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Quem somos
Desde 2003 no segmento petfood, produzindo uma extensa linha de 
alimentos para animais de estimação, a Zoo Brasil se destaca pela qualidade 
de seus produtos e toda sua estrutura de produção. Investindo 
constantemente na modernização da fábrica e em sua equipe, é hoje uma 
empresa sólida e muito respeitada no segmento. 

Missão

Visão

Valores

Produzir os melhores alimentos para pets, levando qualidade, carinho e 
amor para cada bichinho.

Ser reconhecida como uma empresa de excelência no mercado, mantendo 
em vista sempre a essência.

Responsabilidade, inovação, transparência, qualidade, ética, respeito, 
simplicidade e excelência.

Onde estamos

Avenida Zilda Seixas
 Amaral, 2920

CEP: 86.806-380
Pq.  Industrial Zona Norte

Apucarana - PR



Hunter Dog Carne

Indicação:

Hunter Dog Carne cães adultos é um alimento completo 
e balanceado formulado a partir dos mais modernos 
conceitos nutrição, proporcionando aos cães adultos os 
níveis ideais de todos os ingredientes que eles 
necessitam para uma vida longa e saudável. Hunter Dog 
Carne é indicado para todas as raças de cães adultos.

Composição Básica do Produto:

Embalagem: 7, 15 e 25kg
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Níveis de Garantia 

Umidade (Máx.) ............................................. 120g/kg
Proteína Bruta (Mín.) ..................................... 180g/kg
Cálcio (Mín./Máx.) ......................................... 10/24g/kg
Fósforo (Mín.) ................................................ 9.000mg/kg
Extrato Etéreo (Mín.) ..................................... 45g/kg
Matéria Fibrosa (Máx.) .................................. 65g/kg
Matéria Mineral (Máx.) .................................. 110g/kg
Ácido Linoléico (Mín.) .................................... 10g/kg

     Farinha de carne e ossos bovina, farinha de vísceras de 
aves, gérmen de milho desengordurado*, milho integral 
moído*, farelo de trigo, farelo de arroz, óleo de vísceras de 
aves, cloreto de sódio (sal comum), vitaminas (A, D3, E, K3, 
B1, B2, B6, B12, Niacina, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, 
Colina) e minerais (Cálcio, Fósforo, Ferro, Cobre, Manganês, 
Zinco, Iodo, Selênio), antifúngico e antioxidante (BHT e 
BHA), corante artificial e aromatizante artificial.
     Eventuais substitutivos: 
     Farelo de glúten de milho*, quirera de arroz, feijão moído, 
aveia, triguilho, soja integral moída, farinha de penas 
hidrolisadas.



Hunter Dog Original

Indicação:

Hunter Dog Original cães adultos é um alimento 
completo e balanceado formulado a partir dos mais 
modernos conceitos em nutrição, proporcionando aos cães 
adultos os níveis ideais de todos os nutrientes que eles 
necessitam para uma vida longa e saudável. Hunter Dog 
Original é indicado para todas as raças de cães adultos.

Composição Básica do Produto:

Embalagem: 7, 8, 15 e 25kg
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Níveis de Garantia 

Umidade (Máx.) ............................................. 120g/kg
Proteína Bruta (Mín.) ..................................... 180g/kg
Cálcio (Mín./Máx.) ......................................... 10/24g/kg
Fósforo (Mín.) ................................................ 9.000mg/kg
Extrato Etéreo (Mín.) ..................................... 45g/kg
Matéria Fibrosa (Máx.) .................................. 65g/kg
Matéria Mineral (Máx.) .................................. 110g/kg
Ácido Linoléico (Mín.) .................................... 10g/kg

     Farinha de carne e ossos bovina, farinha de vísceras de 
aves, gérmen de milho desengordurado*, milho integral 
moído*, farelo de trigo, farelo de arroz, óleo de vísceras de 
aves, cloreto de sódio (sal comum), vitaminas (A, D3, E, K3, 
B1, B2, B6, B12, Niacina, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, 
Colina) e minerais (Cálcio, Fósforo, Ferro, Cobre, Manganês, 
Zinco, Iodo, Selênio), antifúngico e antioxidante (BHT e 
BHA), corante artificial e aromatizante artificial.
      Eventuais substitutivos: 
     Farelo de glúten de milho*, quirera de arroz, feijão moído, 
aveia, triguilho, soja integral moída, farinha de penas 
hidrolisadas.



Tek’s Dog Carne

Indicação:
Tek’s Dog Carne cães adultos é um alimento completo e 

balanceado formulado a partir dos mais modernos conceitos 
em nutrição, proporcionando aos cães adultos os níveis 
ideais de todos os nutrientes que eles necessitam para 
uma vida longa e saudável. Tek’s Dog Carne é  indicado 
para todas as raças de cães adultos. 

Composição Básica do Produto:

Embalagem: 7, 15 e 25kg
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Níveis de Garantia 

Umidade (Máx.) ............................................. 120g/kg
Proteína Bruta (Mín.) ..................................... 180g/kg
Cálcio (Mín./Máx.) ......................................... 10/24g/kg
Fósforo (Mín.) ................................................ 9.000mg/kg
Extrato Etéreo (Mín.) ..................................... 45g/kg
Matéria Fibrosa (Máx.) .................................. 65g/kg
Matéria Mineral (Máx.) .................................. 110g/kg
Ácido Linoléico (Mín.) .................................... 10g/kg

     Farinha de carne e ossos bovina, farinha de vísceras de 
aves, gérmen de milho desengordurado*, milho integral 
moído*, farelo de trigo, farelo de arroz, óleo de vísceras de 
aves, cloreto de sódio (sal comum), vitaminas (A, D3, E, K3, 
B1, B2, B6, B12, Niacina, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, 
Colina) e minerais (Cálcio, Fósforo, Ferro, Cobre, 
Manganês, Zinco, Iodo, Selênio), antifúngico e antioxidante 
(BHT e BHA), corante artificial e aromatizante artificial.
     Eventuais substitutivos: 
     Farelo de glúten de milho*, quirera de arroz, feijão moído, 
aveia, triguilho, soja integral moída, farinha de penas 
hidrolisadas.



Tek’s Dog Original

Embalagem: 7, 15 e 25kg
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Níveis de Garantia 

Umidade (Máx.) ............................................. 120g/kg
Proteína Bruta (Mín.) ..................................... 180g/kg
Cálcio (Mín./Máx.) ......................................... 10/24g/kg
Fósforo (Mín.) ................................................ 9.000mg/kg
Extrato Etéreo (Mín.) ..................................... 45g/kg
Matéria Fibrosa (Máx.) .................................. 65g/kg
Matéria Mineral (Máx.) .................................. 110g/kg
Ácido Linoléico (Mín.) .................................... 10g/kg

Indicação:
Tek’s Dog Original cães adultos é um alimento completo e 

balanceado formulado a partir dos mais modernos conceitos 
em nutrição, proporcionando aos cães adultos os níveis 
ideais de todos os nutrientes que eles necessitam para 
uma vida longa e saudável. Tek’s Dog Original é  indicado 
para todas as raças de cães adultos. 

Composição Básica do Produto:
     Farinha de carne e ossos bovina, farinha de vísceras de 
aves, gérmen de milho desengordurado*, milho integral 
moído*, farelo de trigo, farelo de arroz, óleo de vísceras de 
aves, cloreto de sódio (sal comum), vitaminas (A, D3, E, K3, 
B1, B2, B6, B12, Niacina, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, 
Colina) e minerais (Cálcio, Fósforo, Ferro, Cobre, 
Manganês, Zinco, Iodo, Selênio), antifúngico e antioxidante 
(BHT e BHA), corante artificial e aromatizante artificial.
     Eventuais substitutivos: 
     Farelo de glúten de milho*, quirera de arroz, feijão moído, 
aveia, triguilho, soja integral moída, farinha de penas 
hidrolisadas.



Tek’s Dog Seleta

Embalagem: 7, 15 e 25kg
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Níveis de Garantia 

Umidade (Máx.) ............................................. 120g/kg
Proteína Bruta (Mín.) ..................................... 180g/kg
Cálcio (Mín./Máx.) ......................................... 10/24g/kg
Fósforo (Mín.) ................................................ 9.000mg/kg
Extrato Etéreo (Mín.) ..................................... 45g/kg
Matéria Fibrosa (Máx.) .................................. 65g/kg
Matéria Mineral (Máx.) .................................. 110g/kg
Ácido Linoléico (Mín.) .................................... 10g/kg

Indicação:
Tek’s Dog Seleta cães adultos é um alimento completo e 

balanceado formulado a partir dos mais modernos conceitos 
em nutrição, proporcionando aos cães adultos os níveis 
ideais de todos os nutrientes que eles necessitam para 
uma vida longa e saudável. Tek’s Dog Seleta é  indicado 
para todas as raças de cães adultos. 

Composição Básica do Produto:
     Farinha de carne e ossos bovina, farinha de vísceras de 
aves, gérmen de milho desengordurado*, milho integral 
moído*, farelo de trigo, farelo de arroz, óleo de vísceras de 
aves, cloreto de sódio (sal comum), vitaminas (A, D3, E, K3, 
B1, B2, B6, B12, Niacina, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, 
Colina) e minerais (Cálcio, Fósforo, Ferro, Cobre, 
Manganês, Zinco, Iodo, Selênio), antifúngico e antioxidante 
(BHT e BHA), corante artificial e aromatizante artificial.
     Eventuais substitutivos: 
     Farelo de glúten de milho*, quirera de arroz, feijão moído, 
aveia, triguilho, soja integral moída, farinha de penas 
hidrolisadas.



Vizzucão

Indicação:

Composição Básica do Produto:

Embalagem: 7, 15 e 25kg

Níveis de Garantia 

Proteína Bruta (mín.)............................180g/kg
Extrato Etéreo (mín.)..............................45g/kg
Umidade (máx.)....................................120g/kg
Matéria Fibrosa (máx.)...........................65g/kg
Matéria mineral (máx.).........................110g/kg
Cálcio (Mín./máx.).............................10/24g/kg
Fósforo (mín.).................................9.000mg/kg
Ácido Linoléico (mín.).............................10g/kg

C
o
r 

e
 f

o
rm

a
to

 d
o
s
 p

e
ll
e
ts

     Vizzu Cão é um alimento completo e balanceado, 
formulado a partir dos mais modernos conceitos em nutrição, 
proporcionando aos cães adultos os níveis ideais de todos os 
nutrientes que eles necessitam para uma vida longa e 
saudável. Vizzu Cão é indicado para todas as raças de cães 
adultos.

 Farinha de carne e ossos bovina, farinha de vísceras de 
aves, gérmen de milho desengordurado*, milho integral 
moído*, farelo de trigo, farelo de arroz, óleo de vísceras de 
aves, cloreto de sódio (sal comum), vitaminas (A, D3, E, K3, 
B1, B2, B6, B12, Niacina, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, 
Colina) e minerais (Cálcio, Fósforo, Ferro, Cobre, Manganês, 
Zinco, Iodo, Selênio), antifúngico e antioxidante (BHT e 
BHA), corante artificial e aromatizante artificial.
     Eventuais substitutivos: 
     Farelo de glúten de milho*, quirera de arroz, feijão moído, 
aveia, triguilho, soja integral moída, farinha de penas 
hidrolisadas.



Neovita Júnior

Indicação:

Composição Básica do Produto:

Níveis de Garantia 

Proteína Bruta (mín.)............................260g/kg
Extrato Etéreo (mín.)............................100g/kg
Umidade (máx.)....................................120g/kg
Matéria Fibrosa (máx.)...........................60g/kg
Matéria mineral (máx.).........................110g/kg
Cálcio (Mín./máx.).............................10/20g/kg
Fósforo (mín.).........................................10g/kg
Ácido Linoléico (mín.).............................26g/kg
Extrato de Yucca (mín.).....................350mg/kg

Embalagem: 8 e 25kg
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    Neovita Júnior é um alimento completo e balanceado, 
rico em proteínas de origem animal, desenvolvido 
especialmente para cães filhotes. Enriquecido com 
vitaminas, minerais e alimentos funcionais, proporciona 
saúde, bem-estar e crescimento saudável com dentes 
fortes, robustez óssea e muscular.

    Farinha de carne e ossos bovina, farinha de vísceras de 
aves, farinha de penas de aves, milho integral moído*, 
gérmen de milho desengordurado*, farelo de trigo, quirera 
de arroz, óleo de vísceras de aves, Extrato de Yucca, cloreto 
do sódio (sal comum), vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, 
B12, Niacina, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, Colina) e 
minerais (Cálcio, Fósforo, Ferro, Cobre, Manganês, Zinco, 
Iodo, Selênio), antifúngico e antioxidante (BHT e BHA), 
corante artificial e aromatizante artificial.
     



ZOOPlus Baby

Indicação:
Zooplus Baby é um alimento completo e balanceado, 

rico em proteínas, vitaminas, carboidratos e sais minerais 
para proporcionar ao seu cãozinho crescimento saudável, 
dentes fortes e robustez óssea e muscular.

Composição Básica do Produto:

Embalagem: 10x1, 8 e 25kg
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Níveis de Garantia 

Umidade (Máx.) ............................................. 120g/kg
Proteína Bruta (Mín.) ..................................... 260g/kg
Cálcio (Mín./Máx.) ......................................... 10/20g/kg
Fósforo (Mín.) ....................................................... 10g/kg
Extrato Etéreo (Mín.) ..................................... 100mg/kg
Matéria Fibrosa (Máx.) .................................. 60g/kg
Matéria Mineral (Máx.) .................................. 110g/kg
Ácido Linoléico (Mín.) .................................... 10g/kg
Extrato de Yucca (Mín.) .................................... 350mg/kg

    Farinha de carne e ossos bovina, farinha de vísceras de 
aves, farinha de penas de aves, milho integral moído*, 
gérmen de milho desengordurado*, farelo de trigo, quirera 
de arroz, óleo de vísceras de aves, Extrato de Yucca, cloreto 
do sódio (sal comum), vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, 
B12, Niacina, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, Colina) e 
minerais (Cálcio, Fósforo, Ferro, Cobre, Manganês, Zinco, 
Iodo, Selênio), antifúngico e antioxidante (BHT e BHA), 
corante artificial e aromatizante artificial.
     



ZooPlus Cat

Indicação:
Zooplus Cat é um alimento rico em proteínas de origem 

animal para atender ao exigente paladar dos gatos. Sua 
composição é balanceada e enriquecida com taurina, 
aminoácido essencial e indispensável para uma vida longa e 
saudável.

Composição Básica do Produto:

Embalagem: 10x1 e 25kg
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Níveis de Garantia 

Umidade (Máx.) ............................................. 120g/kg
Proteína Bruta (Mín.) ..................................... 260g/kg
Cálcio (Mín./Máx.) ......................................... 10/24g/kg
Fósforo (Mín.) ....................................................... 10g/kg
Extrato Etéreo (Mín.) ..................................... 80g/kg
Matéria Fibrosa (Máx.) .................................. 50g/kg
Matéria Mineral (Máx.) .................................. 110g/kg
Ácido Linoléico (Mín.) .................................... 26g/kg
Extrato de Yucca (Mín.) .................................... 350mg/kg
Taurina (Mín.) ................................................... 900mg/kg

     Farinha de vísceras de aves, farinha de carne e ossos 
bovina, farinha de penas de aves, milho integral moído*, 
quirera de arroz, farelo de trigo, gérmen de milho 
desengordurado*, palatabilizante de origem animal, óleo de 
vísceras de aves, Extrato de Yucca, cloreto de sódio (sal 
comum), vitaminas (A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, B12, Ácido 
Pantotênico, Ácido Fólico, Biotina) e minerais (Cálcio, 
Fósforo, Ferro, Cobre, Manganês, Zinco, Iodo, Selênio), 
taurina, antifúngico e antioxidante (BHT e BHA), corante 
artificial e aromatizante artificial.
    



Zoocats - Peixinho

Indicação:
ZooCats Premium foi desenvolvida para atender ao 

paladar de todos os gatos independentemente do padrão e 
da pureza da raça. É um alimento completo e balanceado 
com ingredientes de alta digestibilidade e nutrientes 
indispensáveis para o desenvolvimento do seu gato. Os 
níveis de proteínas, fibras, gorduras, vitaminas e minerais, 
são ideais para a nutrição dos gatos. Além disso, ZooCats 
Premium contém Taurina (aminoácido essencial que 
melhora a visão e a saúde do coração) e uma redução do 
teor de magnésio e componentes que equilibram o pH da 
urina, prevenindo a obstrução do trato urinário. 

Composição Básica do Produto:

Embalagem: 25kg
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Níveis de Garantia 

Umidade (Máx.) ............................................. 120g/kg
Proteína Bruta (Mín.) ..................................... 260g/kg
Cálcio (Mín./Máx.) ......................................... 10/24g/kg
Fósforo (Mín.) ....................................................... 10g/kg
Extrato Etéreo (Mín.) ..................................... 80g/kg
Matéria Fibrosa (Máx.) .................................. 50g/kg
Matéria Mineral (Máx.) .................................. 110g/kg
Ácido Linoléico (Mín.) .................................... 26g/kg
Extrato de Yucca (Mín.) .................................... 350mg/kg
Taurina (Mín.) ................................................... 900mg/kg

Farinha de vísceras de aves, farinha de carne e ossos 
bovina, farinha de penas de aves, milho integral moído*, 
quirera de arroz, farelo de trigo, gérmen de milho 
desengordurado*, palatabilizante de origem animal, óleo de 
vísceras de aves, Extrato de Yucca, cloreto de sódio (sal 
comum), vitaminas (A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, B12, Ácido 
Pantotênico, Ácido Fólico, Biotina) e minerais (Cálcio, 
Fósforo, Ferro, Cobre, Manganês, Zinco, Iodo, Selênio), 
taurina, antifúngico e antioxidante (BHT e BHA), corante 
artificial e aromatizante artificial.



Zoocats mix

Embalagem: 25kg
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Níveis de Garantia 

Umidade (Máx.) ............................................. 120g/kg
Proteína Bruta (Mín.) ..................................... 260g/kg
Cálcio (Mín./Máx.) ......................................... 10/24g/kg
Fósforo (Mín.) ....................................................... 10g/kg
Extrato Etéreo (Mín.) ..................................... 80g/kg
Matéria Fibrosa (Máx.) .................................. 50g/kg
Matéria Mineral (Máx.) .................................. 110g/kg
Ácido Linoléico (Mín.) .................................... 26g/kg
Extrato de Yucca (Mín.) .................................... 350mg/kg
Taurina (Mín.) ................................................... 900mg/kg

Indicação:
ZooCats Premium foi desenvolvida para atender ao 

paladar de todos os gatos independentemente do padrão e 
da pureza da raça. É um alimento completo e balanceado 
com ingredientes de alta digestibilidade e nutrientes 
indispensáveis para o desenvolvimento do seu gato. Os 
níveis de proteínas, fibras, gorduras, vitaminas e minerais, 
são ideais para a nutrição dos gatos. Além disso, ZooCats 
Premium contém Taurina (aminoácido essencial que 
melhora a visão e a saúde do coração) e uma redução do 
teor de magnésio e componentes que equilibram o pH da 
urina, prevenindo a obstrução do trato urinário. 

Composição Básica do Produto:
Farinha de vísceras de aves, farinha de carne e ossos 
bovina, farinha de penas de aves, milho integral moído*, 
quirera de arroz, farelo de trigo, gérmen de milho 
desengordurado*, palatabilizante de origem animal, óleo de 
vísceras de aves, Extrato de Yucca, cloreto de sódio (sal 
comum), vitaminas (A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, B12, Ácido 
Pantotênico, Ácido Fólico, Biotina) e minerais (Cálcio, 
Fósforo, Ferro, Cobre, Manganês, Zinco, Iodo, Selênio), 
taurina, antifúngico e antioxidante (BHT e BHA), corante 
artificial e aromatizante artificial.



Atrium Dog Adultos +

Indicação:
ATRIUM DOG Adultos + é um alimento de alta 

performance, completo e 100% balanceado para cães 
adultos, enriquecido com vitaminas, minerais e todos os 
nutrientes necessários para manter seu cão muito mais forte 
e saudável. ATRIUM DOG Adultos + é indicado para cães 
adultos de raças médias, grandes e gigantes.

Composição Básica do Produto:
Farinha de vísceras de frango, Farinha de carne e ossos, 

Arroz, Soja farelo**, Trigo integral moído, Milho integral 
moído*, Óleo de frango, Linhaça (min. 20g/kg), Polpa de 
beterraba branca, Levedura seca, Zinco orgânico, 
Vitaminas: (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Niacina, Ácido 
Pantotênico, Ácido Fólico, Colina), Minerais: (Cloreto de 
Sódio - sal comum, Iodo, Ferro, Cobre, Manganês, Zinco, 
Selênio), Antioxidantes (BHA e BHT), Prebióticos 
(mananoligossacarídeos), Adsorvente de micotoxinas, 
Extrato de yucca, Hidrolisado de frango e Aromatizantes.

Embalagem: 12x1 e 15kg
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Níveis de Garantia 

Umidade (Máx.) ............................................. 120g/kg
Proteína Bruta (Mín.) ..................................... 230g/kg
Cálcio (Mín./Máx.) ......................................... 10/24g/kg
Fósforo (Mín.) ....................................................... 10g/kg
Extrato Etéreo (Mín.) ..................................... 100g/kg
Matéria Fibrosa (Máx.) .................................. 50g/kg
Matéria Mineral (Máx.) .................................. 80g/kg
Ômega 3 (Mín.) .................................... 15g/kg
Ômega 6 (Mín.) .................................... 30g/kg
Extrato de Yucca (Mín.) ................................... 350mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.) ........................ 240mg/kg
Adsorvente de Micotoxinas (Mín.) ........................ 10g/kg
Zinco Orgânico (Mín.) ...................................... 300mg/kg



Atrium Dog Raças Pequenas

Indicação:
ATRIUM DOG Raças Pequenas é um alimento de alta 

performance, completo e 100% balanceado para cães 
adultos de raças pequenas e médias, enriquecido com 
vitaminas, minerais e todos os nutrientes necessários para 
manter seu cão muito mais forte e saudável. 

Composição Básica do Produto:
Farinha de vísceras de frango, Farinha de carne e ossos, 

Arroz, Soja farelo**, Trigo integral moído, Milho integral 
moído*, Óleo de frango, Linhaça (min. 20g/kg), Polpa de 
beterraba branca, Levedura seca, Zinco orgânico, 
Vitaminas: (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Niacina, Ácido 
Pantotênico, Ácido Fólico, Colina), Minerais: (Cloreto de 
Sódio - sal comum, Iodo, Ferro, Cobre, Manganês, Zinco, 
Selênio), Antioxidantes (BHA e BHT), Prebióticos 
(mananoligossacarídeos), Adsorvente de micotoxinas, 
Extrato de yucca, Hidrolisado de frango e Aromatizantes.

Embalagem: 12x1 e 25kg
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Níveis de Garantia 

Umidade (Máx.) ............................................. 120g/kg
Proteína Bruta (Mín.) ..................................... 240g/kg
Cálcio (Mín./Máx.) ......................................... 10/24g/kg
Fósforo (Mín.) ....................................................... 10g/kg
Extrato Etéreo (Mín.) ..................................... 100g/kg
Matéria Fibrosa (Máx.) .................................. 50g/kg
Matéria Mineral (Máx.) .................................. 80g/kg
Ômega 3 (Mín.) .................................... 15g/kg
Ômega 6 (Mín.) .................................... 30g/kg
Extrato de Yucca (Mín.) ................................... 350mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.) ........................ 240mg/kg
Adsorvente de Micotoxinas (Mín.) ........................ 10g/kg
Zinco Orgânico (Mín.) ...................................... 300mg/kg



Atrium Dog Filhotes

Indicação:
ATRIUM DOG Filhotes é um alimento de alta 

performance, completo e 100% balanceado para cães em 
crescimento. Enriquecido com vitaminas, minerais e todos 
os nutrientes necessários para proporcionar a seu cãozinho 
músculos e ossos fortes e saudáveis. ATRIUM DOG 
Filhotes é indicado para todas as raças de cães em 
crescimento.

Composição Básica do Produto:
Farinha de vísceras de frango, Farinha de carne e ossos, 

Arroz, Soja farelo**, Trigo integral moído, Milho integral 
moído*, Óleo de frango, Linhaça (min. 20g/kg), Polpa de 
beterraba branca, Levedura seca, Zinco orgânico, 
Vitaminas: (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Niacina, Ácido 
Pantotênico, Ácido Fólico, Colina), Minerais: (Cloreto de 
Sódio - sal comum, Iodo, Ferro, Cobre, Manganês, Zinco, 
Selênio), Antioxidantes (BHA e BHT), Prebióticos 
(mananoligossacarídeos), Adsorvente de micotoxinas, 
Extrato de yucca, Hidrolisado de frango e Aromatizantes.

Embalagem: 12x1, 7 e 25kg
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Níveis de Garantia 

Umidade (Máx.) ............................................. 120g/kg
Proteína Bruta (Mín.) ..................................... 260g/kg
Cálcio (Mín./Máx.) ......................................... 10/24g/kg
Fósforo (Mín.) ....................................................... 10g/kg
Extrato Etéreo (Mín.) ..................................... 100g/kg
Matéria Fibrosa (Máx.) .................................. 50g/kg
Matéria Mineral (Máx.) .................................. 80g/kg
Ômega 3 (Mín.) .................................... 15g/kg
Ômega 6 (Mín.) .................................... 30g/kg
Extrato de Yucca (Mín.) ................................... 350mg/kg
Mananoligossacarídeos (Mín.) ........................ 240mg/kg
Adsorvente de Micotoxinas (Mín.) ........................ 10g/kg
Zinco Orgânico (Mín.) ...................................... 300mg/kg
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