
RAÇAS MÉDIAS FILHOTE

Ótimo Desenvolvimento:
Níveis ideais de cálcio e fósforo garantem a formação de ossos 
e dentes fortes e saudáveis.

Excelente Atividade Intestinal:
Utilização de ingredientes selecionados e de alta qualidade 
garantem um excelente funcionamento intestinal.

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

ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO (MÍN)

Vitamina A (17.250 UI), vitamina D3 (1.153 UI), vitamina E (100 UI), vitamina B1 (11,99 mg), vitamina B2 (20,28 mg), vitamina B6 (7,10 mg), vitamina B12 (150 µg), vitamina K3 (1,45 
mg), niacina (38,22 mg), biotina (0,32 mg), ácido fólico (1,55 mg), ácido pantotênico (11,44 mg), colina (105,16 mg), vitamina C (20,08 mg), zinco (118,38 mg), cobre (15,99 mg), 
ferro (72,55 mg), iodo (1,13 mg), manganês (29,00 mg), selênio (0,058 mg).

Dog Excellence Raças Médias Filhote Dog Excellence Raças Médias Filhote é um alimento seco completo para cães filhotes a partir de 45 dias de vida até 1 ano de idade.
O produto atende completamente as necessidades nutricionais do seu animal, não sendo necessário nenhum tipo de suplementação.

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, L-lisina, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, 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)
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NÍVEIS DE GARANTIA

CARACTERÍSTICAS DO BISCOITO EXTRUSADO

Formato: Círculo • Diâmetro: 10,5 mm • Espessura: 9 mm

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)....................................................................................
Lisina (mín)..............................................................................................
Energia Metabolizável..........................................................................

270 g/kg
110 g/kg
40 g/kg
80 g/kg

17,5 g/kg
8000 mg/kg
8000 mg/kg
2000 mg/kg
6000 mg/kg

100 g/kg
20 g/kg

2500 mg/kg
10 mg/kg

3432 kcal/kg

Disponíveis em embalagens de
15kg e 3kg com embalagens individuais de 1 Kg (Quality Packs).

GUIA DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA

Para cães em crescimento utilize a tabela abaixo.
Recomendamos dividir a porção diária em quatro 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)*

2
4
6
8

10
14
18
22
25

Peso do cão (kg)

135
228
309
383
453
586

-
-
-

2 - 4 meses

-
182
247
306
362
466
563
654

-

5 - 7 meses

-
-
-

230
272
350
422
491
540

8 - 12 meses

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


