Exclusion

MONOPROTEIN VETERINARY DIET FORMULA
Exclusion Monoprotein Veterinary Diet Formula Hypoallergenic é um alimento dietético com uma
formulação monoproteíca, feito com uma única fonte alternativa de proteína animal e outros
ingredientes inovadores, todos preservados com tocoferóis naturais. Disponível em diversos
tamanhos, é uma solução nutricional para veterinários que buscam fornecer suporte nutricional para
cães com intolerância alimentar.
Livre de gordura adicionada de frango, trigo, soja e milho.

EXCLUSION HYPOALLERGENIC INSECT AND PEA
Exclusion Diet Hypoallergenic de Inseto e Ervilha é um alimento dietético completo formulado para cães
adultos, de médio/grande porte, para reduzir intolerâncias a ingredientes e substâncias nutritivas. Este
alimento dietético completo contém fontes selecionadas de proteínas e carboidratos.
HIPOALERGÉNICO
Suporte nutricional para cães com intolerância alimentar
FÓRMULA DE MONOPROTEÍNA
Fonte única de proteína animal para minimizar o risco de intolerâncias alimentares e ingredientes
desidratados para um maior fornecimento de nutrientes
1+1
Formulado com uma única fonte de proteína animal desidratada e uma única fonte de carboidrato
FÓRMULA SEM CEREAIS
Formulada sem cereais
BENEFÍCIO NATURAL
Aloé Vera, planta oficial como suporte anti-inflamatório, graças aos seus princípios ativos
SISTEMA DERMOPROTETOR
Semente de linhaça rica em ácidos graxos essenciais para promover um melhor estado de pele e
pelagem
DEFESA OXIDATIVA CELULAR
ß-caroteno, Vitaminas E e C, que protegem as células dos radicais livres
PRESERVAÇÃO NATURAL
Somente antioxidantes naturais para preservar os alimentos dos danos oxidativos

COMPOSIÇÃO:
Ervilhas (63%), proteína de inseto desidratada (22%), óleo de girassol, linhaça (1%),
fosfato monocálcico, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, aloé vera (0,03%), alecrim

ADITIVOS NUTRICIONAIS /KG:

Vit. A 15.000 UI, Vit. D3 800 UI, Vit. E 300 mg, Vit. C 30 mg, Vit. B1 15 mg, Vit. B2 18 mg,
Vit. B3 60 mg, Vit. B6 10 mg, Vit. B12 0,2   mg, Vit. H 1,2 mg, betacaroteno 5 mg,
betaína 1.000 mg, ac. fólico 3 mg, óxido de zinco (zinco 100 mg), carbonato ferroso
(ferro 120 mg), óxido manganoso (manganês 50 mg), sulfato cúprico penta hidratado
(cobre 20 mg), iodeto de potássio (iodo 2 mg), selenito de sódio (selénio 0,4 mg),
taurina 200 mg
Antioxidantes: extratos de tocoferol de óleos vegetais 70 mg.

CONSTITUINTES ANALÍTICOS:

Proteína bruta 22%, gordura bruta 13%, cinza bruta 6,5%, fibra bruta 4,5%, humidade
8%, cálcio 1%, fósforo 0,8%

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA (DDR):
Peso (KG)
Dose (g)

11
150 - 170

15
190 - 210

20
220 - 240

25
280 - 310

30
330 - 360

40
440 - 480

50
480 - 520

60
500 - 540

70
550 - 600

