Exclusion

MEDITERRANEO MONOPROTEIN FORMULA
Alimento completo formulado com fonte de proteína animal, para gatos esterilizados
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
com apenas um cereal nobre de alta qualidade. A formulação específica auxilia no bom
funcionamento do trato urinário e é preservada com antioxidantes naturais. É elaborado com uma
receita inovadora com Super food da tradição mediterrânea: romã, amoras, framboesas e mirtilos. É
enriquecido com Psyllium para ajudar a neutralizar a formação de bolas de pelo.
Livre de gordura adicionada de frango, trigo, soja ou milho.

EXCLUSION NOBLE GRAIN STERILIZED CAT CHICKEN
FÓRMULA DE MONOPROTEÍNA
Uma única fonte de proteína animal desidratada para um maior suprimento de
nutrientes. Uma receita clara e essencial com um aporte de proteínas adaptada às
necessidades nutricionais do seu gato
GRÃO NOBRE
Sem milho, trigo ou soja adicionados. Formulado com um único grão nobre de alta qualidade
SISTEMA URINÁRIO
Receita específica para auxiliar o funcionamento do sistema urinário
SUPER ALIMENTOS MEDITERRÂNEOS
Romã, amoras, framboesas e mirtilos, ricos em antioxidantes, que neutralizam os radicais
livres e ajudam a reduzir os danos oxidativos
SISTEMA CONTRA BOLAS DE PELO
Psyllium e celulose como fibras naturais para neutralizar a formação de bolas de pelo e
favorecer a sua eliminação
PELE E PELO BRILHANTES
Óleo de salmão que promove a saúde da pele e o brilho do pelo
SISTEMA PRÉ-BIÓTICO
FOS & MOS que promovem o equilíbrio da microbiota intestinal e uma boa digestão
PRESERVAÇÃO NATURAL
Somente antioxidantes naturais para ajudar a manter a frescura e palatabilidade dos
alimentos

COMPOSIÇÃO:

Frango desidratado (32%), ervilha, arroz, gordura de porco, polpa de chicória
desidratada, fermento, proteína animal hidrolisada de baixo peso molecular,
lignocelulose (2%), óleo de salmão (1%), casca e sementes de psyllium (0,5%),
sódio cloreto, fruto oligossacarídeos (0,3%), mananoligossacarídeos (0,2%),
romã desidratada (0,1%), mirtilo desidratado (0,1%), amora-preta desidratada
(0, 1%), framboesa vermelha desidratada (0,1%), yucca schidigera

ADITIVOS NUTRICIONAIS /KG:

Vit. A 22.700 IU, Vit. D3 890 IU, Vit. E 730 mg, Vit. C 230 mg, Vit. B1 12 mg, Vit. B2
24 mg, Vit. B3 22,5 mg, Vit. B6 5,5 mg, Vit. B12 0,1 mg, ac. fólico 2,2 mg, Vit. H 0,1
mg, betaína 2.100 mg, quelato de cobre de aminoácidos hidratado (cobre 3,5 mg),
quelato de zinco de hidrato de aminoácidos (zinco 45 mg), quelato de manganês de
aminoácidos hidratado (manganês 3,6 mg), fermento de selênio Saccharomyces
cerevisae NCYC R397, inativado (selênio 0,18 mg), quelato de ferro de aminoácidos
hidratado (ferro 25 mg), iodeto de potássio (iodo 2 mg), taurina 2.000 mg, DLmetionina 220 mg, L-carnitina 300 mg

CONSTITUINTES ANALÍTICOS:

Proteína bruta 36%, gordura bruta 12%, cinza bruta 5,6%, fibra bruta 5%, humidade
8%, cálcio 0,8%, fósforo 0,7%, magnésio 0,09%, ácidos gordos ómega-3 0,4%, ácidos
gordos ómega-6 2,1%

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA (DDR):
Peso (Kg)
Dose de manutenção (g)
Dose para perder peso (g)

2
30
20

3
50
40

4
60
50

5
70
60

6
75
65

