www.wildsidepetfood.com

A nutrição ditada pela Natureza
Wild Side foi desenvolvida sem cereais, tendo proteínas alternativas, carne fresca
e vegetais com uma grande capacidade de proteção antioxidante, e ómega-3 e
ómega-6 (benéfico para o pêlo, pele e sistema imunitário, promovendo a saúde do
seu cão). As nossas receitas com ingredientes selecionados foi cuidadosamente
formulada de forma a manter e fortalecer a condição física do seu cão em todas as
fases da vida dele.

Wild Side não contém
cereais: sendo carnívoros, cães e gatos não produzem amilase. Alergias e intolerâncias
alimentares são muitas vezes causadas pela ingestão de cereais, algo que cães e gatos
não conseguem digerir, e que não faz parte da sua dieta natural.
conservantes artificiais: não utilizamos este tipo de conservantes nas nossas receitas
porque, quando consumidos diariamente, acumulam-se no organismo do seu animal de
estimação, potenciando o aparecimento de doenças graves como o cancro.

Wild Side contém
carnes alternativas: as nossas fórmulas contêm mais de 50% de carne. Evitamos
a utilização de certas fontes habituais de proteína utilizadas nas rações para cães, de
forma a prevenir reações alérgicas e intolerãncias no seu animal de estimação.
carne fresca: com 23% de carne fresca, as nossas receitas são extremamente
palatáveis.
minerais quelatados: através do processo quelante, os minerais são associados à
proteína e garantem o seu desenvolvimento e absorção pelo seu animal de estimação,
evitando a concorrência com outros processos absorventes.
conservantes naturais: com extrato de rosmaninho e chá verde como fonte de
conservantes naturais.
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FÓRMULA DE CANINO COM BÚFALO E CARNE FRESCA

Carne de búfalo é uma ótima fonte nutricional para os cães, porque
as suas proteínas, aminoácidos e ómega-6 ricos em ácidos gordos
(necessários para a pelagem, pele e ligamentos) é maior nesta
proteína, quando comparada com outras carnes, como por exemplo
a de vaca. Além disso, tem um conteúdo de gordura e colesterol
mais baixo, e um conteúdo de minerais e ferro mais altos, fazendo
desde um ingrediente excecional para a dieta do seu cão.
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FÓRMULA DE CANINO COM BÚFALO E CARNE FRESCA

Formulada sem cereais e corantes, com antioxidantes naturais
extraídos do rosmaninho e chá verde para reduzir a presença de
alérgenos no alimento.

Composição

Constituintes analíticos:

Proteínas animais desidratadas (10%
das quais búfalo); carne fresca de frango
23%; tapioca 14%; batata 14%; gordura
de frango 7%; ervilhas 5%, proteína animal
hidrolisada; óleo de salmão 2.5%; minerais;
chicória (FOS) 1%; glucosamina 975 mg/kg;
MSM 710 mg/kg; sulfato de condroitina
605 mg/kg; leveduras (MOS) 600 mg/kg;
yucca schidigera 200 mg/kg; extrato de
rosmaninho e chá verde 35 mg/kg.

Proteína........................................................ 32%

.

Ómega 6..................................................... 2,6%

Gordura.........................................................18%
Fibra.............................................................. 2,5%
Cinzas..............................................................7%
Humidade.....................................................10%
Cálcio............................................................ 1,3%
Fósforo..........................................................08%
Ómega 3.....................................................0,8%

Aditivos nutricionais por kg
Vitamina A

1200 UI/kg

Vitamina E (tocoferóis)

400 mg/kg

Biotina

1 mg/kg

Taurina

2300 mg/kg

Cobre (quelatado)

10 mg /kg

Ferro (quelatado)

81 mg /kg

Iodina (iodato de cálcio)

1,5 mg /kg

Manganês (quelatado)

Disponível em 10.4 kg e 3 kg

18000 UI/kg

Vitamina D-3

15 mg/kg

Zinco (quelatado)

95 mg /kg

Selénio (orgânico)

0,2 mg /kg

Antioxidantes

O seu alto conteúdo em salmão aumenta a palatabilidade do alimento,
tornando-o mais apetecível para o seu cão. É também rico em salmão
fresco natural que é mais facilmente digerível, fornecendo aminoácidos,
ácidos gordos e micronutrientes que são essenciais para o funcionamento
do metabolismo. O salmão é um dos peixes mais usados em rações para
animais de estimação porque é uma proteína fácil de digerir, além de
ser rica em ómega-3 (benéfico para o pêlo, pele, ligamentos e sistema
cardiovascular), magnésio, potássio, zinco e vitaminas A, B e D.
FÓRMULA DO CANINO COM SALMÃO E CARNE FRESCA

Os seus altos níveis de proteína pura (91,8%), amiocácidos essenciais
(36,4%) e aminoácidos não essenciais (44,6%), assim como a sua alta
digestibilidade (94%) fazem dele um ingrediente perfeito para a dieta do
cão em todas as fases de vida (assegurando o correto desenvolvimento dos
cachorros)
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FÓRMULA DO CANINO COM SALMÃO E CARNE FRESCA

Formulada sem cereais e corantes, com antioxidantes naturais
extraídos do rosmaninho e chá verde para reduzir a presença de
alérgenos no alimento.

Composição

Constituintes analíticos:

Salmão (fresco 20%, farinha 8%), proteína
animal desidratada,, tapioca 14%, batata 14%,
gordura de aves 5%, ervilhas 5%, proteína
animal hidrolisada, minerais, chicória como
fonte de FOS 1%, glucosamina 975 mg/
kg, MSM 710 mg/kg, sulfato de condroitina
605 mg/kg, MOS 600 mg/kg, extrato de
yucca schidigera 200 mg/kg, extrato de
rosmaninho e chá verde 35 mg/kg.

Proteína........................................................30%
Gordura.........................................................16%
Fibra.............................................................. 2,5%
Cinzas..............................................................7%
Humidade.....................................................10%
Cálcio............................................................. 1,1%
Fósforo..........................................................08%
Ómega 3......................................................1,4%
Ómega 6.........................................................2%

Aditivos nutricionais por kg
Vitamina A

18000 UI/kg

Vitamina D-3

1200 UI/kg

Vitamina E (acetato de todo-rac-a-tocoferilo)

400 mg/kg

Biotina

1 mg/kg

Taurina

2300 mg/kg

Cobre (quelatado)

10 mg /kg

Ferro (quelatado)Yodo (yodato cálcico)

1,5 mg /kg

Manganês (quelatado)
Zinco (quelatado)

95 mg /kg

Selénio (orgânico)

0,2 mg /kg

Antioxidantes
Disponível em 10.4 kg e 3 kg

Do ponto de vista nutricional, a carne de codorniz é conhecida por ser rica
em proteínas de valor biológico, e pelo seu alto conteúdo de aminoácidos
essenciais.
Quando comparada com outras carnes, a codorniz oferece um baixo teor de
gordura e colesterol, que faz dela uma das carnes brancas mais saudáveis.

FÓRMULA CANINA CON CODORNIZ Y CARNE FRESCA

Além disso, a codorniz sobressai por ser uma carne rica em ferro, magnésio,
cálcio e conteúdo das vitaminas B3 e B6 (altamente benéfico para o sistema
nervoso, sistema digestivo, pêlo, pelagem, unhas, etc.), o que faz dela um
ingrediente ideal para a dieta do cão.
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FÓRMULA DO CANINO COM CODORNIZA E CARNE FRESCA

Formulada sem cereais e corantes, com antioxidantes naturais
extraídos do rosmaninho e chá verde para reduzir a presença de
alérgenos no alimento.

Composição

Constituintes analíticos:

Proteínas animais desidratadas (10%
codorniz), carne fresca de frango 23%,
tapioca 14%, batata 14%, gordura de
aves 5%, ervilhas 5%, proteínas animais
hidrolisadas, óleo de salmão 2.5%, minerais,
FOS 1%, glucosamina 975 mg/kg, MSM
710 mg/kg, sulfato de condroitina 605
mg/kg, MOS 600 mg/kg, extrato de
yucca schidigera 200 mg/kg, extrato de
rosmaninho e chá verde 35 mg/kg.

Proteína........................................................ 30%
Gordura......................................................... 16%
Fibra...............................................................2,5%
Cinzas.............................................................. 7%
Humidade..................................................... 10%
Cálcio..............................................................1,1%
Fósforo..........................................................0,7%
Ómega 3..................................................... 0,8%
Ómega 6......................................................2,3%

Aditivos nutricionais por kg
Vitamina A

1200 UI/kg

Vitamina E (acetato de todo-rac-a-tocoferilo)

400 mg/kg

Biotina

1 mg/kg

Taurina

2300 mg/kg

Cobre (quelatado)

10 mg /kg

Ferro (quelatado)Yodo (Yodato cálcico)

1,5 mg /kg

Manganês (quelatado)Zinco (quelatado)

95 mg /kg

Selénio (orgânico)

0,2 mg /kg

Antioxidantes
Disponível em 10.4 kg e 3 kg

18000 UI/kg

Vitamina D-3

Com veado, uma fonte de proteína alternativa semelhante à que os cães
encontram no mundo selvagem.

FÓRMULA DO CANINO COM CERVEJA E CARNE FRESCA

O veado é um dos ingredientes mais adequados para a dieta dos cães, já que é
uma carne rica em proteína, vitaminas B6 e B12, niacina e riboflavina, é muito
mais magra do que carne de vaca (com aproximadamente menos 75% de
conteúdo de gordura saturada). Considerando que os cães não necessitam de
altas percentagens de gordura na sua dieta, a carne de veado é um ingrediente
especialmente nutritivo para eles.
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CANINE FORMULA WITH VENISON & FRESH MEAT
FÓRMULA DO CANINO COM CERVEJA E CARNE FRESCA

Formulada sem cereais e corantes, com antioxidantes naturais
extraídos do rosmaninho e chá verde para reduzir a presença de
alérgenos no alimento.
Composição

Constituintes analíticos:

Proteínas animais desidratadas (10%
veado), carne fresca de frango 23%, tapioca
14%, batata 14%, gordura de aves 5%, ervilhas 5%, proteína animal hidrolisada, óleo de
salmão 2.5%, minerais, FOS 1%, glucosamina 975 mg/kg, MSM 710 mg/kg, sulfato de
condroitina 605 mg/kg, MOS 600 mg/kg,
extrato de yucca schidigera 200 mg/kg, extrato de rosmaninho e chá verde 35 mg/kg.

Proteína......................................................... 28%
Gordura.......................................................... 15%
Fibra............................................................... 2,5%
Cinzas...............................................................8%
Humidade......................................................10%
Cálcio.............................................................1,8%
Fósforo...............................................................1%
Ómega 3......................................................0,8%
Ómega 6..........................................................2%

Aditivos nutricionais por kg
Vitamina A

1200 UI/kg

Vitamina E (acetato de todo-rac-a-tocoferilo)

400 mg/kg

Biotina

1 mg/kg

Taurina

2300 mg/kg

Cobre (quelatado)

10 mg /kg

Ferro (quelatado)Yodo (yodato cálcico)

1,5 mg /kg

Manganês (quelatado)Zinco (quelatado)

95 mg /kg

Selénio (orgânico)

0,2 mg /kg

Antioxidantes
Disponível em 10.4 kg e 3 kg

18000 UI/kg

Vitamina D-3

Beneficios

Instruções de uso

Os ingredientes e a composição de Wildside trazem uma série de
benefícios ao organismo do cão, em todas as etapas da sua vida.

As doses diárias recomendas são as seguintes:

sistema imunitário
Com antioxidantes naturais
para fortalecer o sistema
imunitário.

articulações
Vitaminas, minerais e outros
nutrientes desenvolver e manter
ossos e articulações fortes.
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AFRICAN SUNSET

CANINE FORMULA WITH BUFFALO & FRESH MEAT

CANADIAN WHITEWATERS

CANINE FORMULA WITH SALMON & FRESH MEAT

NOMAD WINGS

CANINE FORMULA WITH QUAIL & FRESH MEAT

DEEP FOREST
Peso em adulto

pelagem e pele
Ómega-3, ómega-6, zinco e
biotina para a manutenção de
uma pelagem e pele saudáveis.

saúde intestinal
FOS e MOS para ajudar a
regular e fortalecer a flora
intestinal.

saúde cardiovascular
Taurina para melhorar a função
cardíaca.

hipoalergénica
Fórmula hipoalergénica sem
cereais e corantes.

CANINE FORMULA WITH VENISON & FRESH MEAT

Manutenção

Atividade alta

Baixa atividade

Sénior

Kg

g/día

g/día

g/día

g/día

5

100

150

80

80

10

160

260

130

140

15

220

350

170

190

20

280

440

210

240

30

370

590

290

320

40

460

740

360

400

50

550

870

420

470

Nutriente/
ingrediente

Principal função
na mobilidade

Principal função
imunitária

Principal função na imunidade
da pele e da pelagem

Vitaminas
Vitamina A

Necessário para o bom funcionamento dos fagócitos e a
ativação dos linfócitos T e B

Essencial a maturação dos queratinócitos e para formação da camada
queratinosa

Vitamina C

Antioxidante; envolvido na formação de cartilagem

Ajuda a manter a barreira imunitária; importante na função dos
fagócitos; vital na síntese do colagénio

Importante para a formação de lípidos na cama queratinosa e suporta a
síntese do colagénio

Vitamina E

Antioxidante; contribui para o metabolismo das
articulações

Melhora a barreira imunitária

Eliminado pelas glândulas sebáceas; ajuda a limitar a oxidação dos
ácidos gordos

Vitamina D3

Necessário para a mineralização dos ossos

Regula a resposta imunitária; activa a barreira de células contra o
ataque bacteriano por macrófagos

Vitamina B1
Vitamina B6

Melhora a barreira imunitária
Envolvido na formação de cartilagem

Essencial para o crescimento e funcionamento das células
imunitárias

Vitamina B9,
ácido fólico

Essencial para o crescimento e funcionamento das células
imunes

Vitamina B12

Essencial para o crescimento e funcionamento das células
imunes

Biotina

Essencial para o metabolismo dos lípidos e processo de queratinização

Niacina
(vitamina B3)

Aumenta os ácidos gordos livres e a concentração de ceramida

Carotenos
Beta caroteno

Estimula a resposta imunitária

Minerales
Cálcio

Componente principal da matriz dos ossos

Magnesio

Componente da matriz dos ossos;
mantém a homeostase do cálcio

Zinc

Componente da matriz dos ossos

A sua deficiência reduz a produção de linfócitos

Selenio

A sua deficiência reduz a produção de anticorpos

Cobre

A sua deficiência reduz a resposta adaptativa do sistema
imunitário

Fósforo

Ajuda a reduzir a perda de água e a sua deficiência que leva a problemas comeogénicos

Ajuda a produzir pigmentos que dão cor à pelagem

Componente principal da matriz dos ossos
Um co-responsável nas enzimas relacionadas com o sistema
imunitária

Hierro

Lípidos nutricionales
DHA & EPA
Ómega-3

Promove a flexibilidade e permeabilidade das
membranas das células e ajuda na formação da
película hidrolipídica: envolvida na síntese
prostaglandina e por isso, limita a excessiva
esposta inflamatória em folículos da
pele e da pelagem

Diminui a inflamação e aumenta a resposta à dor;
preserva os ossos

Nutraceúticos
L-Carnitina

Converte gordura em energia

Taurina

Estabiliza as membranas

Glucosamina

Envolvido na formação de cartilagem

Sulfato de
condroitina

Bloqueio as enzimas destrutivas que danificam as
cartilagens
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