilagens, proporcionando melhor
qualidade de vida.

Sódio

Mín.

1.200 mg/kg

0,12%

Potássio

Mín.

5.000 mg/kg

0,50%

Mín.
Mín. Mín.

21 g/kg

2,10%

3.000 mg/kg

0,30%

Mín.
Mín. Mín.

5.000 mg/kg

0,50%

9.000 mg/kg

0,90%

A combinação de proteínas de alta
qualidade contribui para a manutenção
da saúde, aumento do desempenho e
das defesas naturais.

Ômega 6
Ômega 3
DL-Metionina

AUXILIA NO EQUILÍBRIO
INTESTINAL
O prebiótico MOS favorece o equilíbrio
intestinal, possibilitando maior
aproveitamento do alimento.

L-Lisina
Sulfato de Condroitina
Mananoligossacarídeo (MOS)
β-Glucanos
Zinco Orgânico

Mín.

500 mg/kg

Mín. Mín.

170 mg/kg

Mín.

300 mg/kg

Mín. Mín.

43 mg/kg

Energia Metabolizável

3.800 kcal/kg

FEZES MAIS FIRMES
E COM ODOR REDUZIDO
A combinação do extrato de yucca
com zeólita reduz o odor e a umidade
das fezes, deixando-as mais firmes e
fáceis de limpar.

AUXILIA NA FORÇA E BRILHO
DOS PELOS E SAÚDE DA PELE
A soma dos ômegas 3 e 6 com o zinco
orgânico ajuda na saúde da pele e no
brilho e força dos pelos.
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DISPONÍVEL EM EMBALAGENS DE:

15 kg

COMPOSIÇÃO BÁSICA QUALITATIVA
Farinha de vísceras de aves, farinha de carne e osso
de bovinos, grão de arroz, grão de milho*, farelo
de glúten de milho 60*, farelo de arroz, farelo de
soja**, ervilha moída desidratada, óleo de aves, óleo
de peixe, polpa de beterraba desidratada, levedura de
cerveja inativada desidratada, hidrolisado de fígado
de aves, extrato de yucca (0,020%), zeólita (0,75%),
sulfato de condroitina, DL-metionina, L-lisina, cloreto
de sódio (sal comum), cloreto de potássio, cloreto
de colina, premix vitamínico mineral (vitamina A,
vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1,
vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina,
ácido pantotênico, ácido fólico, biotina, sulfato de
cobre, sulfato de ferro, iodato de cálcio, sulfato
de manganês, selenito de sódio, sulfato de zinco,
cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato,
manganês aminoácido quelato, selênio aminoácido
quelato, zinco aminoácido quelato), aditivo prebiótico
(parede celular de levedura), sorbato de potássio,
antioxidantes (BHA e BHT).
*Espécies doadoras do gene: Bacillus thuringiensis,
Streptomyces viridochromogenes, Zea mays, Agrobacterium
tumefaciens, Sphingobium herbicidorovans, Diabrotica
virgífera, Thermoccocales spp., Escherichia coli,
Stenotrophomonas maltophilia, Dicossoma sp., Bacillus
substilis.
**Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens,
Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus
thuringiensis, Pseudomonas fluorescens, Zea mays, Delftia
acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia, Helianthus anus,
s. higroscopicus, B.T. var Azawai, Kurstaqui, Glicine max,
Kumamotoensis.

INDICAÇÕES DE USO:
Alimento completo indicado para cães adultos de porte pequeno e médio (a partir de 12 meses)
e porte grande (a partir de 18 meses).
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GATOS
FILHOTES

AJUDA NO CONTROLE
DAS BOLAS DE PELOS

LIVRE DE
CORANTES
E AROMATIZANTES

SABOR FRANGO E ARROZ

34%
PROTEÍNAS

MAIS SAÚDE, FORÇA E VITALIDADE
PARA O CRESCIMENTO
Proteínas de alta qualidade responsáveis
pelo crescimento e por regular as
funções biológicas do organismo, além
de auxiliarem para um desenvolvimento
saudável e no aumento das defesas
naturais.

AGE NA SAÚDE DO CORAÇÃO
E DA VISÃO
Com a taurina, o coração e a visão ficam
mais protegidos, melhorando a qualidade
de vida e o desenvolvimento.

EQUILÍBRIO DO TRATO URINÁRIO
Com o balanceamento ideal dos
minerais, o trato urinário fica mais
saudável, trazendo segurança para
uma vida longa.

ESTIMULA O DESENVOLVIMENTO
COGNITIVO
O DHA acelera o processo de aprendizado,
aumentando a capacidade do filhote de
interagir e brincar.

REDUZ O ODOR E MELHORA
A CONSISTÊNCIA DAS FEZES
A combinação do extrato de yucca com
zeólita reduz o odor e a umidade das
fezes, deixando-as mais firmes e fáceis
de limpar.

AUXILIA NA FORÇA E BRILHO DOS
PELOS E SAÚDE DA PELE
A soma dos ômegas 3 e 6 com o zinco
orgânico ajuda na saúde da pele e no
brilho e força dos pelos.
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NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade

Máx.

100 g/kg

10,0%

Proteína Bruta

Mín.

340 g/kg

34,0%

Extrato Etéreo

Mín.

120 g/kg

12,0%

Matéria Mineral

Máx.

80 g/kg

8,00%

Matéria Fibrosa

Máx.

30 g/kg

3,00%

Cálcio

Máx.

16,5 g/kg

1,65%

Cálcio

Mín.

9.000 mg/kg

0,90%

Fósforo

Mín.

8.000 mg/kg

0,80%

Sódio

Mín.

2.000 mg/kg

0,20%

Potássio

Mín.

6.000 mg/kg

0,60%

Taurina

Mín.
Mín. Mín.

1.300 mg/kg

0,13%

8.000 mg/kg

0,80%

Mín.
Mín. Mín.

13 g/kg

1,30%

21 g/kg

2,10%

Mín.

3.000 mg/kg

0,30%

Mín. Mín.

1.050 mg/kg

0,105%

DL-Metionina
L-Lisina
Ômega 6
Ômega 3
EPA + DHA
Mananoligossacarídeo (MOS)
β-Glucanos
Zinco Orgânico

Mín.

170 mg/kg

Mín. Mín.
Mín.

300 mg/kg

Energia Metabolizável

56 mg/kg
3.900 kcal/kg

DISPONÍVEL EM EMBALAGENS DE:

1 kg

2,5 kg

10,1 kg

COMPOSIÇÃO BÁSICA QUALITATIVA
Farinha de vísceras de aves, grão de arroz, grão de
milho*, farinha de torresmo, farelo de glúten de
milho 60*, farelo de arroz, farelo de soja**, óleo de
aves, óleo de peixe, polpa desidratada de beterraba
(1,5%), levedura de cerveja inativada desidratada,
hidrolisado de fígado de suínos, extrato de yucca
(0,020%), zeólita (0,50%), cloreto de sódio (sal
comum), cloreto de colina, cloreto de potássio,
taurina, DL-metionina, L-lisina, vitamina C (ácido
ascórbico monofosfatado), premix vitamínico mineral
(vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3,
vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina
B12, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, biotina,
sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de cálcio,
sulfato de manganês, selenito de sódio, sulfato de
zinco, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido
quelato, manganês aminoácido quelato, selênio
aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato),
aditivo regulador de acidez, aditivo prebiótico
(parede celular de levedura), sorbato de potássio,
antioxidantes (BHA e BHT).
*Espécies doadoras do gene: Bacillus thuringiensis,
Streptomyces viridochromogenes, Zea mays, Agrobacterium
tumefaciens, Sphingobium herbicidorovans, Diabrotica
virgífera, Thermococcales spp., Escherichia coli,
Stenotrophomonas maltophilia, Discosoma sp., Bacillus
subtilis.
**Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens,
Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus
thuringiensis, Pseudomonas fluorescens, Zea mays, Delftia
acidovorans, Stenotrophomonas maltophilia, Helianthus anus,
s. higroscopicus, B.T. var Azawai, Kurstaqui, Glicine max,
Kumamotoensis.

INDICAÇÃO DE USO:
Alimento completo indicado para gatos filhotes até 12 meses de idade.
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GATOS
ADULTOS

AJUDA NO CONTROLE
DAS BOLAS DE PELOS

LIVRE DE
CORANTES
E AROMATIZANTES

SABOR FRANGO E ARROZ
32%
PROTEÍNAS

MAIS ENERGIA E VIGOR PARA UMA
VIDA SAUDÁVEL
Proteínas de alta qualidade responsáveis
por regular as funções do organismo,
promovendo saúde e o aumento das
defesas naturais.

NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade

Máx.

100 g/kg

10,0%

Proteína Bruta

Mín.

320 g/kg

32,0%

Extrato Etéreo

Mín.

120 g/kg

12,0%

Matéria Mineral

Máx.

80 g/kg

8,00%

Matéria Fibrosa

Máx.

30 g/kg

3,00%

Cálcio

Máx.

17 g/kg

1,70%

AGE NA SAÚDE DO CORAÇÃO
E DA VISÃO

Cálcio

Mín.

9.000 mg/kg

0,90%

Fósforo

Com a taurina, o coração e a visão ficam
mais protegidos, melhorando a qualidade
de vida.

Mín.

8.000 mg/kg

0,80%

Sódio

Mín.

2.000 mg/kg

0,20%

Potássio

Mín.

6.000 mg/kg

0,60%

Taurina

Mín.
Mín. Mín.

1.300 mg/kg

0,13%

7.000 mg/kg

0,70%

DL-Metionina
L-Lisina

EQUILÍBRIO DO TRATO URINÁRIO
Com o balanceamento ideal dos
minerais, o trato urinário fica mais
saudável, trazendo segurança para
uma vida longa.

Ômega 6
Ômega 3
EPA + DHA
Mananoligossacarídeo (MOS)
β-Glucanos
Zinco Orgânico

Mín.
Mín. Mín.

13 g/kg

1,30%

21 g/kg

2,10%

Mín.

3.000 mg/kg

0,30%

Mín. Mín.

1.200 mg/kg

0,120%

Mín.

170 mg/kg

Mín. Mín.
Mín.

300 mg/kg

Energia Metabolizável

50 mg/kg
3.800 kcal/kg

REDUZ O ODOR E MELHORA
A CONSISTÊNCIA DAS FEZES
A combinação do extrato de yucca com
zeólita reduz o odor e a umidade das
fezes, deixando-as mais firmes e fáceis
de limpar.

AUXILIA NA FORÇA E BRILHO DOS
PELOS E SAÚDE DA PELE
A soma dos ômegas 3 e 6 com o zinco
orgânico ajuda na saúde da pele e no
brilho e força dos pelos.
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COMPOSIÇÃO BÁSICA QUALITATIVA
Farinha de vísceras de aves, grão de arroz, grão de
milho*, farinha de torresmo, farelo de glúten de
milho 60*, farelo de arroz, óleo de aves, óleo de
peixe, polpa desidratada de beterraba (1%), levedura
de cerveja inativada desidratada, hidrolisado de
fígado de suínos, extrato de yucca (0,020%), zeólita
(0,50%), cloreto de sódio (sal comum), cloreto de
colina, cloreto de potássio, taurina, DL-metionina,
L-lisina, vitamina C (ácido ascórbico monofosfatado),
premix vitamínico mineral (vitamina A, vitamina D3,
vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2,
vitamina B6, vitamina B12, niacina, ácido pantotênico,
ácido fólico, biotina, sulfato de cobre, sulfato de ferro,
iodato de cálcio, sulfato de manganês, selenito de
sódio, sulfato de zinco, cobre aminoácido quelato,
ferro aminoácido quelato, manganês aminoácido
quelato, selênio aminoácido quelato, zinco aminoácido
quelato), aditivo regulador de acidez, aditivo
prebiótico (parede celular de levedura), sorbato de
potássio, antioxidantes (BHA e BHT).
*Espécies doadoras do gene: Bacillus thuringiensis,
Streptomyces viridochromogenes, Zea mays, Agrobacterium
tumefaciens, Sphingobium herbicidorovans, Diabrotica
virgífera, Thermoccocales spp., Escherichia coli,
Stenotrophomonas maltophilia, Dicossoma sp., Bacillus
substilis.

DISPONÍVEL EM EMBALAGENS DE:

1 kg

2,5 kg

10,1 kg

INDICAÇÃO DE USO:
Alimento completo indicado para gatos adultos a partir de 12 meses de idade.
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GATOS
CASTRADOS

AJUDA NO CONTROLE
DAS BOLAS DE PELOS

LIVRE DE
CORANTES
E AROMATIZANTES

SABOR FRANGO E ARROZ

36%
PROTEÍNAS

MAIS ENERGIA E DISPOSIÇÃO PARA
UMA VIDA SAUDÁVEL
Proteínas de alta qualidade responsáveis
por regular as funções do organismo,
promovendo saúde e o aumento das
defesas naturais.

AGE NA SAÚDE DO CORAÇÃO
E DA VISÃO
Com a taurina, o coração e a visão ficam
mais protegidos, melhorando a qualidade
de vida.

EQUILÍBRIO DO TRATO URINÁRIO
Com o balanceamento ideal dos
minerais, o trato urinário fica mais
saudável, trazendo segurança para
uma vida longa.

Umidade

Máx.

100 g/kg

10,0%

Proteína Bruta

Mín.

360 g/kg

36,0%

Extrato Etéreo

Mín.

100 g/kg

10,0%

Matéria Mineral

Máx.

80 g/kg

8,00%

Matéria Fibrosa

Máx.

30 g/kg

3,00%

Cálcio

Máx.

17 g/kg

1,70%

Cálcio

Mín.

9.000 mg/kg

0,90%

Fósforo

Mín.

8.000 mg/kg

0,80%

Sódio

Mín.

2.000 mg/kg

0,20%

Potássio

Mín.

6.000 mg/kg

0,60%

Taurina

Mín.
Mín. Mín.

1.300 mg/kg

0,13%

8.000 mg/kg

0,80%

Mín.
Mín. Mín.

13 g/kg

1,30%

100 mg/kg

0,01%

DL-Metionina
L-Lisina
L-Carnitina
Ômega 6

Mín.

21 g/kg

2,10%

Ômega 3

Mín. Mín.

3.000 mg/kg

0,30%

Mín.

1.200 mg/kg

0,120%

Mín. Mín.
Mín.

170 mg/kg
300 mg/kg

Mín.

50 mg/kg

CONTRIBUI NA MANUTENÇÃO
DO PESO IDEAL

EPA + DHA

A L-Carnitina contribui no processo
da queima de gordura, auxiliando na
manutenção do peso ideal.

β-Glucanos

REDUZ O ODOR E MELHORA
A CONSISTÊNCIA DAS FEZES
A combinação do extrato de yucca com
zeólita reduz o odor e a umidade das
fezes, deixando-as mais firmes e fáceis
de limpar.

AUXILIA NA FORÇA E BRILHO DOS
PELOS E SAÚDE DA PELE
A soma dos ômegas 3 e 6 com o zinco
orgânico ajuda na saúde da pele e no
brilho e força dos pelos.
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NÍVEIS DE GARANTIA

Mananoligossacarídeo (MOS)
Zinco Orgânico
Energia Metabolizável

3.600 kcal/kg

DISPONÍVEL EM EMBALAGENS DE:

1 kg

2,5 kg

COMPOSIÇÃO BÁSICA QUALITATIVA
Farinha de vísceras de aves, grão de arroz, grão de
milho*, farinha de torresmo, farelo de glúten de
milho 60*, farelo de arroz, óleo de aves, óleo de
peixe, polpa desidratada de beterraba (1%), levedura
de cerveja inativada desidratada, hidrolisado de
fígado de suínos, extrato de yucca (0,020%), zeólita
(0,50%), cloreto de sódio (sal comum), cloreto
de colina, cloreto de potássio, L-carnitina, taurina,
DL-metionina, L-lisina, vitamina C (ácido ascórbico
monofosfatado), premix vitamínico mineral (vitamina
A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina
B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina,
ácido pantotênico, ácido fólico, biotina, sulfato de
cobre, sulfato de ferro, iodato de cálcio, sulfato
de manganês, selenito de sódio, sulfato de zinco,
cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato,
manganês aminoácido quelato, selênio aminoácido
quelato, zinco aminoácido quelato), aditivo regulador
de acidez, aditivo prebiótico (parede celular de
levedura), sorbato de potássio, antioxidantes (BHA
e BHT).
*Espécies doadoras do gene: Bacillus thuringiensis,
Streptomyces viridochromogenes, Zea mays, Agrobacterium
tumefaciens, Sphingobium herbicidorovans, Diabrotica
virgífera, Thermococcales spp., Escherichia coli,
Stenotrophomonas maltophilia, Discosoma sp., Bacillus
subtilis.

10,1 kg

INDICAÇÃO DE USO:
Alimento completo indicado para gatos castrados de todas as idades.
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FELICIDADE
QUE NÃO
CABE EM UM
POTINHO.
Para quem ama pets, ver a felicidade deles
é um prato cheio para a alegria. Afinal, é em
cada rabinho balançando ou em cada patinha
estendida que vemos o quanto eles nos
fazem bem.
Para alimentar essa felicidade, é preciso
oferecer uma nutrição preparada com muito
cuidado e amor. Foi por essa razão que a Unna
nasceu. Produzida por especialistas, garante
que nossos pets sempre tenham um alimento
de qualidade e com sabor irresistível em
seus comedouros.
Pois quem nos enche de felicidade merece
sempre o melhor! Afinal, são eles que
alimentam tudo aquilo que há de melhor
em nós.
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CÃES
FILHOTES

ZERO CORANTES
E AROMATIZANTES

SABOR CARNE E ARROZ

PROMOVEM UM CRESCIMENTO
SAUDÁVEL
Contém proteínas de alta qualidade
que são responsáveis pelo crescimento
saudável e um bom desenvolvimento.

INDICAÇÕES DE USO:
Alimento completo indicado para cães filhotes de porte pequeno e médio
(até 12 meses) e porte grande (até 18 meses).

ACELERA O APRENDIZADO
Com o DHA atuando diretamente no
desenvolvimento do sistema nervoso,
a capacidade do filhote de interagir,
aprender e brincar acelera.

MAIS SAÚDE COM VITAMINAS
ESSENCIAIS
As vitaminas auxiliam na proteção
e no bom funcionamento
do organismo.

FEZES MAIS FIRMES
E MENOS ODOR
A combinação do extrato de yucca com
zeólita reduz o odor e a umidade das
fezes, deixando-as mais firmes e fáceis
de limpar.

PELOS BRILHANTES
E PELE SAUDÁVEL
A soma dos ômegas 3 e 6 com o zinco
orgânico ajuda na saúde da pele e no brilho
e força dos pelos.

NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade

Máx.

100 g/kg

10,0%

Proteína Bruta

Mín.

270 g/kg

27,0%

Extrato Etéreo

Mín.

120 g/kg

12,0%

Matéria Mineral

Máx.

80 g/kg

8,00%

Matéria Fibrosa

Máx.

35 g/kg

3,50%

Cálcio

Máx.

20 g/kg

2,00%

Cálcio

Mín.

9.000 mg/kg

0,90%

Fósforo

Mín.

8.000 mg/kg

0,80%

Sódio

Mín.

2.000 mg/kg

0,20%

Potássio

Mín.

6.000 mg/kg

0,60%

Ômega 6

Mín.

21 g/kg

2,10%

Ômega 3

Mín.

3.000 mg/kg

0,30%

EPA + DHA

Mín.

625 mg/kg

Zinco Orgânico

Mín.

43 mg/kg

Energia Metabolizável
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3.800 kcal/kg

COMPOSIÇÃO BÁSICA
QUALITATIVA
Farinha de vísceras de aves, farinha de
carne e osso de bovinos, grão de arroz,
grão de milho*, farelo de glúten de milho
60*, farelo de arroz, farelo de soja**, óleo
de aves, óleo de peixe, polpa desidratada
de beterraba, grão de linhaça, levedura
de cerveja inativada desidratada,
hidrolisado de fígado de aves, extrato
de yucca (0,010%), zeólita (0,75%),
cloreto de sódio (sal comum), cloreto
de potássio, cloreto de colina, vitamina
C (ácido ascórbico monofosfatado),
premix vitamínico mineral (vitamina A,
vitamina D3, vitamina E, vitamina K3,
vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6,
vitamina B12, niacina, ácido pantotênico,
ácido fólico, biotina, sulfato de cobre,
sulfato de ferro, iodato de cálcio, sulfato
de manganês, selenito de sódio, sulfato
de zinco, cobre aminoácido quelato,
ferro aminoácido quelato, manganês
aminoácido quelato, selênio aminoácido
quelato, zinco aminoácido quelato),
sorbato de potássio, antioxidantes (BHA
e BHT).
*Espécies doadoras do gene:
Bacillus thuringiensis, Streptomyces
viridochromogenes, Zea mays,
Agrobacterium tumefaciens,
Sphingobium herbicidorovans,
Diabrotica virgífera, Thermoccocales
spp., Escherichia coli, Stenotrophomonas
maltophilia, Dicossoma sp., Bacillus
substilis.
**Espécies doadoras do gene:
Agrobacterium tumefaciens,
Arabidopsis thaliana, Streptomyces
viridochromogenes, Bacillus
thuringiensis, Pseudomonas fluorescens,
Zea mays, Delftia acidovorans,
Stenotrophomonas maltophilia,
Helianthus anus, s. higroscopicus, B.T.
var Azawai, Kurstaqui, Glicine max,
Kumamotoensis.

DISPONÍVEL EM
EMBALAGENS DE:

1 kg

10,1 kg

15 kg

2O kg
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CÃES
ADULTOS

ZERO CORANTES
E AROMATIZANTES

SABOR CARNE E ARROZ

PROPORCIONAM MAIS
SAÚDE E VITALIDADE
Proteínas de alta qualidade que
colaboram para a proteção e o bom
funcionamento do organismo.

INDICAÇÕES DE USO:
Alimento completo indicado para cães adultos de porte pequeno e médio
(a partir de 12 meses) e porte grande (a partir de 18 meses).

COMBATE
O ENVELHECIMENTO PRECOCE
O equilíbrio das vitaminas e minerais
ajuda a combater o envelhecimento
precoce e auxilia no aumento
da qualidade de vida.

FEZES MAIS FIRMES
E MENOS ODOR
A combinação do extrato de yucca com
zeólita reduz o odor e a umidade das
fezes, deixando-as mais firmes e fáceis
de limpar.

PELOS BRILHANTES
E PELE SAUDÁVEL
A soma dos ômegas 3 e 6 com o zinco
orgânico ajuda na saúde da pele e no brilho
e força dos pelos.
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NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade

Máx.

100 g/kg

10,0%

Proteína Bruta

Mín.

220 g/kg

22,0%

Extrato Etéreo

Mín.

100 g/kg

10,0%

Matéria Mineral

Máx.

80 g/kg

8,00%

Matéria Fibrosa

Máx.

40 g/kg

4,00%

Cálcio

Máx.

20 g/kg

2,00%

Cálcio

Mín.

8.500 mg/kg

0,85%

Fósforo

Mín.

8.000 mg/kg

0,80%

Sódio

Mín.

1.200 mg/kg

0,12%

Potássio

Mín.

5.000 mg/kg

0,50%

Ômega 6

Mín.

21 g/kg

2,10%

Ômega 3

Mín.

2.200 mg/kg

0,22%

Zinco Orgânico

Mín.

39 mg/kg

Energia Metabolizável

Mín.

3.500 kcal/kg

COMPOSIÇÃO BÁSICA
QUALITATIVA
Farinha de vísceras de aves, farinha de
carne e osso de bovinos, grão de arroz,
grão de milho*, farelo de glúten de milho
21*, farelo de arroz, farelo de soja**,
feijão bandinha, óleo de aves, grão de
linhaça, levedura de cerveja inativada
desidratada, hidrolisado de fígado de
aves, extrato de yucca (0,010%), zeólita
(0,50%), cloreto de sódio (sal comum),
cloreto de potássio, premix vitamínico
mineral (vitamina A, vitamina D3,
vitamina E, vitamina K3, vitamina B1,
vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12,
niacina, ácido pantotênico, ácido fólico,
biotina, sulfato de cobre, sulfato de ferro,
iodato de cálcio, sulfato de manganês,
selenito de sódio, sulfato de zinco, cobre
aminoácido quelato, ferro aminoácido
quelato, manganês aminoácido
quelato, selênio aminoácido quelato,
zinco aminoácido quelato), sorbato de
potássio, antioxidantes (BHA e BHT).
*Espécies doadoras do gene:
Bacillus thuringiensis, Streptomyces
viridochromogenes, Zea mays,
Agrobacterium tumefaciens,
Sphingobium herbicidorovans,
Diabrotica virgífera, Thermoccocales
spp., Escherichia coli, Stenotrophomonas
maltophilia, Dicossoma sp., Bacillus
substilis.
**Espécies doadoras do gene:
Agrobacterium tumefaciens,
Arabidopsis thaliana, Streptomyces
viridochromogenes, Bacillus
thuringiensis, Pseudomonas fluorescens,
Zea mays, Delftia acidovorans,
Stenotrophomonas maltophilia,
Helianthus anus, s. higroscopicus, B.T.
var Azawai, Kurstaqui, Glicine max,
Kumamotoensis.

DISPONÍVEL EM
EMBALAGENS DE:

1 kg

10,1 kg

15 kg

2O kg
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CÃES
ADULTOS

ZERO CORANTES
E AROMATIZANTES

PEQUENO PORTE
SABOR CARNE E ARROZ
23%

PROPORCIONAM MAIS
SAÚDE E PROTEÇÃO
Proteínas de alta qualidade que
colaboram para a proteção e o bom
funcionamento do organismo.

INDICAÇÃO DE USO:
Alimento completo indicado para cães adultos de pequeno porte a partir
de 12 meses de idade.

COMBATE
O ENVELHECIMENTO PRECOCE
O equilíbrio das vitaminas e minerais
ajuda a combater o envelhecimento
precoce e auxilia no aumento
da qualidade de vida.

FEZES MAIS FIRMES
E MENOS ODOR
A combinação do extrato de yucca com
zeólita reduz o odor e a umidade das
fezes, deixando-as mais firmes e fáceis
de limpar.

PELOS BRILHANTES
E PELE SAUDÁVEL
A soma dos ômegas 3 e 6 com o zinco
orgânico ajuda na saúde da pele e no brilho
e força dos pelos.

NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade

Máx.

100 g/kg

10,0%

Proteína Bruta

Mín.

230 g/kg

23,0%

Extrato Etéreo

Mín.

100 g/kg

10,0%

Matéria Mineral

Máx.

80 g/kg

8,00%

Matéria Fibrosa

Máx.

30 g/kg

3,00%

Cálcio

Máx.

20 g/kg

2,00%

Cálcio

Mín.

8.500 mg/kg

0,85%

Fósforo

Mín.

8.000 mg/kg

0,80%

Sódio

Mín.

1.200 mg/kg

0,12%

Potássio

Mín.

5.000 mg/kg

0,50%

Ômega 6

Mín.

21 g/kg

2,10%

Ômega 3

Mín.

2.200 mg/kg

0,22%

Zinco Orgânico

Mín.

39 mg/kg

Energia Metabolizável

30

3.800 kcal/kg

COMPOSIÇÃO BÁSICA
QUALITATIVA
Farinha de vísceras de aves, farinha de
carne e osso de bovinos, grão de arroz,
grão de milho*, farelo de glúten de milho
21*, farelo de arroz, farelo de soja**,
feijão bandinha, óleo de aves, grão de
linhaça, levedura de cerveja inativada
desidratada, hidrolisado de fígado de
aves, extrato de yucca (0,010%), zeólita
(0,50%), cloreto de sódio (sal comum),
cloreto de potássio, premix vitamínico
mineral (vitamina A, vitamina D3,
vitamina E, vitamina K3, vitamina B1,
vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12,
niacina, ácido pantotênico, ácido fólico,
biotina, sulfato de cobre, sulfato de ferro,
iodato de cálcio, sulfato de manganês,
selenito de sódio, sulfato de zinco, cobre
aminoácido quelato, ferro aminoácido
quelato, manganês aminoácido
quelato, selênio aminoácido quelato,
zinco aminoácido quelato), sorbato de
potássio, antioxidantes (BHA e BHT).
*Espécies doadoras do gene:
Bacillus thuringiensis, Streptomyces
viridochromogenes, Zea mays,
Agrobacterium tumefaciens,
Sphingobium herbicidorovans,
Diabrotica virgífera, Thermoccocales
spp., Escherichia coli, Stenotrophomonas
maltophilia, Dicossoma sp., Bacillus
substilis.
**Espécies doadoras do gene:
Agrobacterium tumefaciens,
Arabidopsis thaliana, Streptomyces
viridochromogenes, Bacillus
thuringiensis, Pseudomonas fluorescens,
Zea mays, Delftia acidovorans,
Stenotrophomonas maltophilia,
Helianthus anus, s. higroscopicus, B.T.
var Azawai, Kurstaqui, Glicine max,
Kumamotoensis.

DISPONÍVEL EM
EMBALAGENS DE:

1 kg

10,1 kg

15 kg

2O kg
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GATOS
ADULTOS

ZERO CORANTES
E AROMATIZANTES

SABOR MIX DE CARNES
INDICAÇÃO DE USO:
FORNECEM MAIS ENERGIA
PARA UMA VIDA LONGA
E SAUDÁVEL

Alimento completo indicado para gatos adultos a partir
de 12 meses de idade.

Proteínas de alta qualidade responsáveis
por regular as funções do organismo,
promovendo mais saúde e proteção.

NÍVEIS DE GARANTIA
AUXILIA NA SAÚDE
DO TRATO URINÁRIO
Com o balanceamento ideal dos minerais,
o trato urinário fica mais saudável.

PELOS BRILHANTES
E PELE SAUDÁVEL
A soma dos ômegas 3 e 6 com o zinco
orgânico ajuda na saúde da pele e no brilho
e força dos pelos.

CORAÇÃO E VISÃO MAIS
PROTEGIDOS E SAUDÁVEIS
Com a taurina, o coração e a visão
ficam mais protegidos, aumentando a
qualidade de vida e sua longevidade.

REDUZ O ODOR E MELHORA
A CONSISTÊNCIA DAS FEZES
A combinação do extrato de yucca com
zeólita reduz o odor e a umidade das
fezes, deixando-as mais firmes e fáceis
de limpar.
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Umidade

Máx.

100 g/kg

10,0%

Proteína Bruta

Mín.

300 g/kg

30,0%

Extrato Etéreo

Mín.

120 g/kg

12,0%

Matéria Mineral

Máx.

80 g/kg

8,00%

Matéria Fibrosa

Máx.

30 g/kg

3,00%

Cálcio

Máx.

20 g/kg

2,00%

Cálcio

Mín.

9.000 mg/kg

0,90%

Fósforo

Mín.

8.000 mg/kg

0,80%

Sódio

Mín.

2.000 mg/kg

0,20%

Potássio

Mín.

6.000 mg/kg

0,60%

Taurina

Mín.

1.200 mg/kg

0,12%

DL-Metionina

Mín.

7.000 mg/kg

0,70%

L-Lisina

Mín.

9.000 mg/kg

0,90%

Ômega 6

Mín.

21 g/kg

2,10%

Ômega 3

Mín.

3.000 mg/kg

0,30%

Zinco Orgânico

Mín.

45 mg/kg

Energia Metabolizável

3.800 kcal/kg

COMPOSIÇÃO BÁSICA
QUALITATIVA
Farinha de vísceras de aves, grão de
arroz, grão de milho*, farinha de carne
e osso de bovinos, farelo de glúten de
milho 60*, farelo de arroz, farelo de
soja**, óleo de aves, óleo de peixe, polpa
desidratada de beterraba, levedura
de cerveja inativada desidratada,
hidrolisado de fígado de suínos, extrato
de yucca (0,012%), zeólita (0,50%),
cloreto de sódio (sal comum), cloreto
de colina, cloreto de potássio, taurina,
DL-metionina, L-lisina, vitamina C
(ácido ascórbico monofosfatado),
premix vitamínico mineral (vitamina A,
vitamina D3, vitamina E, vitamina K3,
vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6,
vitamina B12, niacina, ácido pantotênico,
ácido fólico, biotina, sulfato de cobre,
sulfato de ferro, iodato de cálcio, sulfato
de manganês, selenito de sódio, sulfato
de zinco, cobre aminoácido quelato,
ferro aminoácido quelato, manganês
aminoácido quelato, selênio aminoácido
quelato, zinco aminoácido quelato),
aditivo regulador de acidez, sorbato de
potássio, antioxidantes (BHA e BHT).
*Espécies doadoras do gene:
Bacillus thuringiensis, Streptomyces
viridochromogenes, Zea mays,
Agrobacterium tumefaciens,
Sphingobium herbicidorovans,
Diabrotica virgífera, Thermoccocales
spp., Escherichia coli, Stenotrophomonas
maltophilia, Dicossoma sp., Bacillus
substilis.
**Espécies doadoras do gene:
Agrobacterium tumefaciens,
Arabidopsis thaliana, Streptomyces
viridochromogenes, Bacillus
thuringiensis, Pseudomonas fluorescens,
Zea mays, Delftia acidovorans,
Stenotrophomonas maltophilia,
Helianthus anus, s. higroscopicus, B.T.
var Azawai, Kurstaqui, Glicine max,
Kumamotoensis.

DISPONÍVEL EM
EMBALAGENS DE:

1 kg

2,5 kg

10,1 kg

2O kg
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GATOS
CASTRADOS

ZERO CORANTES
E AROMATIZANTES

SABOR MIX DE CARNES

INDICAÇÃO DE USO:
FORNECEM MAIS ENERGIA
PARA UMA VIDA LONGA
E SAUDÁVEL

Alimento completo indicado para gatos castrados de todas as idades.

Proteínas de alta qualidade responsáveis
por regular as funções do organismo,
promovendo mais saúde e proteção.

NÍVEIS DE GARANTIA

MANUTENÇÃO
DO PESO IDEAL
A L-carnitina contribui no processo
da queima de gordura, auxiliando
na manutenção do peso ideal.

CORAÇÃO E VISÃO MAIS
PROTEGIDOS E SAUDÁVEIS
Com a taurina, o coração e a visão
ficam mais protegidos, aumentando a
qualidade de vida e sua longevidade.

AUXILIA NA SAÚDE
DO TRATO URINÁRIO
Com o balanceamento ideal dos
minerais, o trato urinário fica
mais saudável.

REDUZ O ODOR E MELHORA
A CONSISTÊNCIA DAS FEZES
A combinação do extrato de yucca com
zeólita reduz o odor e a umidade das
fezes, deixando-as mais firmes e fáceis
de limpar.

PELOS BRILHANTES
E PELE SAUDÁVEL
A soma dos ômegas 3 e 6 com o zinco
orgânico ajuda na saúde da pele e no brilho
e força dos pelos.
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Umidade

Máx.

100 g/kg

10,0%

Proteína Bruta

Mín.

340 g/kg

34,0%

Extrato Etéreo

Mín.

100 g/kg

10,0%

Matéria Mineral

Máx.

80 g/kg

8,00%

Matéria Fibrosa

Máx.

30 g/kg

3,00%

Cálcio

Máx.

17 g/kg

1,70%

Cálcio

Mín.

9.000 mg/kg

0,90%

Fósforo

Mín.

8.000 mg/kg

0,80%

Sódio

Mín.

2.000 mg/kg

0,20%

Potássio

Mín.

6.000 mg/kg

0,60%

Taurina

Mín.

1.000 mg/kg

0,10%

DL-Metionina

Mín.

6.000 mg/kg

0,60%

L-Lisina

Mín.

12 g/kg

1,20%

L-Carnitina

Mín.

100 mg/kg

0,01%

Ômega 6

Mín.

21 g/kg

2,10%

Ômega 3

Mín.

3.000 mg/kg

0,30%

Mananoligossacarídeo (MOS)

Mín.

170 mg/kg

β-Glucanos

Mín.

300 mg/kg

Zinco Orgânico

Mín.

45 mg/kg

Energia Metabolizável

3.600 kcal/kg

COMPOSIÇÃO BÁSICA
QUALITATIVA
Farinha de vísceras de aves, grão
de arroz, grão de milho*, farinha de
torresmo, farinha de carne e osso de
bovinos, farelo de glúten de milho
60*, farelo de arroz, óleo de aves,
óleo de peixe, polpa desidratada de
beterraba, levedura de cerveja inativada
desidratada, hidrolisado de fígado de
suínos, extrato de yucca (0,020%), zeólita
(0,50%), cloreto de sódio (sal comum),
cloreto de colina, cloreto de potássio,
L-carnitina, taurina, DL-metionina,
L-lisina, vitamina C (ácido ascórbico
monofosfatado), premix vitamínico
mineral (vitamina A, vitamina D3,
vitamina E, vitamina K3, vitamina B1,
vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12,
niacina, ácido pantotênico, ácido fólico,
biotina, sulfato de cobre, sulfato de ferro,
iodato de cálcio, sulfato de manganês,
selenito de sódio, sulfato de zinco, cobre
aminoácido quelato, ferro aminoácido
quelato, manganês aminoácido quelato,
selênio aminoácido quelato, zinco
aminoácido quelato), aditivo prebiótico
(parede celular de levedura), aditivo
regulador de acidez, sorbato de potássio,
antioxidantes (BHA e BHT).
*Espécies doadoras do gene:
Bacillus thuringiensis, Streptomyces
viridochromogenes, Zea mays,
Agrobacterium tumefaciens,
Sphingobium herbicidorovans,
Diabrotica virgífera, Thermoccocales
spp., Escherichia coli, Stenotrophomonas
maltophilia, Dicossoma sp., Bacillus
substilis.

DISPONÍVEL EM
EMBALAGENS DE:

1 kg

2,5 kg

10,1 kg

2O kg
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