
Dog Excellence é uma linha de alimentos para cães com a 
missão de oferecer os produtos mais avançados e de alta 
tecnologia para a nutrição animal. Fórmulas especialmente 
desenvolvidas para as diferentes fases de vida de seu cão, 
ricas em nutrientes essenciais, completas e balanceadas 
são produzidas com ingredientes nobres e sob um rígido 
controle de qualidade. Desenvolver produtos que superem 
suas expectativas e proporcionem uma ótima nutrição para 
seu animal são nossas maiores preocupações.

Nosso compromisso é atender 100% das necessidades 
nutricionais de seu cão para que ele permaneça saudável 
e por muito mais tempo ao seu lado.

Alimento seco completo para cães adultos.

Para cães com peso adulto entre 10 e 25 kg



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, L-lisina, cloreto de sódio (sal comum), 
cloreto de potássio, hexametafosfato de sódio (mín 0,6%), parede celular 
de levedura, mananoligossacárideos, 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.)

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 Raças Médias Adulto é um alimento seco completo para cães adultos a partir de 1 ano de idade. 
O produto atende completamente as necessidades nutricionais do seu animal, não sendo necessário nenhum 
tipo de suplementação.

Proteína bruta (mín)................................ 230 g/kg
Extrato etéreo (mín) ................................ 100 g/kg
Matéria fibrosa (máx) ...............................40 g/kg
Matéria mineral (máx) ..............................80 g/kg
Cálcio (máx)..............................................16 g/kg
Cálcio (mín) .......................................8000 mg/kg
Fósforo (mín)......................................8000 mg/kg
Sódio (mín) ........................................2000 mg/kg
Potássio (mín).....................................6000 mg/kg
Umidade (máx) ...................................... 100 g/kg
Ômega 6 (mín)..........................................20 g/kg
Ômega 3 (mín)..................................2000 mg/kg
Lisina (mín) .................................................10 g/kg
Hexametafosfato de sódio (mín) ......6000 mg/kg

INDICAÇÃO DO PRODUTO

NÍVEIS DE GARANTIACOMPOSIÇÃO BÁSICA

ENRIQUECIMENTO POR KG
DE PRODUTO (MÍN)

/excellencepetcare

Sabor Insuperável
Utilização de níveis 

adequados de 
proteína e o formato 

apropriado garantem 
uma excelente 
palatabilidade.

Hexametafosfato de 
Sódio

Um ingrediente que, 
associado a textura 

apropriada e ao 
tamanho específico da 

partícula, 
promove a saúde 

bucal.

Proporção ideal 
de Ômega 3 e 

Ômega 6 
promove a saúde 

da pele e 
dos pêlos.

Particula Formato Circular
15mm Diâmetro
9mm Espessura 

23% Proteina


