
Disponíveis em embalagens de
15 kg com 15 embalagens individuais de 1 Kg (Quality Packs).

ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO (MÍN)

Vitamina A (15.800 UI), vitamina D3 (1.050 UI), vitamina E (93,00 UI), vitamina B1 (11,00 mg), vitamina B2 (18,62 mg), vitamina B6 (6,41 mg), vitamina B12 (150 µg), vitamina K3 
(1,33 mg), niacina (35,11 mg), biotina (0,29 mg), ácido fólico (1,38 mg), ácido pantotênico (10,54 mg), colina (97,06 mg), vitamina C (18,10 mg), zinco (98,93 mg), cobre (13,70 mg), 
ferro (60,25 mg), iodo (1,02 mg), manganês (24,13 mg), selênio (0,058 mg).

Dog Excellence Adulto Light é um alimento completo para cães adultos a partir de 1 ano de idade.
 A fórmula atende completamente as necessidades nutricionais do seu animal, não sendo necessário nenhum tipo de suplementação. Indicado para cães de raças médias 

(peso adulto superior a 10kg) e raças grandes (peso adulto superior a 25kg).

ÍNDICAÇÃO DO PRODUTO

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Farinha de vísceras de frango, arroz quebrado, milho integral transgênico*, ovo integral desidratado, polpa de beterraba, levedura seca de cervejaria, semente de linhaça, óleo de 
vísceras de frango, farelo de arroz, hidrolisado de frango, sulfato de condroitina (mín 0,004%), sulfato de glicosamina (mín 0,04%), L-Carnitina, L-lisina, DL-metionina, cloreto de sódio 
(sal comum), cloreto de potássio, hexametafosfato de sódio (mín 0,6%), parede celular de levedura, mananoligossacarídeos, extrato de Yucca Schidigera, antioxidante (BHA e BHT), ácido 
propiônico, fosfato bicálcico, cloreto de colina, vitamina A, vitamina E, vitamina D3, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, niacina, pantotenato 
de cálcio, biotina, ácido fólico, selenito de sódio, sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, óxido de zinco, sulfato de manganês, ferro quelatado, zinco quelatado, manganês 
quelatado, cobre quelatado, Selênio quelatado. (Espécies doadoras do gene: *Agrobacterium tumefaciens,  Bacillus thuringiensis, Streptomyces tumefaciens e Streptomyces 
viridochromogenes.)
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CARACTERÍSTICAS DO BISCOITO EXTRUSADO

Formato: Oblongo • Comprimento: 18 mm • Largura: 13 mm • Espessura: 10 mm

NÍVEIS DE GARANTIA

Proteína bruta (mín)..................................................................................
Extrato etéreo (mín).....................................................................................
Matéria fibrosa (máx)..................................................................................
Matéria mineral (máx)................................................................................. 
Cálcio (máx)...............................................................................................
Cálcio (mín).........................................................................................
Fósforo (mín).......................................................................................
Sódio (mín)..........................................................................................
Potássio (mín)......................................................................................
Umidade (máx).........................................................................................
Ômega 6 (mín)...........................................................................................
Ômega 3 (mín)....................................................................................
Sulfato de condroitina (mín).....................................................................
Sulfato de glicosamina (mín)..................................................................
L-Carnitina (mín)......................................................................................
Lisina (mín).................................................................................................
Metionina (mín)....................................................................................
Hexametafosfato de sódio (mín)...........................................................
Energia Metabolizável......................................................................... 

230 g/kg
80 g/kg
50 g/kg
80 g/kg
16 g/kg

8000 mg/kg
8000 mg/kg
2000 mg/kg
6000 mg/kg

100 g/kg
15 g/kg

2000 mg/kg
40 mg/kg

400 mg/kg
35 mg/kg

10 g/kg
5000 mg/kg
6000 mg/kg

3000 kcal/kg

RAÇAS MÉDIAS E GRANDES LIGTH

Controle de Peso:
Quantidades de calorias moderadas e menor teor de gordura, 
auxiliam na manutenção natural do peso.

Condroitina e Glicosamina:
Contém Sulfato de Condroitina e Sulfato de Glicosamina para 
manutenção de uma articulação saudável.

Sabor Insuperável:
Utilização de níveis adequados de proteína e o formato 
apropriado garantem uma excelente palatabilidade.

GUIA DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA

Para cães em manutenção utilize a tabela abaixo.
Recomendamos dividir a porção diária em duas ou mais refeições e deixar sempre à 
disposição água limpa e fresca. Em caso de dúvida, consulte o Médico Veterinário

Quantidade diária recomendada (gramas por dia)*

Uma xícara de chá (250 ml) contém aproximadamente 100g de Dog Excellence Raças 
Médias e Grandes Light.
* A quantidade diária pode variar de acordo com a raça e o nível de atividade do 
animal.

Peso do cão (kg)
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46

Redução de peso
160
200
236
272
304
332
360
392
426
444

Manutenção de peso
200
250
295
340
380
415
450
490
520
555


