
SALMON&RICE

Indicações
Petfield® SALMON & RICE é um alimento completo 
formulado para cães adultos de todas as raças. Com 
proteína de peixe de salmão facilmente digerível, altamen-
te absorvível e um ingrediente extremamente rico em 
ómega 3 e 6. Esta fórmula nutricionalmente muito 
equilibrada vai garantir ao seu cão todos os benefícios 
da utilização de arroz como fonte de hidratos de carbono. 
Ideal para animais com alergias e para ajudar a manter 
o seu pêlo sempre saudável e brilhante. A dose diária 
recomendada de alimento deverá ser ajustada de acordo 
com a condição corporal do animal e o seu nível de 
actividade física. O seu cão deverá ter sempre água limpa 
e fresca à disposição.

Composição
Peixe e derivados de peixe ( salmão min. 16% ), cereais ( 
arroz min 20% ), derivados de origem animal, extractos 
de proteínas vegetais, gordura ( óleo de salmão min 4% 
), leguminosas, leveduras, derivados de origem vegetal,  
aromatizantes naturais, lignocelulose, glucosamina, 
sulfato de condroitina, ácido fólico, L-lisina, manano-oli-
gossacarídeos, fructooligossacarídeos, antioxidantes 
naturais, vitaminas e minerais, zinco quelado, extracto 
de yucca. 

Conteúdo nutricional

Description
Petfield® SALMON & RICE is a complete formula dog food 
for adult dogs of all breeds, with highly absorbable salmon 
fish protein, highly digestible, and extremely rich in omega 
3 and 6. This nutritionally balanced formula will give your 
dog all the benefits of using rice as a carbohydrate source. 
Ideal for pets with allergies and to help keep a healthy fur 
and shinny at all times.

Composition
Fish and fish derivatives (salmon min. 16%), cereals (rice 
min. 20%), derivatives of animal origin, extract  of 
vegetable protein, oils and fats (salmon oil min. 4%), 
pulses, yeats, derivatives of vegatable origin, natural 
flavoring, lignocellulose, glucosamine hydrochloride, 
chondroitin sulfate, folic acid, L-lysine, mannan-oligosac-
charides, fructo-oligosaccharides, natural antioxidants, 
zinc chelated, yucca extract.

Nutritional content

Proteína / Protein

Humidade / Moisture

Fibra bruta / Crude fibre

Cálcio / Calcium 

36 %

9 %

2.2 %

1.6 %

Cinzas / Crude ash

Gordura / Crude oils and fats

Fósforo / Phosphorus

7 %

15 %

1.4 %

Vit. A

Vit. E

Vit. D3

Glucosamina / Glucosamine

Ómega-3 / Omega 3

DHA

24000 UI

600 mg

1500 UI

1300 mg/Kg

1.35 %

0.64 %

Condroitina / Chondroitin

Ómega-6 / Omega 6

EPA

800 mg/Kg

2.65 %

0.41 %

Peso em Adulto / 
Weight in adult

Atividade baixa / 
Low activity

15 Kg
20 Kg
30 Kg
35 Kg
40 Kg
45 Kg
50 Kg
60 Kg

255 g
340 g
510 g
535 g
590 g
655 g
720 g
860 g

280 g
390 g
550 g
590 g
635 g
710 g
760 g
890 g

325 g
450 g
585 g
635 g
680 g
755 g
790 g
935 g

Atividade alta / 
Hight activity

Embalagens / Packaging:
3 Kg / 10 Kg / 20 Kg
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Atividade média / 
Medium activity


