CAT

Indicações
Petfield® CAT é um alimento completo formulado para
proporcionar uma dieta completa e equilibrada para
gatos. Suplementado com taurina para ajudar a promover
a saúde do coração, olhos e sistema nervoso do gato.
Ácidos gordos Ω3 e Ω6 que ajudam a manter a saúde da
pele e pêlo. Elevada palatibilidade. Com antioxidantes e
vitaminas para manter um sistema imunitário forte. A
dose diária recomendada de alimento deverá ser ajustada
de acordo com a condição física do animal e o seu nível
de actividade.
O seu gato deverá ter sempre água limpa e fresca à
disposição.
Composição
Frango e derivados de origem animal (frango min. 25%),
cereais (arroz integral min. 15%), peixe e derivados de
peixe (salmão e atum min.12%), óleos e gorduras, MOS
(manano-oligossacarídeos) prébióticos, FOS (fructo-oligossacarídeos), taurina, extracto de Yucca schidigera,
vitaminas e minerais.

Description
Petfield® CAT is a complete formula cat food for adult
cats of all breeds. Supplemented with taurine to help
promote the health of the cat's heart, eyes and nervous
system. Fatty acids Ω3 and Ω6 that help maintain a
healthy skin and fur. High palatability. With antioxidants
and vitamins to maintain a strong immune system.
Composition
Meat and derivatives of animal origin (min. 25% chicken
meat), cereals (min. 15% whole rice), ﬁsh and derivatives
(min. 12% salmon and tuna), vegetable protein extracts,
oils and fats, derivatives of vegetable origin (malt extract),
yeasts, mineral substances. MOS, FOS, taurine, Yucca
Schidigera.
Nutritional content

Conteúdo nutricional
Proteína / Crude protein

34%

Vit. D3

Fibra bruta / Crude ﬁbre

2.5%

Vit. E

120 mg

Humidade / Moisture

10%

Taurina / Taurine

1000 mg/Kg

1200 UI

Cálcio / Calcium

1.5%

Cobre / Copper

10 mg

Gordura / Crude oils and fats

12%

Energia metabolizável / Energy

3650 kcal/Kg

Cinzas / Crude ash

8.5%
0.9%

Vit. A

14000 UI

Doses Diárias
Daily Doses

Fósforo / Phosphorus

Embalagens / Packaging:
2 Kg

Peso em Adulto /
Weight in adult

Delgado /
Fit

Normal /
Normal

Sobrepeso /
Overweight

2 - 3 Kg
3 - 5 Kg
5 - 7 Kg
Gata amamentando
Gata gestante

70 g
90 g
125 g

55 g
75 g
95 g
140 - 190 g
80 - 120 g

60 g
80 g

