
CAT LIGHT&SENIOR

Indicações
Petfield® CAT LIGHT & SENIOR é um alimento completo 
formulado para gatos sénior e gatos adultos com excesso 
de peso. A população de gatos com mais de 7 anos está 
a aumentar. A suplementação com antioxidantes 
naturais, condroitina e glucosamina utilizada nesta 
referência permite um suporte extra nesta fase mais 
delicada da vida. Formulado também a pensar nos gatos 
com excesso de peso, com níveis energéticos 
controlados para gatos com menor actividade. 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 gato deverá ter sempre água 
limpa e fresca à disposição.

Composição
Frango hidrolisado, arroz, proteína de batata, legumes, 
derivados de origem animal, atum, levedura de cerveja, 
gordura de aves, óleo de peixe, extrato de malta, ovo 
desidratado, vitaminas e minerais, mananoligossacari-
deos, extrato de yucca, acidificantes, antioxidantes 
naturais.

Conteúdo nutricional

Description
Petfield®   CAT LIGHT & SENIOR is a complete formula cat 
food for senior cats and overweight animals of all breeds. 
The population of cats over 7 years old is increasing. 
Supplementation with natural antioxidants, chondroitin 
and glucosamine used in this reference allows for extra 
support at this most delicate stage of life. Also formulated 
for overweight cats with controlled energy levels for less 
active cats.

Composition
Hydrolysed chicken, rice, potato protein, pulses, 
derivatives of animal origin, natural aroma of poultry, 
tunna, beer yeast, poultry fat, fish oil, malt extract, dried 
egg, vitamins and minerals, mannan oligosaccharides, 
yucca extract, acidifying, natural antioxidants.

Nutritional content

Proteína / Crude protein

Humidade / Moisture

Fibra bruta / Crude fibre

Cálcio / Calcium 

34 %

10%

4 %

1.6 %

Cinzas / Crude ash

Gordura / Crude oils and fats

Fósforo / Phosphorus

8 %

9 %

1.1 %

Vit. A

Vit. E

Glucosamina / Glucosamine

Ómega-3 / Omega 3

33000 UI

Vit. D3 1800 UI

450 mg

1230 mg/kg

0.64 %

Condroitina / Chondroitin 715 mg/kg

Ómega-6 / Omega 6

Taurina / Taurine

1.32 %

900 mg/kg

Energia metabolizável / Energy 3380 kcal/kg

Peso em Adulto /
Weight in adult

Delgado /
Slender

3 - 5 Kg
5 - 7 Kg

90 g
125 g

75 g
95 g

60 g
80 g

Sobrepeso /
Overweight

Embalagens / Packaging:
2 Kg
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Normal /
Normal


