
COMPOSIÇÃO

Ingredientes: arroz, cevada integral, trigo integral, proteína hidroli-
sada de aves, carne desidratada de frango, carne desidratada de 
bovinos e suínos, gordura de aves, polpa de beterraba, ovo desidra-
tado, FOS, glucosamina, sulfato de condroitina, L-carnitina. 

Proteína bruta               22%
Gordura bruta                11%
Cinza bruta                   4%
Fibra bruta                 5%
Cálcio               1,1%
Fósforo             0,5%
L-carnitina     200 mg
Sulfato de condroitina     375 mg
Glucosamina      480 mg 
Ácidos gordos ómega 3 totais                        2 450 mg
Taurina        300 mg

Vitamina A           28 800 UI
Vitamina D3                     1 980  UI
Vitamina E                             150 mg
Fe (Carbonato de ferro)                                               70 mg
Fe  (Quelato de ferro de aminoácidos hidratado)                                  28 mg
I (Iodeto de potásio)                                              1,5 mg
Cu (Sulfato de cobre penta-hidratado)                                                    5,1 mg
Cu (Quelato de cobre de aminoácidos hidratado)                     3,9 mg
Mn (Óxido de manganês)                                                                 46,5 mg
Mn (Quelato de manganês de aminoácidos hidratado)                 7,5 mg
Zn (Quelato de zinco de aminoácidos hidratado)                          15 mg
Zn (Óxido de zinco)                                                   65 mg
Se (Selenito de sódio)                                                 0,1 mg      
  
  
     
       

ADITIVOS NUTRICIONAIS (kg)

CONSTITUINTES  ANALÍTICOS  (kg)

A embalagem de Arion Friends Senior é monomaterial, ou seja, é produzida a partir de um único material. Isto significa que é totalmente  reciclável e pode ser reinserida na cadeia de abastecimento.

       Quantidade diária recomendada

              Disponível em:

3 kg e 14 kg

65 - 100 g
100 - 170 g
170 - 275 g
275 - 380 g
380 - 485 g
485 - 600 g

2 - 5 kg
5 - 10 kg

10 - 20 kg
20 - 30 kg
30 - 40 kg
40 - 60 kg

 
 

Arion Friends Senior é um alimento completo para 
cães de raça grande com mais de 7 anos e cães de 
raça pequena com mais de 9 anos de idade. A sua 
fórmula antienvelhecimento contém doses elevadas 
de vitamina E como antioxidante, uma baixa concen-
tração de fósforo para prevenir a insuficiência renal e 
condroprotetores para proteger as articulações. 

Contém proteínas de qualidade elevada e muito nutri-
tivas, tais como a carne de frango e ovo desidratado.  
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