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A qualidade começa pelos ingredientes: 
selecionamos apenas os ingredientes mais frescos 
e naturais com todo o seu valor nutritivo intacto. 

Cozemos os ingredientes uito lentamente 
e a baixas temperaturas nos seus próprios 
sucos e em lotes de produção de menores 
dimensões,para reter a máxima qualidade 

nutricional e atingir uma digestibilidade 
excepcional. 

Para terminar, formamos os croquetes do 
tamanho e formas adequados a cada tipo 

de cão e gato e realizamos o embalamento 
conservando toda a frescura. 

O sistema digestivo dos cães e dos gatos não 
está preparado para assimilar os hidratos de 
carbono crus. O nosso processo SLOW COOKING 
permite-nos obter o ponto exato de cozedura 
dos carboidratos, alcançando uma percentagem 
de gelatinização dos amidos superior a 87%, uma 
das mais altas do mercado, permitindo assim que 
o seu organismo possa aproveitar muito mais a 
energia que estes aportam.

O nosso EXCLUSIVO   

slow cooking

Respeita ao máximo  
a qualidade  

nutritiva dos 
ingredientes.

Melhora  
o apetite. 

Aumenta a digestibilidade 
e, portanto, o 

aproveitamento dos 
nutrientes.

Distribuido por:

MUITO    MAIS    valor 
superpremiumNO SEGMENTO 

MINI 
JUNIOR

MINI 
ADULT

MEDIUM 
JUNIOR

MEDIUM 
ADULT

MAXI 
JUNIOR

MAXI 
ADULT

MEDIUM 
LAMB 
& RICE

MEDIUM 
LIGHT

MEDIUM 
STERILIZED

CHICKEN 
& RICE

STERI- 
LIZED

% 32 29 32 29 33 30 27 28 31 32 33

% 7,2 7 7,2 7,5 7 7,5 7,5 7 7,2 7,7 7,5

% 20 18 18 17 17 16 16 9 13 15 12,5

% 2 2,5 2 2,5 2 2,7 3 4 3 2 3,5

% 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

% 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,5 1,5 1,2 1,2 1,3 1

% 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 1 1 0,8 0,8 0,9 0,7

% 0,37 0,35 0,4 0,36 0,37 0,36 0,33 0,33 0,37 0,4 0,4

% 0,16 0,16 0,16 0,17 0,14 0,15 0,2 0,15 0,15 0,16 0,16

% 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7

% 3,3 3,1 3 3 3 3 2,5 2 2,3 2,4 2,2

UI/kg 22.000 20.000 22.000 20.000 22.000 20.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 

UI/kg 1.800 1.500 1.800 1.500 1.800 1.500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

UI/kg 400 350 400 350 400 350 400 400 400 400 400

mg/kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

mg/kg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

mg/kg 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

mg/kg 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

mg/kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

mg/kg 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

mg/kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

mg/kg   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1

mg/kg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

mg/kg 1.800 1.700 1.800 1.700 1.800 1.700 1.800 1.700 1.700 1.800 1.800 

mg/kg 40 40 100 40 100 100 40 380 380 100 380 

mg/kg 1.000 1.000 1.400 1.000 1.400 1.400 1.000 1.400 1.400 2.000 2.000 

mg/kg 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

mg/kg 4 4 4 4 5 5 4 4 5 6 6

mg/kg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6

mg/kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

mg/kg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

mg/kg 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

mg/kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

mg/kg 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

mg/kg 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

mg/kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

kcal/kg 4.160 4.020 4.055 3.975 4.015 3.900 3.840 3.400 3.680 3.850 3.680 

CONSTITUINTES ANALÍTICOS
Proteína

Matéria inorgânica

Teor de matéria gorda

Fibras brutas

Humidade

Cálcio

Fósforo

Sódio

Magnésio

Ómega 3

Ómega 6

ADITIVOS NUTRICIONAIS

Vitamina A

Vitamina D3

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina)

Vitamina B2 (Riboflavina)

Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina)

Vitamina B12 (Cianocobalamina)

Ácido nicotínico (Niacina)

Ácido pantotênico (Cálcio-D-Pantotenato)

Biotina

Ácido fólico

Colina

L-Carnitina

Taurina

Ferro (Sulfato de ferro (II) mono-hidratado) 

Cobre (Sulfato de cobre (II) penta-hidratado)

Cobre (Quelato de cobre (II) e de aminoácidos, na forma hidratada) 

Zinco (Óxido de zinco)

Zinco (Quelatos de zinco e de aminoácidos, na forma hidratada) 

Iodo (Iodeto de potássio)

Selénio (Selenito sódico)

Manganês (Óxido de  manganês (II))

OUTROS INGREDIENTES

Glucosamina

Sulfato de condroitina

Energia metabolizável (NRC 2006)

CÃES GATOS

UNI

PROCESSO DE 

Alimentaçâo  
VERDADEde



OWNAT ULTRA DIGERÍVEL
Ownat  ULTRA é uma nova proposta de alimentação natural, em linha com os 

interesses dos consumidores atuais.

Com os melhores ingredientes naturais, elevadas quantidades de carne fresca e 
um conteúdo limitado de cereais, sempre integrais, elaboramos as nossas receitas 
cozinhando-os muito lentamente e à baixa temperatura, para conseguir a máxima 

qualidade nutricional atingir uma digestibilidade excepcional.

Frescos e de proximidade, com todo o seu valor 
nutritivo intacto: carnes frescas, arroz integral, frutas 
frescas, ervilhas, brócolos, algas, plantas aromáticas... 

Fornece proteínas de alto valor biológico, 
assim como um sabor e apetência 

excecionais.

Sem milho, trigo ou soja. Apenas arroz, cevada e 
avena, sempre integrais e em proporções reduzidas, 

como fonte de fibra, vitaminas e minerais.

Apenas conservantes naturais, sem corantes 
nem aditivos artificiais supérfluos. 

VARIEDADES PARA ALIMENTAÇÃO DE CÃES Maxi Junior
Indicado para cachorros de raças grandes. Tem um 
elevado teor energético e é rico em proteínas para 
favorecer o crescimento saudável. A proporção 
equilibrada de cálcio e fósforo garante um 
desenvolvimento ótimo dos ossos e dos dentes.     
COMPOSIÇÃO: Frango fresco* (15% mín. antes de 
cozinhar), peru fresco* (15% mín. antes de cozinhar), 
frango desidratado (11%), porco desidratado (10%), 
ervilhas inteiras* (9%), batata desidratada* (7%), arroz 
integral* (7%), gordura de frango (preservada com 
antioxidantes naturais), raízes de mandioca* (4%), 
cevada integral* (3%), favas inteiras* (2%), salmão 
desidratado (2%), proteína hidrolisada de frango (2%), 
legumes e frutas frescas antes de cozinhar (maçã* 1%, 
cenoura* 0,5%, abóbora* 0,5%), levedura de  
cerveja* (1%), sementes de linhaça* (1%), ovo 
desidratado* (1%), óleo de salmão (preservado com 
antioxidantes naturais), sal-gema*, raízes de chicória 
(FOS)*, extrato de leveduras (MOS), algas marinhas 
desidratadas* (500 mg/kg), glucosamina  
(500 mg/kg), yucca schidigera, sulfato de condroitina 
(100 mg/kg), arandos* (100 mg/kg), chá verde*  
(80 mg/kg), equinácea* (80 mg/kg), flor de camomila* 
(80 mg/kg), funcho* (80 mg/kg).
*Ingredientes naturais
FORMATOS:  3 kg / 14 kg

Sterilized
Os gatos esterilizados têm menos necessidades 
energéticas e têm mais propensão para o excesso de 
peso. O nosso alimento ajuda-os a manter o peso ideal, 
já que inclui uma quantidade reduzida de gorduras, 
mantendo simultaneamente uma elevada proporção 
de proteínas para garantir a correta manutenção da 
musculatura e uma excelente condição física.
COMPOSIÇÃO: Peru fresco* (30% mín. antes de 
cozinhar), frango desidratado (15%), ervilhas  
inteiras* (11%), batata doce desidratada* (7%), arroz 
integral* (7%), gordura de frango (preservada com 
antioxidantes naturais), aveia integral* (4%), porco 
desidratado (4%), polpa de beterraba, levedura de 
cerveja* (3%), raízes de mandioca* (3%), proteína 
hidrolisada de frango (2%), legumes e frutas frescas 
antes de cozinhar (maçã* 1%, cenoura* 0,5%,  
brócolos* 0,5%), sementes de linhaça* (1%), óleo de 
salmão (preservado com antioxidantes naturais),  
sal-gema*, raízes de chicória (FOS)*, extrato de 
leveduras (MOS), algas marinhas desidratadas*  
(500 mg/kg), glucosamina (500 mg/kg), yucca 
schidigera, sulfato de condroitina (100 mg/kg), 
arandos* (100 mg/kg), chá verde* (80 mg/kg), 
equinácea* (80 mg/kg), flor de camomila* (80 mg/kg), 
funcho* (80 mg/kg).
*Ingredientes naturais
FORMATOS:  1,5 kg

Chicken & rice
Alimento completo e equilibrado para gatos de 
qualquer raça em idade adulta. Totalmente digerível 
e apetecível, foi concebido para garantir o correto 
funcionamento do organismo do gato e para proteger 
o seu sistema urinário.
A forma e o tamanho reduzido das bolinhas tornam-no 
muito apetecível e fácil de ingerir.
COMPOSIÇÃO: Frango fresco* (30% mín. antes de 
cozinhar), frango desidratado (18%), ervilhas  
inteiras* (11%), batata desidratada* (8%), arroz  
integral* (7%), gordura de frango (preservada com 
antioxidantes naturais), raízes de mandioca* (5%), porco 
desidratado (3%), cevada integral* (3%), levedura de 
cerveja* (2%), proteína hidrolisada de frango (2%), 
legumes e frutas frescas antes de cozinhar (maçã* 1%, 
cenoura* 0,5%, abóbora* 0,5%), sementes de  
linhaça* (1%), óleo de salmão (preservado com 
antioxidantes naturais), sal-gema*, raízes de chicória 
(FOS)*, extrato de leveduras (MOS), algas marinhas 
desidratadas* (500 mg/kg), glucosamina  
(500 mg/kg), yucca schidigera, sulfato de condroitina 
(100 mg/kg), arandos* (100 mg/kg), chá verde*  
(80 mg/kg), equinácea* (80 mg/kg), flor de camomila* 
(80 mg/kg), funcho* (80 mg/kg).  
*Ingredientes naturais
FORMATOS: 1,5 kg

VARIEDADES PARA ALIMENTAÇÃO DE gatos

Medium Adult
Alimento completo e equilibrado que garante uma 
ótima assimilação dos nutrientes, graças às proteínas 
da carne fresca e uma quantidade equilibrada de 
fibras alimentares para regular o trânsito intestinal. 
Concebido para satisfazer as necessidades nutricionais 
dos cães adultos (de 1 aos 7 anos) de raças médias com 
um nível de atividade normal.
COMPOSIÇÃO: Frango desidratado (17%), frango fresco* 
(15% mín. antes de cozinhar), peru fresco* (15% mín. 
antes de cozinhar), ervilhas inteiras* (9%), gordura 
de frango (preservada com antioxidantes naturais), 
raízes de mandioca* (8%), arroz integral* (7%), vagem 
de alfarroba* (4%), batata desidratada* (4%), cevada 
integral* (3%), salmão desidratado (2%), proteína 
hidrolisada de frango (2%), legumes e frutas frescas 
antes de cozinhar (maçã* 1%, cenoura* 0,5%,  
brócolos* 0,5%), polpa de beterraba, levedura de 
cerveja* (1%), sementes de linhaça* (1%), óleo de 
salmão (preservado com antioxidantes naturais), ovo 
desidratado* (0,5%), sal-gema*, alfafa desidratada*, 
raízes de chicória (FOS)*, extrato de levedura (MOS), 
algas marinhas desidratadas* (500 mg/kg), glucosamina 
(500 mg/kg), yucca schidigera, sulfato de condroitina 
(100 mg/kg), arandos* (100 mg/kg), chá verde*  
(100 mg/kg), equinácea* (100 mg/kg), flor de camomila* 
(100 mg/kg).
*Ingredientes naturais
FORMATOS:  3 kg / 8 kg / 14 kg

Medium junior
Indicado para cachorros de raças médias desde o 
desmame até ao fim da sua fase de crescimento. 
Proporciona uma elevada dose de energia e é rico 
em proteínas para favorecer o desenvolvimento da 
musculatura. A proporção equilibrada de cálcio e 
fósforo garante um desenvolvimento ótimo dos ossos 
e dos dentes.
COMPOSIÇÃO: Frango desidratado (18%), frango 
fresco* (15% mín. antes de cozinhar), peru fresco* 
(15% mín. antes de cozinhar), ervilhas inteiras* (9%), 
gordura de frango (preservada com antioxidantes 
naturais), batata desidratada* (8%), arroz  
integral* (7%), raízes de mandioca* (5%), cevada 
integral* (3%), salmão desidratado (2,5%), levedura 
de cerveja* (2%), proteína hidrolisada de frango (2%), 
legumes e frutas frescas antes de cozinhar (maçã* 1%,  
cenoura* 0,5%, abóbora* 0,5%), ovo  
desidratado* (1%), sementes de linhaça* (1%), óleo 
de salmão (preservado com antioxidantes naturais), 
polpa de beterraba, sal-gema*, raízes de chicória 
(FOS)*, extrato de leveduras (MOS), algas marinhas 
desidratadas* (500 mg/kg), glucosamina  
(500 mg/kg), yucca schidigera, sulfato de condroitina 
(100 mg/kg), arandos* (100 mg/kg), chá verde*  
(80 mg/kg), equinácea* (80 mg/kg), flor de camomila* 
(80 mg/kg), funcho* (80 mg/kg).
*Ingredientes naturais
FORMATOS:  1 kg / 3 kg / 14 kg

Mini adult
Alimento completo e equilibrado para cães adultos 
de raças pequenas. Contém um ótimo equilíbrio 
de proteínas e gorduras para satisfazer as elevadas 
necessidades energéticas destas raças, evitando 
simultaneamente o excesso de peso. A forma e o 
tamanho reduzido das bolinhas tornam-no muito 
apetecível e fácil de ingerir.
COMPOSIÇÃO: Frango fresco* (15% mín. antes de 
cozinhar), peru fresco* (15% mín. antes de cozinhar), 
frango desidratado (12%), raízes de mandioca* (9%), 
ervilhas inteiras* (9%), gordura de frango (preservada 
com antioxidantes naturais), arroz integral* (7%), porco 
desidratado (5%), batata desidratada* (4%), vagem 
de alfarroba* (3%), cevada integral* (2%), salmão 
desidratado (2%), levedura de cerveja* (2%), proteína 
hidrolisada de frango (2%), legumes e frutas frescas 
antes de cozinhar (maçã* 1%, cenoura* 0,5%,  
brócolos* 0,5%), polpa de beterraba, sementes 
de linhaça* (1%), óleo de salmão (preservado com 
antioxidantes naturais), ovo desidratado* (0,5%), 
sal-gema*, alfafa desidratada*, raízes de chicória 
(FOS)*, extrato de leveduras (MOS), algas marinhas 
desidratadas* (500 mg/kg), glucosamina  
(500 mg/kg), yucca schidigera, sulfato de condroitina 
(100 mg/kg), arandos* (100 mg/kg), chá verde*  
(100 mg/kg), equinácea* (100 mg/kg), flor de 
camomila* (100 mg/kg).
*Ingredientes naturais
FORMATOS:  1 kg / 3 kg

Maxi adult
Especificamente concebido para satisfazer as 
necessidades nutricionais dos cães de tamanho grande 
(mais de 26-28 kg). As bolinhas de maior tamanho 
estimulam a mastigação e fazem que ingiram de forma 
mais lenta.
COMPOSIÇÃO: Frango desidratado (18%), frango fresco* 
(15% mín. antes de cozinhar), peru fresco* (15% mín. 
antes de cozinhar), raízes de mandioca* (8%), ervilhas 
inteiras* (7%), arroz integral* (7%), gordura de frango 
(preservada com antioxidantes naturais), favas  
inteiras* (4%), cevada integral* (4%), batata  
desidratada* (4%), proteína hidrolisada de frango (2,5%), 
legumes e frutas frescas antes de cozinhar (maçã* 1%,  
cenoura* 0,5%, brócolos* 0,5%), porco  
desidratado (2%), levedura de cerveja* (1%), polpa de 
beterraba, vagem de alfarroba* (1%), óleo de salmão 
(preservado com antioxidantes naturais), sementes de 
linhaça* (1%), sal-gema*, alfafa desidratada*, raízes 
de chicória (FOS)*, extrato de leveduras (MOS), algas 
marinhas desidratadas* (500 mg/kg), glucosamina  
(500 mg/kg), yucca schidigera, sulfato de condroitina 
(100 mg/kg), arandos* (100 mg/kg), chá verde*  
(100 mg/kg), equinácea* (100 mg/kg), flor de  
camomila* (100 mg/kg).
*Ingredientes naturais
FORMATOS: 3 kg / 14 kg

Medium lamb & rice
Elaborado com 30% de carne fresca de cordeiro, 
é especialmente indicado para animais que têm 
sensibilidade e intolerâncias relacionadas com a 
alimentação.
COMPOSIÇÃO: Cordeiro fresco* (30% mín. antes de 
cozinhar), porco desidratado (11%), batata  
desidratada* (8%), gordura animal (preservada com 
antioxidantes naturais), cordeiro desidratado (7%), arroz 
integral* (7%), ervilhas inteiras* (7%), raízes de  
mandioca* (4%), cevada integral* (4%), vagem de 
alfarroba* (3%), polpa de beterraba, favas inteiras* (2%), 
proteína animal hidrolisada (2%), legumes e frutas frescas 
antes de cozinhar (maçã* 1%, cenoura* 0,5%,  
abóbora* 0,5%), levedura de cerveja* (1%), óleo de 
salmão (preservado com antioxidantes naturais), 
sementes de linhaça* (1%), ovo desidratado* (0,5%), 
sal-gema*, raízes de chicória (FOS)*, extrato de leveduras 
(MOS), algas marinhas desidratadas* (500 mg/kg), 
glucosamina (500 mg/kg), yucca schidigera, sulfato 
de condroitina (100 mg/kg), arandos* (100 mg/kg), 
chá verde* (80 mg/kg), equinácea* (80 mg/kg), flor de 
camomila* (80 mg/kg), funcho* (80 mg/kg).
*Ingredientes naturais
FORMATOS:  3 kg / 8 kg / 14 kg

Mini junior
Os cachorros de raças pequenas têm um processo 
de desenvolvimento muito rápido e intenso. Foi 
especialmente formulado com altos níveis de energia 
para satisfazer as necessidades nutritivas dos cachorros 
até à idade adulta. Também é indicado para mães 
em gestação e oferece excelentes resultados como 
produto para o desmame dos cachorros.
COMPOSIÇÃO: Frango fresco* (15% mín. antes de 
cozinhar), peru fresco* (15% mín. antes de cozinhar), 
frango desidratado (14%), gordura de frango 
(preservada com antioxidantes naturais), ervilhas 
inteiras* (8%), batata desidratada* (8%), arroz  
integral* (7%), raízes de mandioca* (4%), porco 
desidratado (4%), cevada integral* (3%), salmão 
desidratado (2,5%), levedura de cerveja* (2%), proteína 
animal hidrolisada (2%), ovo desidratado* (2%), 
legumes e frutas frescas antes de cozinhar (maçã* 1%, 
cenoura* 0,5%, abóbora* 0,5%), sementes de linhaça* 
(1%), óleo de salmão (preservado com antioxidantes 
naturais), sal-gema*, raízes de chicória (FOS)*, extrato 
de leveduras (MOS), algas marinhas desidratadas*  
(500 mg/kg), glucosamina (500 mg/kg), yucca 
schidigera, sulfato de condroitina (100 mg/kg), 
arandos* (100 mg/kg), chá verde* (80 mg/kg), 
equinácea* (80 mg/kg), flor de camomila* (80 mg/kg), 
funcho* (80 mg/kg).
*Ingredientes naturais
FORMATOS:  1 kg / 3 kg

Medium sterilized
Alimento especial para cães esterilizados de raças 
médias, que têm menores necessidades energéticas 
e têm maior propensão para o excesso de peso. A sua 
composição ajuda à manutenção do peso ideal, já que 
tem uma reduzida quantidade de gorduras, mantendo 
simultaneamente uma elevada proporção de proteínas 
para garantir uma condição física excelente. 
COMPOSIÇÃO: Frango fresco* (15% mín. antes de 
cozinhar), peru fresco* (15% mín. antes de cozinhar), 
frango desidratado (14%), batata doce  
desidratada* (8%), ervilhas inteiras* (7%), arroz  
integral* (7%), porco desidratado (5%), raízes de 
mandioca* (4%), aveia integral* (4%), vagem de 
alfarroba* (4%), gordura de frango (preservada com 
antioxidantes naturais), favas inteiras* (2%), salmão 
desidratado (2%), proteína hidrolisada de frango (2%), 
legumes e frutas frescas antes de cozinhar (maçã* 1%, 
cenoura* 0,5%, brócolos* 0,5%), levedura de  
cerveja* (1%), ovo desidratado* (1%), polpa de 
beterraba, óleo de salmão (preservado com 
antioxidantes naturais), sementes de linhaça* (1%), 
sal-gema*, alfafa desidratada*, raízes de chicória 
(FOS)*, extrato de leveduras (MOS), algas marinhas 
desidratadas* (500 mg/kg), glucosamina  
(500 mg/kg), yucca schidigera, sulfato de condroitina 
(100 mg/kg), arandos* (100 mg/kg), chá verde*  
(100 mg/kg), equinácea* (100 mg/kg), flor de camomila* (100 mg/kg). 
*Ingredientes naturais
FORMATOS:  3 kg / 14 kg

Medium Light
Especialmente formulado para cães com baixo nível 
de atividade ou com tendência para o excesso de peso. 
Com uma quantidade reduzida de gorduras, ajuda a 
recuperar e a manter o peso ideal e contém também 
uma elevada proporção de proteínas da máxima 
qualidade, que garantem uma boa manutenção e 
tonicidade dos músculos. 
COMPOSIÇÃO: Peru fresco* (30% mín. antes de cozinhar), 
frango desidratado (12%), ervilhas inteiras* (11%), 
batata doce desidratada* (10%), arroz integral* (7%), 
porco desidratado (6%), aveia integral* (5%), vagem 
de alfarroba* (5%), raízes de mandioca* (3%), proteína 
hidrolisada de frango (2,5%), polpa de beterraba, levedura 
de cerveja* (2%), legumes e frutas frescas antes de 
cozinhar (maçã* 1%, cenoura* 0,5%, brócolos* 0,5%),  
sementes de linhaça* (1%), óleo de salmão (preservado 
com antioxidantes naturais), sal-gema*, alfafa 
desidratada*, raízes de chicória (FOS)*, extrato de 
leveduras (MOS), algas marinhas desidratadas*  
(500 mg/kg), glucosamina (500 mg/kg), yucca schidigera, 
sulfato de condroitina (100 mg/kg), arandos* (100 mg/kg), 
chá verde* (100 mg/kg), equinácea* (100 mg/kg), flor de 
camomila* (100 mg/kg).
*Ingredientes naturais
FORMATOS:  3 kg / 14 kg

naturais  Ingredientes 

fresca  carne  

sem PRESERVATIVOS

aditivos artificiais 
OU  CORANTES    
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A qualidade começa pelos ingredientes: 
selecionamos apenas os ingredientes mais frescos 
e naturais com todo o seu valor nutritivo intacto. 

Cozemos os ingredientes uito lentamente 
e a baixas temperaturas nos seus próprios 
sucos e em lotes de produção de menores 
dimensões,para reter a máxima qualidade 

nutricional e atingir uma digestibilidade 
excepcional. 

Para terminar, formamos os croquetes do 
tamanho e formas adequados a cada tipo 

de cão e gato e realizamos o embalamento 
conservando toda a frescura. 

O sistema digestivo dos cães e dos gatos não 
está preparado para assimilar os hidratos de 
carbono crus. O nosso processo SLOW COOKING 
permite-nos obter o ponto exato de cozedura 
dos carboidratos, alcançando uma percentagem 
de gelatinização dos amidos superior a 87%, uma 
das mais altas do mercado, permitindo assim que 
o seu organismo possa aproveitar muito mais a 
energia que estes aportam.

O nosso EXCLUSIVO   

slow cooking

Respeita ao máximo  
a qualidade  

nutritiva dos 
ingredientes.

Melhora  
o apetite. 

Aumenta a digestibilidade 
e, portanto, o 

aproveitamento dos 
nutrientes.

Distribuido por:

MUITO    MAIS    valor 
superpremiumNO SEGMENTO 

MINI 
JUNIOR

MINI 
ADULT

MEDIUM 
JUNIOR

MEDIUM 
ADULT

MAXI 
JUNIOR

MAXI 
ADULT

MEDIUM 
LAMB 
& RICE

MEDIUM 
LIGHT

MEDIUM 
STERILIZED

CHICKEN 
& RICE

STERI- 
LIZED

% 32 29 32 29 33 30 27 28 31 32 33

% 7,2 7 7,2 7,5 7 7,5 7,5 7 7,2 7,7 7,5

% 20 18 18 17 17 16 16 9 13 15 12,5

% 2 2,5 2 2,5 2 2,7 3 4 3 2 3,5

% 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

% 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,5 1,5 1,2 1,2 1,3 1

% 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 1 1 0,8 0,8 0,9 0,7

% 0,37 0,35 0,4 0,36 0,37 0,36 0,33 0,33 0,37 0,4 0,4

% 0,16 0,16 0,16 0,17 0,14 0,15 0,2 0,15 0,15 0,16 0,16

% 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7

% 3,3 3,1 3 3 3 3 2,5 2 2,3 2,4 2,2

UI/kg 22.000 20.000 22.000 20.000 22.000 20.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 

UI/kg 1.800 1.500 1.800 1.500 1.800 1.500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

UI/kg 400 350 400 350 400 350 400 400 400 400 400

mg/kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

mg/kg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

mg/kg 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

mg/kg 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

mg/kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

mg/kg 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

mg/kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

mg/kg   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1

mg/kg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

mg/kg 1.800 1.700 1.800 1.700 1.800 1.700 1.800 1.700 1.700 1.800 1.800 

mg/kg 40 40 100 40 100 100 40 380 380 100 380 

mg/kg 1.000 1.000 1.400 1.000 1.400 1.400 1.000 1.400 1.400 2.000 2.000 

mg/kg 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

mg/kg 4 4 4 4 5 5 4 4 5 6 6

mg/kg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6

mg/kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

mg/kg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

mg/kg 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

mg/kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

mg/kg 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

mg/kg 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

mg/kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

kcal/kg 4.160 4.020 4.055 3.975 4.015 3.900 3.840 3.400 3.680 3.850 3.680 

CONSTITUINTES ANALÍTICOS
Proteína

Matéria inorgânica

Teor de matéria gorda

Fibras brutas

Humidade

Cálcio

Fósforo

Sódio

Magnésio

Ómega 3

Ómega 6

ADITIVOS NUTRICIONAIS

Vitamina A

Vitamina D3

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina)

Vitamina B2 (Riboflavina)

Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina)

Vitamina B12 (Cianocobalamina)

Ácido nicotínico (Niacina)

Ácido pantotênico (Cálcio-D-Pantotenato)

Biotina

Ácido fólico

Colina

L-Carnitina

Taurina

Ferro (Sulfato de ferro (II) mono-hidratado) 

Cobre (Sulfato de cobre (II) penta-hidratado)

Cobre (Quelato de cobre (II) e de aminoácidos, na forma hidratada) 

Zinco (Óxido de zinco)

Zinco (Quelatos de zinco e de aminoácidos, na forma hidratada) 

Iodo (Iodeto de potássio)

Selénio (Selenito sódico)

Manganês (Óxido de  manganês (II))

OUTROS INGREDIENTES

Glucosamina

Sulfato de condroitina

Energia metabolizável (NRC 2006)

CÃES GATOS

UNI

PROCESSO DE 

Alimentaçâo  
VERDADEde



OWNAT ULTRA DIGERÍVEL
Ownat  ULTRA é uma nova proposta de alimentação natural, em linha com os 

interesses dos consumidores atuais.

Com os melhores ingredientes naturais, elevadas quantidades de carne fresca e 
um conteúdo limitado de cereais, sempre integrais, elaboramos as nossas receitas 
cozinhando-os muito lentamente e à baixa temperatura, para conseguir a máxima 

qualidade nutricional atingir uma digestibilidade excepcional.

Frescos e de proximidade, com todo o seu valor 
nutritivo intacto: carnes frescas, arroz integral, frutas 
frescas, ervilhas, brócolos, algas, plantas aromáticas... 

Fornece proteínas de alto valor biológico, 
assim como um sabor e apetência 

excecionais.

Sem milho, trigo ou soja. Apenas arroz, cevada e 
avena, sempre integrais e em proporções reduzidas, 

como fonte de fibra, vitaminas e minerais.

Apenas conservantes naturais, sem corantes 
nem aditivos artificiais supérfluos. 

VARIEDADES PARA ALIMENTAÇÃO DE CÃES Maxi Junior
Indicado para cachorros de raças grandes. Tem um 
elevado teor energético e é rico em proteínas para 
favorecer o crescimento saudável. A proporção 
equilibrada de cálcio e fósforo garante um 
desenvolvimento ótimo dos ossos e dos dentes.     
COMPOSIÇÃO: Frango fresco* (15% mín. antes de 
cozinhar), peru fresco* (15% mín. antes de cozinhar), 
frango desidratado (11%), porco desidratado (10%), 
ervilhas inteiras* (9%), batata desidratada* (7%), arroz 
integral* (7%), gordura de frango (preservada com 
antioxidantes naturais), raízes de mandioca* (4%), 
cevada integral* (3%), favas inteiras* (2%), salmão 
desidratado (2%), proteína hidrolisada de frango (2%), 
legumes e frutas frescas antes de cozinhar (maçã* 1%, 
cenoura* 0,5%, abóbora* 0,5%), levedura de  
cerveja* (1%), sementes de linhaça* (1%), ovo 
desidratado* (1%), óleo de salmão (preservado com 
antioxidantes naturais), sal-gema*, raízes de chicória 
(FOS)*, extrato de leveduras (MOS), algas marinhas 
desidratadas* (500 mg/kg), glucosamina  
(500 mg/kg), yucca schidigera, sulfato de condroitina 
(100 mg/kg), arandos* (100 mg/kg), chá verde*  
(80 mg/kg), equinácea* (80 mg/kg), flor de camomila* 
(80 mg/kg), funcho* (80 mg/kg).
*Ingredientes naturais
FORMATOS:  3 kg / 14 kg

Sterilized
Os gatos esterilizados têm menos necessidades 
energéticas e têm mais propensão para o excesso de 
peso. O nosso alimento ajuda-os a manter o peso ideal, 
já que inclui uma quantidade reduzida de gorduras, 
mantendo simultaneamente uma elevada proporção 
de proteínas para garantir a correta manutenção da 
musculatura e uma excelente condição física.
COMPOSIÇÃO: Peru fresco* (30% mín. antes de 
cozinhar), frango desidratado (15%), ervilhas  
inteiras* (11%), batata doce desidratada* (7%), arroz 
integral* (7%), gordura de frango (preservada com 
antioxidantes naturais), aveia integral* (4%), porco 
desidratado (4%), polpa de beterraba, levedura de 
cerveja* (3%), raízes de mandioca* (3%), proteína 
hidrolisada de frango (2%), legumes e frutas frescas 
antes de cozinhar (maçã* 1%, cenoura* 0,5%,  
brócolos* 0,5%), sementes de linhaça* (1%), óleo de 
salmão (preservado com antioxidantes naturais),  
sal-gema*, raízes de chicória (FOS)*, extrato de 
leveduras (MOS), algas marinhas desidratadas*  
(500 mg/kg), glucosamina (500 mg/kg), yucca 
schidigera, sulfato de condroitina (100 mg/kg), 
arandos* (100 mg/kg), chá verde* (80 mg/kg), 
equinácea* (80 mg/kg), flor de camomila* (80 mg/kg), 
funcho* (80 mg/kg).
*Ingredientes naturais
FORMATOS:  1,5 kg

Chicken & rice
Alimento completo e equilibrado para gatos de 
qualquer raça em idade adulta. Totalmente digerível 
e apetecível, foi concebido para garantir o correto 
funcionamento do organismo do gato e para proteger 
o seu sistema urinário.
A forma e o tamanho reduzido das bolinhas tornam-no 
muito apetecível e fácil de ingerir.
COMPOSIÇÃO: Frango fresco* (30% mín. antes de 
cozinhar), frango desidratado (18%), ervilhas  
inteiras* (11%), batata desidratada* (8%), arroz  
integral* (7%), gordura de frango (preservada com 
antioxidantes naturais), raízes de mandioca* (5%), porco 
desidratado (3%), cevada integral* (3%), levedura de 
cerveja* (2%), proteína hidrolisada de frango (2%), 
legumes e frutas frescas antes de cozinhar (maçã* 1%, 
cenoura* 0,5%, abóbora* 0,5%), sementes de  
linhaça* (1%), óleo de salmão (preservado com 
antioxidantes naturais), sal-gema*, raízes de chicória 
(FOS)*, extrato de leveduras (MOS), algas marinhas 
desidratadas* (500 mg/kg), glucosamina  
(500 mg/kg), yucca schidigera, sulfato de condroitina 
(100 mg/kg), arandos* (100 mg/kg), chá verde*  
(80 mg/kg), equinácea* (80 mg/kg), flor de camomila* 
(80 mg/kg), funcho* (80 mg/kg).  
*Ingredientes naturais
FORMATOS: 1,5 kg

VARIEDADES PARA ALIMENTAÇÃO DE gatos

Medium Adult
Alimento completo e equilibrado que garante uma 
ótima assimilação dos nutrientes, graças às proteínas 
da carne fresca e uma quantidade equilibrada de 
fibras alimentares para regular o trânsito intestinal. 
Concebido para satisfazer as necessidades nutricionais 
dos cães adultos (de 1 aos 7 anos) de raças médias com 
um nível de atividade normal.
COMPOSIÇÃO: Frango desidratado (17%), frango fresco* 
(15% mín. antes de cozinhar), peru fresco* (15% mín. 
antes de cozinhar), ervilhas inteiras* (9%), gordura 
de frango (preservada com antioxidantes naturais), 
raízes de mandioca* (8%), arroz integral* (7%), vagem 
de alfarroba* (4%), batata desidratada* (4%), cevada 
integral* (3%), salmão desidratado (2%), proteína 
hidrolisada de frango (2%), legumes e frutas frescas 
antes de cozinhar (maçã* 1%, cenoura* 0,5%,  
brócolos* 0,5%), polpa de beterraba, levedura de 
cerveja* (1%), sementes de linhaça* (1%), óleo de 
salmão (preservado com antioxidantes naturais), ovo 
desidratado* (0,5%), sal-gema*, alfafa desidratada*, 
raízes de chicória (FOS)*, extrato de levedura (MOS), 
algas marinhas desidratadas* (500 mg/kg), glucosamina 
(500 mg/kg), yucca schidigera, sulfato de condroitina 
(100 mg/kg), arandos* (100 mg/kg), chá verde*  
(100 mg/kg), equinácea* (100 mg/kg), flor de camomila* 
(100 mg/kg).
*Ingredientes naturais
FORMATOS:  3 kg / 8 kg / 14 kg

Medium junior
Indicado para cachorros de raças médias desde o 
desmame até ao fim da sua fase de crescimento. 
Proporciona uma elevada dose de energia e é rico 
em proteínas para favorecer o desenvolvimento da 
musculatura. A proporção equilibrada de cálcio e 
fósforo garante um desenvolvimento ótimo dos ossos 
e dos dentes.
COMPOSIÇÃO: Frango desidratado (18%), frango 
fresco* (15% mín. antes de cozinhar), peru fresco* 
(15% mín. antes de cozinhar), ervilhas inteiras* (9%), 
gordura de frango (preservada com antioxidantes 
naturais), batata desidratada* (8%), arroz  
integral* (7%), raízes de mandioca* (5%), cevada 
integral* (3%), salmão desidratado (2,5%), levedura 
de cerveja* (2%), proteína hidrolisada de frango (2%), 
legumes e frutas frescas antes de cozinhar (maçã* 1%,  
cenoura* 0,5%, abóbora* 0,5%), ovo  
desidratado* (1%), sementes de linhaça* (1%), óleo 
de salmão (preservado com antioxidantes naturais), 
polpa de beterraba, sal-gema*, raízes de chicória 
(FOS)*, extrato de leveduras (MOS), algas marinhas 
desidratadas* (500 mg/kg), glucosamina  
(500 mg/kg), yucca schidigera, sulfato de condroitina 
(100 mg/kg), arandos* (100 mg/kg), chá verde*  
(80 mg/kg), equinácea* (80 mg/kg), flor de camomila* 
(80 mg/kg), funcho* (80 mg/kg).
*Ingredientes naturais
FORMATOS:  1 kg / 3 kg / 14 kg

Mini adult
Alimento completo e equilibrado para cães adultos 
de raças pequenas. Contém um ótimo equilíbrio 
de proteínas e gorduras para satisfazer as elevadas 
necessidades energéticas destas raças, evitando 
simultaneamente o excesso de peso. A forma e o 
tamanho reduzido das bolinhas tornam-no muito 
apetecível e fácil de ingerir.
COMPOSIÇÃO: Frango fresco* (15% mín. antes de 
cozinhar), peru fresco* (15% mín. antes de cozinhar), 
frango desidratado (12%), raízes de mandioca* (9%), 
ervilhas inteiras* (9%), gordura de frango (preservada 
com antioxidantes naturais), arroz integral* (7%), porco 
desidratado (5%), batata desidratada* (4%), vagem 
de alfarroba* (3%), cevada integral* (2%), salmão 
desidratado (2%), levedura de cerveja* (2%), proteína 
hidrolisada de frango (2%), legumes e frutas frescas 
antes de cozinhar (maçã* 1%, cenoura* 0,5%,  
brócolos* 0,5%), polpa de beterraba, sementes 
de linhaça* (1%), óleo de salmão (preservado com 
antioxidantes naturais), ovo desidratado* (0,5%), 
sal-gema*, alfafa desidratada*, raízes de chicória 
(FOS)*, extrato de leveduras (MOS), algas marinhas 
desidratadas* (500 mg/kg), glucosamina  
(500 mg/kg), yucca schidigera, sulfato de condroitina 
(100 mg/kg), arandos* (100 mg/kg), chá verde*  
(100 mg/kg), equinácea* (100 mg/kg), flor de 
camomila* (100 mg/kg).
*Ingredientes naturais
FORMATOS:  1 kg / 3 kg

Maxi adult
Especificamente concebido para satisfazer as 
necessidades nutricionais dos cães de tamanho grande 
(mais de 26-28 kg). As bolinhas de maior tamanho 
estimulam a mastigação e fazem que ingiram de forma 
mais lenta.
COMPOSIÇÃO: Frango desidratado (18%), frango fresco* 
(15% mín. antes de cozinhar), peru fresco* (15% mín. 
antes de cozinhar), raízes de mandioca* (8%), ervilhas 
inteiras* (7%), arroz integral* (7%), gordura de frango 
(preservada com antioxidantes naturais), favas  
inteiras* (4%), cevada integral* (4%), batata  
desidratada* (4%), proteína hidrolisada de frango (2,5%), 
legumes e frutas frescas antes de cozinhar (maçã* 1%,  
cenoura* 0,5%, brócolos* 0,5%), porco  
desidratado (2%), levedura de cerveja* (1%), polpa de 
beterraba, vagem de alfarroba* (1%), óleo de salmão 
(preservado com antioxidantes naturais), sementes de 
linhaça* (1%), sal-gema*, alfafa desidratada*, raízes 
de chicória (FOS)*, extrato de leveduras (MOS), algas 
marinhas desidratadas* (500 mg/kg), glucosamina  
(500 mg/kg), yucca schidigera, sulfato de condroitina 
(100 mg/kg), arandos* (100 mg/kg), chá verde*  
(100 mg/kg), equinácea* (100 mg/kg), flor de  
camomila* (100 mg/kg).
*Ingredientes naturais
FORMATOS: 3 kg / 14 kg

Medium lamb & rice
Elaborado com 30% de carne fresca de cordeiro, 
é especialmente indicado para animais que têm 
sensibilidade e intolerâncias relacionadas com a 
alimentação.
COMPOSIÇÃO: Cordeiro fresco* (30% mín. antes de 
cozinhar), porco desidratado (11%), batata  
desidratada* (8%), gordura animal (preservada com 
antioxidantes naturais), cordeiro desidratado (7%), arroz 
integral* (7%), ervilhas inteiras* (7%), raízes de  
mandioca* (4%), cevada integral* (4%), vagem de 
alfarroba* (3%), polpa de beterraba, favas inteiras* (2%), 
proteína animal hidrolisada (2%), legumes e frutas frescas 
antes de cozinhar (maçã* 1%, cenoura* 0,5%,  
abóbora* 0,5%), levedura de cerveja* (1%), óleo de 
salmão (preservado com antioxidantes naturais), 
sementes de linhaça* (1%), ovo desidratado* (0,5%), 
sal-gema*, raízes de chicória (FOS)*, extrato de leveduras 
(MOS), algas marinhas desidratadas* (500 mg/kg), 
glucosamina (500 mg/kg), yucca schidigera, sulfato 
de condroitina (100 mg/kg), arandos* (100 mg/kg), 
chá verde* (80 mg/kg), equinácea* (80 mg/kg), flor de 
camomila* (80 mg/kg), funcho* (80 mg/kg).
*Ingredientes naturais
FORMATOS:  3 kg / 8 kg / 14 kg

Mini junior
Os cachorros de raças pequenas têm um processo 
de desenvolvimento muito rápido e intenso. Foi 
especialmente formulado com altos níveis de energia 
para satisfazer as necessidades nutritivas dos cachorros 
até à idade adulta. Também é indicado para mães 
em gestação e oferece excelentes resultados como 
produto para o desmame dos cachorros.
COMPOSIÇÃO: Frango fresco* (15% mín. antes de 
cozinhar), peru fresco* (15% mín. antes de cozinhar), 
frango desidratado (14%), gordura de frango 
(preservada com antioxidantes naturais), ervilhas 
inteiras* (8%), batata desidratada* (8%), arroz  
integral* (7%), raízes de mandioca* (4%), porco 
desidratado (4%), cevada integral* (3%), salmão 
desidratado (2,5%), levedura de cerveja* (2%), proteína 
animal hidrolisada (2%), ovo desidratado* (2%), 
legumes e frutas frescas antes de cozinhar (maçã* 1%, 
cenoura* 0,5%, abóbora* 0,5%), sementes de linhaça* 
(1%), óleo de salmão (preservado com antioxidantes 
naturais), sal-gema*, raízes de chicória (FOS)*, extrato 
de leveduras (MOS), algas marinhas desidratadas*  
(500 mg/kg), glucosamina (500 mg/kg), yucca 
schidigera, sulfato de condroitina (100 mg/kg), 
arandos* (100 mg/kg), chá verde* (80 mg/kg), 
equinácea* (80 mg/kg), flor de camomila* (80 mg/kg), 
funcho* (80 mg/kg).
*Ingredientes naturais
FORMATOS:  1 kg / 3 kg

Medium sterilized
Alimento especial para cães esterilizados de raças 
médias, que têm menores necessidades energéticas 
e têm maior propensão para o excesso de peso. A sua 
composição ajuda à manutenção do peso ideal, já que 
tem uma reduzida quantidade de gorduras, mantendo 
simultaneamente uma elevada proporção de proteínas 
para garantir uma condição física excelente. 
COMPOSIÇÃO: Frango fresco* (15% mín. antes de 
cozinhar), peru fresco* (15% mín. antes de cozinhar), 
frango desidratado (14%), batata doce  
desidratada* (8%), ervilhas inteiras* (7%), arroz  
integral* (7%), porco desidratado (5%), raízes de 
mandioca* (4%), aveia integral* (4%), vagem de 
alfarroba* (4%), gordura de frango (preservada com 
antioxidantes naturais), favas inteiras* (2%), salmão 
desidratado (2%), proteína hidrolisada de frango (2%), 
legumes e frutas frescas antes de cozinhar (maçã* 1%, 
cenoura* 0,5%, brócolos* 0,5%), levedura de  
cerveja* (1%), ovo desidratado* (1%), polpa de 
beterraba, óleo de salmão (preservado com 
antioxidantes naturais), sementes de linhaça* (1%), 
sal-gema*, alfafa desidratada*, raízes de chicória 
(FOS)*, extrato de leveduras (MOS), algas marinhas 
desidratadas* (500 mg/kg), glucosamina  
(500 mg/kg), yucca schidigera, sulfato de condroitina 
(100 mg/kg), arandos* (100 mg/kg), chá verde*  
(100 mg/kg), equinácea* (100 mg/kg), flor de camomila* (100 mg/kg). 
*Ingredientes naturais
FORMATOS:  3 kg / 14 kg

Medium Light
Especialmente formulado para cães com baixo nível 
de atividade ou com tendência para o excesso de peso. 
Com uma quantidade reduzida de gorduras, ajuda a 
recuperar e a manter o peso ideal e contém também 
uma elevada proporção de proteínas da máxima 
qualidade, que garantem uma boa manutenção e 
tonicidade dos músculos. 
COMPOSIÇÃO: Peru fresco* (30% mín. antes de cozinhar), 
frango desidratado (12%), ervilhas inteiras* (11%), 
batata doce desidratada* (10%), arroz integral* (7%), 
porco desidratado (6%), aveia integral* (5%), vagem 
de alfarroba* (5%), raízes de mandioca* (3%), proteína 
hidrolisada de frango (2,5%), polpa de beterraba, levedura 
de cerveja* (2%), legumes e frutas frescas antes de 
cozinhar (maçã* 1%, cenoura* 0,5%, brócolos* 0,5%),  
sementes de linhaça* (1%), óleo de salmão (preservado 
com antioxidantes naturais), sal-gema*, alfafa 
desidratada*, raízes de chicória (FOS)*, extrato de 
leveduras (MOS), algas marinhas desidratadas*  
(500 mg/kg), glucosamina (500 mg/kg), yucca schidigera, 
sulfato de condroitina (100 mg/kg), arandos* (100 mg/kg), 
chá verde* (100 mg/kg), equinácea* (100 mg/kg), flor de 
camomila* (100 mg/kg).
*Ingredientes naturais
FORMATOS:  3 kg / 14 kg

naturais  Ingredientes 

fresca  carne  

sem PRESERVATIVOS

aditivos artificiais 
OU  CORANTES    
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A qualidade começa pelos ingredientes: 
selecionamos apenas os ingredientes mais frescos 
e naturais com todo o seu valor nutritivo intacto. 

Cozemos os ingredientes uito lentamente 
e a baixas temperaturas nos seus próprios 
sucos e em lotes de produção de menores 
dimensões,para reter a máxima qualidade 

nutricional e atingir uma digestibilidade 
excepcional. 

Para terminar, formamos os croquetes do 
tamanho e formas adequados a cada tipo 

de cão e gato e realizamos o embalamento 
conservando toda a frescura. 

O sistema digestivo dos cães e dos gatos não 
está preparado para assimilar os hidratos de 
carbono crus. O nosso processo SLOW COOKING 
permite-nos obter o ponto exato de cozedura 
dos carboidratos, alcançando uma percentagem 
de gelatinização dos amidos superior a 87%, uma 
das mais altas do mercado, permitindo assim que 
o seu organismo possa aproveitar muito mais a 
energia que estes aportam.

O nosso EXCLUSIVO   

slow cooking

Respeita ao máximo  
a qualidade  

nutritiva dos 
ingredientes.

Melhora  
o apetite. 

Aumenta a digestibilidade 
e, portanto, o 

aproveitamento dos 
nutrientes.

Distribuido por:

MUITO    MAIS    valor 
superpremiumNO SEGMENTO 

MINI 
JUNIOR

MINI 
ADULT

MEDIUM 
JUNIOR

MEDIUM 
ADULT

MAXI 
JUNIOR

MAXI 
ADULT

MEDIUM 
LAMB 
& RICE

MEDIUM 
LIGHT

MEDIUM 
STERILIZED

CHICKEN 
& RICE

STERI- 
LIZED

% 32 29 32 29 33 30 27 28 31 32 33

% 7,2 7 7,2 7,5 7 7,5 7,5 7 7,2 7,7 7,5

% 20 18 18 17 17 16 16 9 13 15 12,5

% 2 2,5 2 2,5 2 2,7 3 4 3 2 3,5

% 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

% 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,5 1,5 1,2 1,2 1,3 1

% 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 1 1 0,8 0,8 0,9 0,7

% 0,37 0,35 0,4 0,36 0,37 0,36 0,33 0,33 0,37 0,4 0,4

% 0,16 0,16 0,16 0,17 0,14 0,15 0,2 0,15 0,15 0,16 0,16

% 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7

% 3,3 3,1 3 3 3 3 2,5 2 2,3 2,4 2,2

UI/kg 22.000 20.000 22.000 20.000 22.000 20.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 

UI/kg 1.800 1.500 1.800 1.500 1.800 1.500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

UI/kg 400 350 400 350 400 350 400 400 400 400 400

mg/kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

mg/kg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

mg/kg 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

mg/kg 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

mg/kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

mg/kg 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

mg/kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

mg/kg   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1

mg/kg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

mg/kg 1.800 1.700 1.800 1.700 1.800 1.700 1.800 1.700 1.700 1.800 1.800 

mg/kg 40 40 100 40 100 100 40 380 380 100 380 

mg/kg 1.000 1.000 1.400 1.000 1.400 1.400 1.000 1.400 1.400 2.000 2.000 

mg/kg 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

mg/kg 4 4 4 4 5 5 4 4 5 6 6

mg/kg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6

mg/kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

mg/kg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

mg/kg 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

mg/kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

mg/kg 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

mg/kg 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

mg/kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

kcal/kg 4.160 4.020 4.055 3.975 4.015 3.900 3.840 3.400 3.680 3.850 3.680 

CONSTITUINTES ANALÍTICOS
Proteína

Matéria inorgânica

Teor de matéria gorda

Fibras brutas

Humidade

Cálcio

Fósforo

Sódio

Magnésio

Ómega 3

Ómega 6

ADITIVOS NUTRICIONAIS

Vitamina A

Vitamina D3

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina)

Vitamina B2 (Riboflavina)

Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina)

Vitamina B12 (Cianocobalamina)

Ácido nicotínico (Niacina)

Ácido pantotênico (Cálcio-D-Pantotenato)

Biotina

Ácido fólico

Colina

L-Carnitina

Taurina

Ferro (Sulfato de ferro (II) mono-hidratado) 

Cobre (Sulfato de cobre (II) penta-hidratado)

Cobre (Quelato de cobre (II) e de aminoácidos, na forma hidratada) 

Zinco (Óxido de zinco)

Zinco (Quelatos de zinco e de aminoácidos, na forma hidratada) 

Iodo (Iodeto de potássio)

Selénio (Selenito sódico)

Manganês (Óxido de  manganês (II))

OUTROS INGREDIENTES

Glucosamina

Sulfato de condroitina

Energia metabolizável (NRC 2006)

CÃES GATOS

UNI

PROCESSO DE 

Alimentaçâo  
VERDADEde


