Exclusion

MEDITERRANEO MONOPROTEIN FORMULA
Ração completa formulada com uma fonte de proteína animal para cães adultos de médio porte
Exclusion Mediterraneo Monoprotein Formula - Noble Grain é um alimento completo e balanceado
formulado com uma única fonte de proteína animal desidratada, para uma receita clara e essencial, e
apenas um cereal nobre de alta qualidade. É preservado com antioxidantes naturais e suplementado com
betaglucanos. É elaborado com uma receita inovadora de Super alimentos de tradição mediterrânea:
Cânhamo, Azeite, Tomate, Romã, Brócolos e Chicória.
Livre de gordura adicionada de frango, trigo, soja e milho.

EXCLUSION NOBLE GRAIN LAMB MEDIUM

FÓRMULA DE MONOPROTEÍNA
Uma única fonte de proteína animal desidratada para mais suporte de nutrientes.
Receita essencial e clara para um suporte de proteína, adequada às necessidades
nutricionais do cão
GRÃO NOBRE
Sem milho, trigo ou soja adicionada. Formulado com apenas um cereal nobre de alta
qualidade
IMMUNO DEFENSE
ß-1,3 glucanos da alga Euglena gracilis ajudam a aumentar o sistema imunológico,
promovendo o bem-estar do organismo
SUPER ALIMENTO MEDITERRÂNEO
Cânhamo, azeite, tomate, romã, brócolos e chicória ricos em antioxidantes que neutralizam os
radicais livres e ajudam a proteger dos danos oxidativos
SAÚDE DAS ARTICULAÇÕES
A glucosamina e o sulfato de condroitina ajudam a promover o desenvolvimento e a
manutenção de articulações saudáveis
PELE E PELO BRILHANTES
O óleo de camelina ajuda a melhorar a saúde da pele e o brilho da pelagem
SEM GORDURA DE FRANGO ADICIONADA
Sem gordura de frango adicionada
PRESERVAÇÃO NATURAL
Somente antioxidantes naturais para ajudar a manter o frescor e a palatabilidade dos
alimentos

COMPOSIÇÃO:

Borrego desidratado (26%), arroz, ervilhas, gordura de porco, proteínas
animais hidrolisadas de baixo peso molecular, alfafa desidratada, cânhamo
(1%), leveduras, polpa de chicória seca (0,5%), cloreto de sódio, óleo de
camelina (0,3%), azeite de oliva (0,3%), β-1,3 glucanos da alga Euglena
gracilis (0,06%), glucosamina (0,04%), brócolos desidratados (0,03%), romã
desidratada (0,03%), tomate desidratado (0,03%), yucca schidigera, sulfato
de condroitina (0,01%)

ADITIVOS NUTRICIONAIS /KG:

Vit. A 10850 IU, Vit. D3 540 IU, Vit. E 500 mg, Vit. C 55 mg, Vit. B1 9 mg, Vit. B2
5 mg, Vit. B3 22,5 mg, Vit. B6 10 mg, Vit. B12 0,2 mg, ac. fólico 1,6 mg, Vit. H
1,6 mg, betaína 1160 mg, sulfato cúprico penta hidratado (cobre 11,5 mg),
quelato de cobre de aminoácidos hidratado (cobre 5 mg), óxido de zinco
(zinco 110 mg), amino hidrato de quelato de zinco ácido (zinco 47 mg), óxido
de manganês (manganês 26 mg), aminoácido quelato de manganês hidratado
(manganês 11 mg), iodeto de potássio (iodo 3,4 mg), selenito de sódio (selénio
0,3 mg), carbonato ferroso (ferro 178 mg)

CONSTITUINTES ANALÍTICOS:

Proteína Bruta 23%; Gordura Bruta 16%; Fibra Bruta 2,5%; Cinza Bruta 7,5%;
Humidade 8%; Cálcio 1,3%; Fósforo 1,1%;

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

11
130 - 150

13
150 - 180

15
160 - 190

17
180 - 210

20
220 - 250

25
270 - 300

30
320 - 350

