NUTRICAN
NUTRICAN CÃO ADULTO

Nutrican Dog Adult é um alimento com excelente percentagem de carne
de frango, para uma assimilação e digestibilidade perfeita, ideal para cães
adultos de raça média, que necessitam manter uma boa condição
muscular e energia calórica para as mais diversas situações.

DIGESTÃO

Alto teor de carne, maçã e algas com excelentes fontes de fibra e pré-bióticos,
mantendo um bom funcionamento digestivo e uma saudável, e equilibrada, flora
intestinal.

PELO

Nutrican Dog Adult tem 1% de óleo de arenque na sua composição, ómega-3, ómega-6 e vitamina H, que reforça a
qualidade e saúde da pele, o brilho e vivacidade da pelagem, protegendo a função cardíaca, e a elasticidade e
resistência tendinosa do seu cão.

VITAMINAS

O equilíbrio certo de vitaminas garante um desenvolvimento saudável

ARTICULAÇÕES

Crustáceos e cartilagens (fontes de glucosamina e condroitina) como condroprotetores, essenciais para a manutenção
de articulações saudáveis, preservando a sua longevidade e retardando a sua deterioração natural, e ácidos graxos
ômega-3, que melhoram a resistência da cartilagem.

COMPOSIÇÃO

Farinha de frango (20%), carne de frango seca (15%), milho, trigo, gordura de frango (tocoferóis em conserva), maçãs
secas (fonte de prebióticos), fermento de cerveja, fígado de frango hidrolisado (2%), óleo de arenque ( 1 alga marinha
seca (0,2%) (fonte de prebióticos), conchas de crustáceos hidrolisadas (0,026%) (fonte de sulfato de glucosamina),
cartilagem hidrolisada (0,016%) (fonte de sulfato de condroitina), yucca schidigera (0,01%).

ADITIVOS NUTRICIONAIS /Kg

Vitamina A (E672) 14.000 UI, vitamina D3 (E671) 1.400 UI, vitamina E (α-tocoferol) (3a700) 400 mg, biotina 0,6 mg, Llisina (3.2.3.) 25 mg , DL-metionina (3.1.1.) 125 mg, cobre (E4) 15 mg, ferro (E1) 70 mg, zinco (E6) 80 mg, manganês (E5)
36 mg, iodo (E2) 0, 7 mg, selénio (E8) 0,2 mg. Contém antioxidantes aprovados pela UE. Ómega 3: 0,24%, Ómega 6: 1,5%.

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteína bruta 24,0%, teor de gordura 13,0%, humidade 10,0%, cinza bruta 6,0%, fibra bruta 3,0%, cálcio 1,2%, fósforo
0,9%, sódio 0,1%.

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA (DDR)
Peso do cão (kg)
Atividade regular (g)
Muito ativo (g)

0-5
70
85

5 - 10
70 - 120
85 - 145

10-20
120 - 200
145 - 240

20 - 30
200 - 270
240 - 330

30 - 40
270 - 340
330 - 410

40 - 50
340-400
410-480

50 - 60
400 - 460
480 - 550

60 - 70
460 - 510
550 - 610

