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Rações
Temos nas nossas lojas uma variedade

enorme de rações para cão e gato, de

diferentes marcas, diferentes preços

mas todos eles com a melhor relação

qualidade preço.

Apostamos na qualidade e na

variedade. Temos rações específicas

para o tamanho do seu animal, idade e

atividade.

Consulte este catálogo e Encomende já

a ração preferida do seu amigo de

quatro patas!

A Sua Loja



Campeão cão
Júnior 20kg
Alimento completo para
cachorros
até aos 12 meses de idade

fezes firmes e menos odor

Cereais, farinha de aves (14% frango), farinhas de
carne, gordura de aves, hidrolisado de proteína de
aves, subprodutos de origem vegetal (2% polpa de
beterraba, Yucca Schidigera 125mg/kg), substâncias
minerais, leveduras.

Composição

Equilíbrio da flora
intestinal

rico em frango

sem organismos
geneticamente modificados

suporte das defesas naturais

Campeão cão
Adulto Mix 20kg
Alimento completo para cães
adultos. com cores

Cereais, farinha de carne, subprodutos de origem
vegetal (2% polpa de beterraba, Yucca Schidigera

125mg/kg), gordura de aves ,hidrolisado de proteína
de aves ,substâncias minerais ,levaduras.

Composição

fezes firmes e menos odor

Equilíbrio da flora
intestinal

Benefícios para pele e pelo

com ómega 6

Campeão cão
Alta Energia 20kg
Alimento completo para cães
adultos com atividade física
intensa.

Cereais ,farinhas de carne ,gordura de aves ,farinha
de aves (4% frango), subprodutos de origem vegetal
(2% polpa de beterraba, Yucca Schidigera
125mg/kg), hidrolisado de proteína de aves
,substâncias minerais ,leveduras.

Composição
com ómega 6

fezes firmes e menos odor

rico em frango

elevado teor energético
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Alimento completo para gatos
adultos.

sem organismos
geneticamente modificados

Campeão cão
Adulto 20kg
Alimento completo para cães
adultos.

Alipet cão
Adulto 20kg
Alimento completo para cães
adultos.

Campeão gato
Alta Energia 20kg

fezes firmes e menos odor

Equilíbrio da flora
intestinal

com ómega 6

Benefícios para pele e pelo

fezes firmes e menos odor

Benefícios para pele e pelo

com atum

rico em frango

Cereais, farinhas de carne, subprodutos de origem
vegetal (2% polpa de beterraba, Yucca Schidigera
125mg/kg), gordura de aves, hidrolisado de proteína
de aves, substâncias minerais, leveduras.

Composição

Cereais, farinhas de aves (20% frango), subprodutos
de origem vegetal (2% de polpa de beterraba, Yucca
schidigera 125mg/kg) gordura de aves, farinha de
peixe (4% atum), extratos de proteínas vegetais,
substâncias minerais, hidrolisado de proteína de aves,
levedura.

Composição

Benefícios para pele e pelo

Cereais, carnes e subprodutos animais, óleos e
gorduras, subprodutos de origem vegetal,

substâncias mineais.

Composição
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Formulado com chicória e polpa de
beterraba, duas fontes de fibra
para ajudar a melhorar o
processo digestivo de cães mais
sensíveis.

Friskies cão
Balance 18kg
É uma saborosa receita com
frango e legumes adicionados,
com cereais integrais, vitamina B
e ácidos gordos, ómega 3 e 6.

Friskies cão
Digestion 18kg

Vitaminas e minerais essenciais 

suporta as defesas naturais

Cereais (63% cereais integrais), carnes e subprodutos de
origem animal (8%), subprodutos de origem vegetal, óleos

e gorduras, extratos de proteínas vegetais e minerais.

Composição

Cereais (60% cereais integrais), carnes e
subprodutos de origem animal (8%), subprodutos
de origem vegetal (1.5% polpa de beterraba), óleos
e gorduras, extratos de proteínas vegetais, minerais
e legumes (0.5% raiz se chicória desidratada).

Composição

digestão saudável

Chicória, uma fonte
natural de fibras
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Friskies cão
Júnior 18kg
Para cachorros com mais de 6
semanas. Receita com frango, leite
e legumes, combinados com cereais
integrais, vitamina B e ácidos
gordos Ómega 3 e 6.

Friskies cão
Active 18kg
para cães cheios de energia.
receita com carne de vaca, cereais
integrais, vitamina b e ácidos
gordos omega 3 e 6.

ajuda a manter o nível de
energia

+20% de vitamina b e e do que o
purina friskies balance para ajudar

a manter o nível de energia

Cereais (64% cereais integrais), carnes e subprodutos de
origem animal (8%), subprodutos de origem vegetal, óleos

e gorduras, extratos de proteínas vegetais e minerais.

Composição

Cereais (51% cereais integrais), carnes e subprodutos de
origem animal (8%), extratos de proteína vegetal, óleos e
gorduras, subprodutos de origem vegetal, açúcares,
minerais, leite e subprodutos lácteos (4% leite desnatado),
legumes (0.5%) e 16% de carnes com mínimo de 4%
frango.

Composição

Ossos e dentes saudáveis

Crescimento saudável
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com carne de vaca, frango e
legumes adicionados 100%
completo e equilibrado.

Friskies gato
Coelho e Frango 
Com coelho, frango e legumes
adicionados, 100% completo e
equilibrado.

Friskies gato
Atum 
Com atum e legumes
adicionados, 100% completo e
equilibrado.

Friskies cão
Vaca e Frango

Cereais, carnes e subprodutos de origem animal (10%),
extratos de proteínas vegetais, óleos e gorduras,
subprodutos de origem vegetal, substâncias minerais,
leveduras. 20% carnes : 4%vaca, 4% frango, 0.5% fígado.

Composição

Ossos e dentes saudáveis

Músculos tonificados

trato urinário saudável

Cereais, carnes e subprodutos de origem animal,
extratos de proteínas vegetais, óleos e gorduras,

subprodutos de origem vegetal, peixes e
subprodutos de peixes (1.6%), substâncias

minerais, leveduras, legumes .

Composição

Ossos e dentes saudáveis

Músculos tonificados

trato urinário saudável

Ossos e dentes saudáveis

Músculos tonificados

trato urinário saudável

Cereais, carnes e subprodutos de origem animal (10%),
extratos de proteínas vegetais, óleos e gorduras,
subprodutos de origem vegetal, substâncias minerais,
leveduras, legumes.

Composição
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Avenal Dog
Alta Energia

fezes firmes e menos odor

Avenal Dog
Active

Com frango e arroz, esta ração é um
alimento completo para cães adultos
com uma vida ativa.

Avenal Dog
Caça
Para cães caçadores. Este alimento
contém vitaminas, minerais e proteína para
que os músculos permaneçam fortes.

fezes firmes e menos odor

Farinha de carne (aves min.25%), trigo, gordura de
aves, farinha de milho, arroz (min.10%) glúten de

milho, farinha de peixe (min.2.5%), polpa de beterraba
(min.2.5%), hidrolisados de carne de aves, FOS e MOS,

extrato de chá verde e de uva (fonte de polifenóis),
alecrim..

Composição

Farinha de carne (aves min.10%),farinha de milho,
trigo,gordura de aves, polpa de beterraba (min.2%),
digest, glúten de milho, vitaminas e minerais. Extrato
de Yucca Schidigera. 

Composição

Pele saudável e pelo brilhante

antioxidantes de origem natural

digestão saudável

digestão saudável

Sistema imunitário saudável

músculos fortes

Especial para cães ativos. com carne
e cereais para manter o seu cão
nutrido e saudável.

Grãos de cereais e seus produtos derivados (pode
conter milho geneticamente modificado), produtos de
animais terrestres e seus produtos derivados,
diversos, tubérculos, raízes e seus produtos
derivados (polpa de beterraba min.2%).

Composição

fezes firmes e menos odor

digestão saudável

Sistema imunitário saudável

músculos fortes
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Avenat Cat

Composição
Farinha de carne (aves min.8%), milho (contém milho

geneticamente modificado), trigo, sêmea de trigo,
gordura de aves, polpa de beterraba desidratada

(min.2%), hidrolisado de carne de aves, vitaminas e
mineais.

Carne e cereais

Avenal Cat
Aves, peixe e arroz
Alimento completo para gatos
adultos, com peixe, aves e arroz.

Farinha de carne (aves min.10%), milho, trigo, gordura de
aves, arroz (min.5%), gluten de milho, farinha de peixe
(min.2.5%), vitaminas e minerais, MOS.

Composição

Alimento completo para gatos adultos
com carne e cereais.

Nutrição adaptada

Suporte de órgãos vitais 

Pele saudável e pelo brilhante

antioxidantes de origem natural

Equilíbrio da flora
intestinal

Suporte de órgãos vitais 

Pele saudável e pelo brilhante

Equilíbrio da flora
intestinal
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Dog Chow
Light Peru

Dog Chow 
Adult Borrego

Adaptado para cães adultos que inclui
vitaminas e minerais essenciais para
suportar ossos saudáveis, elevados níveis
de proteína e gordura para suportar a
manutenção dos músculos.

Para cães com tendência a excesso de
peso, elaborado com um baixo nível de
gordura para garantir que o seu cão
tem uma condição corporal ideial.

Composição

músculos fortes

Nutrição adaptada

Pele saudável e pelo brilhante

condição corporal ideal

Cereais (50% cereais integrais), carnes e subprodutos
animais(16%), extratos de proteína vegetal, óleos e
gorduras, subprodutos de origem vegetal, legumes (1.1%
raiz de chicória, 0.07% cenoura, 0.07% espinafres,),
substâncias minerais. 34% carnes, mínimo de 4% borrego.

Composição

dentes e ossos saudáveis

Dog Chow 
Adult Frango
Para cães adultos que incluem vitaminas e
minerais essenciais para suportar ossos
saudáveis  e elevados níveis de proteína e
gordura para suportar a manutenção dos
músculos.

Nutrição adaptada

fezes firmes

dieta de baixas calorias

Cereais (59% cereais integrais), carnes e subprodutos
animais(16%), extratos de proteína vegetal (2% polpa

de beterraba seca), óleos e gorduras, legumes ( 1.1%
raíz de chicória desidratada, 0.07% cenoura

desidratada, 0.07% espinafres desidratados),
substâncias minerais. Ingredientes naturais
equivalente a 32% carne, mínimo 4% peru.

Cereais (50% cereais integrais), carnes e
subprodutos animais(16%), extratos de proteína
vegetal, óleos e gorduras, subprodutos de origem
vegetal, legumes (1.1% raiz de chicória, 0.07%
cenoura, 0.07% espinafres,), substâncias minerais.
34% carnes, mínimo de 4% frango.

Composição

músculos fortes

Nutrição adaptada

Pele saudável e pelo brilhante

dentes e ossos saudáveis
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Dog Chow
Sensitive Salmão

Dog Chow 
Adult Large Breed Peru
Sem adição de corantes,
aromantizantes e conservantes
artificiais. croquetes com dupla forma e
duplo tamanho.

Nutrição Sensível adaptada formulada
com salmão, proteína de elevada
qualidade, que ajuda a suportar uma boa
digestão, assim como ácidos gordos
ómega 3 e 6 que irão ajudar a gerir as
reações na pele sensível do seu cão.

Composição

Nutrição adaptada

Cereais (63% cereais integrais), carnes e subprodutos
animais, extratos de proteína vegetal, óleos e

gorduras, peixes e subprodutos de peixes, legumes (
1.1% raiz de chicória desidratada, 0.07% cenoura

desidratada, 0.07% espinafres desidratados),
substâncias minerais. Ingredientes naturais

equivalente a 4% de salmão.

Cereais (61% cereais integrais), carnes e subprodutos
animais(16%), extratos de proteína vegetal, óleos e
gorduras, subprodutos de origem vegetal, legumes (1.1%
raiz de chicória, 0.07% cenoura, 0.07% espinafres,),
substâncias minerais. 34% carnes, mínimo de 4% perú.

Composição

Pele saudável e pelo brilhante

coração saudável

Nutrição adaptada

digestão saudável

digestão saudável

Pele saudável e pelo brilhante

Sistema imunitário saudável
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Dog Chow

Composição
Cereais (46% cereais integrais), carnes e subprodutos

animais (16%), extratos de proteína vegetal, óleos e
gorduras,  legumes ( 1.1% raiz de chicória desidratada,

0.07% cenoura desidratada, 0.07% espinafres
desidratados), substâncias minerais. Ingredientes

naturais com o mínimo de 4% de frango.

Adulto Ativo Frango 

Dog Chow 
Senior Frango
Formulado para manter as articulações
flexíveis e facilitar a mobilidade. Ajuda a
manter um corpo magro e aliviar pressão
nas articulações. fornece vitamina e que
ajuda a suportar o sistema imunitário
maduro.

Ingredientes naturais selecionad0s e sem
adição de corantes, aromatizantes e
conservantes artificiais. Croquetes com
dupla forma e tamanho.

Nutrição adaptada

Cereais (57% cereais integrais), carnes e subprodutos
animais(16%), extratos de proteína vegetal, subprodutos
de origem vegetal, óleos e gorduras, legumes (1.1% raiz
de chicória, 0.07% cenoura, 0.07% espinafres),
substâncias minerais. 32% carnes, mínimo de 4% frango.

Composição

Suporte de órgãos vitais 

melhora a digestão

digestão saudável

articulações flexíveis 

Boa saúde oral

cheio de energia

recuperação muscular
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a SUA LOJA



Dog Chow

Composição
Cereais (44% cereais integrais), carnes e

subprodutos animais (16%), extratos de proteína
vegetal, óleos e gorduras,  legumes ( 1.1% raiz de
chicória desidratada, 0.07% cenoura desidratada,

0.07% espinafres desidratados), substâncias
minerais. Ingredientes naturais com o mínimo de 4%

de borrego.

Puppy Borrego

Dog Chow 
Puppy Frango
Alimento completo para cachorros com
ingredientes naturais selecionados e
todos os nutrientes essenciais que o seu
cachorro necessita.

Cereais (57% cereais integrais), carnes e subprodutos
animais(16%), extratos de proteína vegetal, subprodutos
de origem vegetal, óleos e gorduras, legumes (1.1% raiz
de chicória, 0.07% cenoura, 0.07% espinafres),
substâncias minerais. 32% carnes, mínimo de 4% frango.

Composição

digestão saudável

dentes e ossos saudáveis

desenvolvimento do cérebro
e da visão

Nutrição adaptada

Alimento completo para cachorros com
ingredientes naturais selecionados e
todos os nutrientes essenciais que o seu
cachorro necessita.

digestão saudável

dentes e ossos saudáveis

desenvolvimento do cérebro
e da visão

Nutrição adaptada
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Purina Pro Plan
Small & Mini Adulto Frango 

Purina Pro Plan
Small & Mini Puppy Frango

Pro plan optistart small & mini de frango é
uma ração seca rica em frango, com
nutrientes indispensáveis para um cachorro
em fase de crescimento. é também adequada
para cadelas em fase de gestação ou
lactação.

A fórmula contém optibalance, uma
combinação especial de nutrientes
especialmente formulada para ir ao
encontro de todas as suas necessidades
nutricional dos cães de raça pequena e
mini.

Composição

articulações saudáveis

Cuidado dentário total

Contém pedaços de frango
 de alta qualidade

dentes e ossos saudáveis

Frango (20%), proteína de aves desidratada, trigo,
gordura animal, farinha de soja, arroz (7%), farinha de
glúten de milho, polpa de beterraba desidratada, milho,
farinha de glúten de trigo, minerais, ovo desidratado, óleo
de peixe, vísceras organoléticas, colostro desidratado
(0.1%).

Composição

dentes e ossos saudáveis

Purina  Pro Plan
Sensitive Skin Salmão 3KG

Alimento seco completo, para cães de pele
sensível, com uma combinação específica de
nutrientes que ajudam a suportar a ótima
condição da pele do seu patudo.

Suporta o rápido metabolismo

Proteína de aves desidratada, trigo, milho, frango
(14%), glúten, polpa de beterraba desidratada,

minerais, raiz de chicória desidratada, óleo e peixe,
vísceras organoléticas, levedura.

Salmão (20%), Arroz (18%), Farinha de glúten de
milho, proteína de salmão desidratada, milho,
gordura animal, farinha de soja, polpa de beterraba
desidratada, amido de milho, minerais, celulose, óleo
de soja, sémola de milho, vísceras organoléticas,
levedura, ovo desidratado, óleo de peixe.

Composição rico em salmão

700GR

3KG

700GR

3KG

coração saudável

articulações saudáveis

articulações saudáveis

Pele e pelo saudável

fontes de proteína 
selecionadas

CÃO
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Purina Pro Plan

purina pro plan com optiweight é um
alimento seco completo, rico em frango,
cientificamente formulado para cães
adultos de tamanho mini ou pequeno com
excesso de peso ou esterelizados.

Composição

Light Sterilized Adult Frango

Purina Pro Plan
Sensitive Digestion Borrego 3KG

PRO PLAN SMALL & MINI ADULT OPTIDIGEST com
Borrego é um alimento completo para cães de
tamanho pequeno ou mini com digestão
sensível. 

Proteína de alta qualidade
 proveniente do borrego

Mantém massa 
corporal magra

Borrego (20%), Proteína de aves desidratada, Milho, Arroz
(8%), Sémola de milho, Polpa de beterraba desidratada,
Gordura animal, Vísceras organoléticas, Farinha de soja,
Farinha de glúten de milho, Ovo desidratado, Substâncias
minerais, Óleo de peixe, Leveduras.

Composição

regulação intestinal

Purina  Pro Plan
Medium Puppy Frango
PURINA PRO PLAN Cachorro Médio com OPTISTART é
desenvolvido para cachorros de tamanho
médio, mas é também adequado a cadelas
gestantes ou lactantes. Contém todos os
nutrientes que os cachorros necessitam para
os ajudar a crescer e a tornarem-se adultos
saudáveis e felizes.

reduz o stress cardíaco

Frango (15%), trigo, proteína de aves desidratada,
milho, arroz (9%), polpa de beterraba desidratada,

farinha de soja, farinha de glúten de milho, sémola de
milho, vísceras organoléticas, substâncias minerais,

farinha de glúten de trigo, óleo de peixe, gordura
animal. 

Frango (20%), Proteína de aves desidratada, Trigo,
Farinha de soja, Gordura animal, Arroz (8%), Milho,
Vísceras organoléticas, Polpa de beterraba
desidratada, Farinha de glúten de milho, Minerais,
Ovo desidratado, Óleo de peixe, Colostro
desidratado (0,1%).

Composição

articulações saudáveis

articulações fortes

CÃO

digestão saudável

fezes firmes e menos odor

700GR

3KG

Contém pedaços de frango
 de alta qualidade

800GR

3KG

dentes e ossos saudáveis

Cuidado dentário total

Contém pedaços de frango
 de alta qualidade
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desenvolvida para cães de tamanho médio com
sensibilidade gástrica. favorece a função
digestiva saudável dos cães com tendência para
ter transtornos digestivos. é uma fonte
selecionada de prebióticos que melhorar o
equilíbrio da microflora intestinal e favorece a
consistência das fezes.borrego de alta qualidade

Purina Pro Plan

Composição

Sensitive Digestion Borrego 14KG

Purina Pro Plan
Medium Adulto Frango 3KG
Formulada à base de frango.
PRO PLAN com OPTIHEALTH é um alimento completo
para cães adultos de tamanho médio. com
ingredientes para fortalecer as articulações do
seu animal de estimação, manter os dentes limpos
e fortes, e realçar o brilho natural do pêlo, tudo
numa deliciosa receita de frango de alta
qualidade.

Frango (20%), Trigo, Proteína de aves desidratada, Milho,
Arroz (7%), Gordura animal, polpa de beterraba
desidratada, farinha de glúten de milho, vísceras
organoléticas, Farinha de soja, Minerais, Ovo desidratado,
Óleo de peixe.

Composição

Purina  Pro Plan
Medium Sensitive Skin Salmão 14kg

ração para cão hipoalergénica à base de
salmão. indicada para cães adultos de porte
médio, com sensibilidades de pele e pêlo.
contém uma combinação de nutrientes que
têm como alvo a pele, minimizando
problemas de pele causados por alergias
alimentares.

Cordeiro (14%), trigo, sémola de milho, gordura
animal, farinha de soja, arroz (4%), subproduto

aromatizante, gluten, raiz de chicória desidratada
(1% fonte prebióticos), substâncias minerais, ovo

desidratado, óleo de peixe.

Salmão (14%), arroz (14%), milho, proteínas
desidratadas, glúten de milho, grãos de milho, farelo
de soja, gordura animal, digerir, polpa de beterraba
seca, ovo seco, amido de milho, óleo mineral peixe,
raiz de chicória, óleo de soja.

Composição

nutrientes-chave que ajudam
a suportar articulações
saudáveis

CÃO

digestão saudável

fezes firmes e menos odor

Proteínas selecionadas
 para cães sensíveis

articulações fortes

dentes e ossos saudáveis

digestão fácil

regulação intestinal

fezes firmes e menos odor

Pele e pelo saudável

rico em salmão
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é indicada para cães adultos de
tamanho grande e físico atlético,
formulada para promover a saúde
geral.

Purina Pro Plan

Composição

Large Adult Robust 14kg

Purina Pro Plan
Large Athletic Puppy Frango 3kg

a ração purina pro plan large athletic
puppy com optisart, rica em frango e
arroz, foi especialmente desenvolvida
para garantir as necessidades energéticas
dos cachorros de raças grandes, de porte
atlético.

Frango (17%), proteínas de ave desidratadas, trigo, arroz
(9%), gluten, farinha de soja, milho, gordura animal,
subproduto aromatizante, polpa de beterraba
desidratada, substâncias minerais, óleo de peixe, calostro
desidratado (0.1%).

Composição

Purina  Pro Plan
Large Robust Adult Salmão 14kg

ração para cães de grande porte com
uma constituição física forte e pele
sensível. clinicamente comprovada,
com fontes proteícas selecionadas e
16% de salmão

Proteína de aves desidratada,, trigo, milho, frango
(14%), gordura animal, farinha de soja, polpa de

beterraba desidratada, arroz (4%), gluten, vísceras
organoléticas, minerais e óleo de peixe.

Salmão (17%), arroz (14%), proteína de salmão
desidratada, farinha de glúten de milho, milho,
gordura animal, grãos triturados de milho, farinha
de soja, polpa de beterraba desidratada, autolisado,
amido de milho, celulose, minerais, ovo desidratado,
óleo de soja, óleo de peixe.

Composição

sem glúten de trigo adequado
a cães com alergias

CÃO

Proteínas selecionadas
 para cães sensíveis

articulações saudáveis

dentes e ossos saudáveis

Pele e pelo saudável

rico em salmão

sistema imunitário eficiente

Contém  frango
de alta qualidade

dentes  saudáveis

articulações saudáveis

Contém  frango
de alta qualidade

elevada absorção de
nutrientess
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Purina Pro Plan

Composição

Large Robust Adult Borrego 14kg

Purina Pro Plan
Large Athletic Adult Borrego 14kg

A receita feita com borrego e arroz, contém
uma combinação ideal de nutrientes e
substâncias vitais para o bem-estar de cães
adultos de raças grandes com constituição
atlética que sofrem de sensibilidade do trato
gastrointestinal.

Borrego (19%), milho, proteína desidrata de aves, arroz
(8%), gordura animal, grãos de milho moídos. polpa de
beterraba desidratada, farelo de soja, farelo de glúten de
milho, autolisado, ovo desidratado, minerais, óleo de
peixe.

Composição

Purina  Pro Plan
Nutricalm All Sizes Adult 3KG
Alimento avançado, que ajuda a promover um
comportamento mais calmo e um equilíbrio natural
no dia-a-dia do seu cão.
Formulado com óleo de peixe, fonte de níveis ativos de
EPA e DHA, que mantêm o estado emocional positivo do
seu cão e ajudam a reduzir comportamentos
nervosos como ladrar excessivo, saltar, andar à
roda ou de um lado para o outro .

Borrego (19%), milho, proteína desidratada de
aves,, arroz (12%), gordura animal, grãos de milho

triturados, polpa de beterraba desidratada, farelo
de glúten de milho, autolisado, ovo desidratado,

minerais, óleo de peixe..

Frango (20%), trigo, proteína de aves desidratada,
milho, arroz (11%), gorduras animais, polpa de
beterraba desidratada, vísceras organoléticas, farinha
de soja, farinha de proteína de milho, glúten de trigo,
óleo de peixe (1,6%), substâncias minerais, ovo
desidratado, camomila desidratada (0.5%).

Composição

CÃO

Acalma o comportamento 
nervoso

articulações saudáveis

borrego  de alta qualidade

Pele e pelo saudável

fezes firmes

regulação intestinal

cães adultos de raças grandes com uma forte
constituição física têm necessidades nutricionais
muito específicas. esta ração tem uma abundante
quantidade de borrego que contribui para o
corpo do cão robusto e é também uma carne que
os cães toleram muito bem.

regulação intestinal

Proteínas selecionadas
 para cães sensíveis

fezes firmes

Contém  frango
de alta qualidade

dentes  saudáveis

boa saúde geral
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Purina Pro Plan

Composição

Veterinary Diets Neurocare 3KG

Purina Pro Plan
Light & Sterilised All Size Adult 14kg

alimento completo para cães adultos com
excesso de peso ou esterelizados, de todos
os tamanhos. Eficaz na perda e
manutenção saudável de peso, através dos
níveis altos de proteína, baixos de gordura
e adeuados de fibra.

Proteína de aves desidratada, trigo, milho, frango (14%),
polpa de beterraba desidratada, farinha de soja, sêmola
de milho, arroz (4%), glúten, vísceras organoléticas, óleo
de peixe, minerais, gordura animal.

Composição

Purina  Pro Plan
Veterinary Diets Renal Function 3KG

é uma ração veterinária completa para ajudar
no maneio de cães com doença renal crónica.
contém quantidades restritas de fósforo uma
vez que este mineral demonstrou contribuir para
a progressão da doença.

Milho, proteína de aves desidratada, farinha de
trigo, proteína de salmão desidratada, óleo com
triglicéridos de cadeia média (6.50%), polpa de
beterraba desidratada, arroz, ovo desidratado,

farinha de glúten de milho, vísceras organoléticas,
óleo de peixe, substâncias minerais.

Milho, arroz, ovo desidratado, soro de leite
desidratado, gordura de porco, açúcar, vísceras
organoléticas, polpa de beterraba desidratada,
substâncias minerais, óleo de soja, óleo de peixe.

Composição

CÃO

Baixos níveis de fósforo

Teor de gordura reduzido

é um alimento completo muito palatável para
ajudar a suportar a função cognitiva nos cães
séniores e adultos. contém ma combinação
específica de neuronutrientes que ajudam a
suportar o metabolismo do cérebro.

melhora a função cognitiva

melhora a saúde do sistema renal

rico em ómega 3

Perda de peso saudável

Contém  frango
de alta qualidade

articulações saudáveis

rico em proteína

Ómegas para ajudar a
saúde do cérebro

sistema imunitário eficiente

rico em proteína
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Purina Pro Plan
Adult Original Frango

Composição

Purina Pro Plan

Composição

Adult Original Salmão1.5KG

purina pro plan adult com optirenal, de
frango é a ração ideal para manter o
seu gato saudável, graças à sua
combinação única de nutrientes
essenciais como vitamina a,c ,e e ácidos
gordos omega 3 e 6.

Frango (21%), proteína de aves desidratada, trigo, arroz,
farinha de glúten de milho, gordura de origem animal, ovo
desidratado, milho, raíz de chicória desidratada, sais
minerais, farinha de glúten de trigo, óleo de peixe,
autolisado, levedura.

Purina  Pro Plan
Delicate Adult Perú 400GR

Ração específica para gatos com digestão
sensível e paladar exigente, protege o
pelo e a pele,  os sistemas digestivo,
imunitário, e o trato urinário.

Salmão (18%), proteína de aves desidratada, trigo,
arroz, farinha de glúten de milho, farinha de glúten

de trigo, gordura de origem animal, ovo
desidratado, milho, sais minerais, raiz de chicória

desidratada, fibras vegetais, autolisado, levedura,
óleo de peixe,

Perú (18%), arroz, farinha de glúten de milho,
concentrado de proteína de ervilha, proteína de peru
desidratado, gordura de origem animal, proteína de
soja, ovo desidratado, amido de milho, milho, raiz de
chicória desidratada (2%), substâncias minerais, óleo
de peixe, autolisado, levedura.

Composição

GATO

perú como fonte de proteína 

previne a placa bacteriana 
e tártaro até 40%

Ração equilibrada para gatos adultos, com
atividade normal, contém mistura de
nutrientes optisenses- favorece sentidos
vitais, com vitaminas e minerais para a saúde,
com croquetes estaladiços.

Contém  frango
de alta qualidade

Alto teor de proteína

rico em proteína

400GR

1.5KG

proteínas e hidratos de carbono

proteínas e hidratos de carbono

fezes firmes

rico em salmão

sem trigo

Pele e pelo saudável

sistema imunitário eficiente
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Purina Pro Plan
Sterilized Salmão 1.5KG

Composição

Purina Pro Plan

Composição

Sterilized Bacalhau e Truta 1.5KG

ração para gatos castrados e
esterilizados, à base de salmão e atum.
Previne o aumento de peso e ajuda a
manter um trato urinário saudável e a
fortalecer o sistema imunitário.

Salmão (20%), farinha de glúten de milho, arroz, proteína
de aves desidratadas, milho, proteína de atum
desidratado, fibras de trigo, concentrado de proteína de
ervilha, farinha de glúten de trigo, ovo desidratado,
minerais, gordura de origem animal, autolisado, levedura.

Purina  Pro Plan
Sterilized Pato e Fígado 1.5KG

alimento seco completo, rico em pato e
fígado, para gatos adultos esterilizados
ou castrados. 

Bacalhau (16%), proteína de aves desidratada,
farinha de glúten de milho, arroz, milho, farinha de

glúten de trigo, sêmea de trigo, concentrado de
proteína de ervilha, truta (4%), celulose, gordura

animal, substâncias minerais, ovo desidratado, óleo
de peixe, vísceras organoléticas, leveduras.

Pato (14%), arroz, farinha de glúten de milho,
proteína de aves desidratada, farinha de glúten de
trigo, concentrado de proteína de ervilha, sêmea de
trigo, fígado (4%), milho, celulose, substâncias
minerais, gordura animal, ovo desidratado, óleo de
peixe, vísceras organoléticas, leveduras.

Composição

GATO

pato como fonte de proteína 

sistema urinário saudável

é um alimento seco e completo, rico em
bacalhau e truta, para gatos adultos
esterilizados ou castrados. contém
combinações específicas de ingredientes,
para fazer a diferença na saúde do gato a
longo prazo.

Alto teor de proteíco

duas fontes de proteína de peixe

rico em peixe

previne a placa bacteriana 
e tártaro até 40%

sistema urinário saudável

Perda de peso saudável

rico em ómega 3

sistema urinário saudável

Perda de peso saudável

sistema imunitário eficiente
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Composição

alimento completo e equilibrado
especialmente desenvolvido para
alimentação de gatos adultos
castrados ou esterilizados entre 1 e 7
anos de idade.

Purina Pro Plan
Sterilized OptiRenal Salmão 

Salmão (20%), farinha de glúten de milho, arroz, proteína
de aves desidratada, milho, proteína de atum desidratado,
fibra de trigo, concentrado de proteína de ervilha, farinha
de glúten de trigo, ovo em pó, minerais, gordura animal
(conservada com tocoferóis mistos), aroma do produto,
fermento.

GATO

sistema urinário saudável

Alto teor de proteíco

receita muito saborosa

Pele e pelo saudável

400GR

3KG
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