
COMPOSIÇÃO

Ingredientes: carne de peru desidratada, arroz, trigo integral, 
cevada integral, proteína concentrada de milho, óleo de salmão, 
gordura de ave, salmão desidratado, taurina, FOS, L-carnitina.  

 

Vitamina A           28 800 UI
Vitamina D3                      1 800 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 Cat Sensitive 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.

              Disponível em:

2 kg e 9 kg

Proteína bruta               31%
Gordura bruta                16%
Cinza bruta                   7%
Fibra bruta                 2%
Cálcio              1,5%
Fósforo              1,1%
Ácidos gordos ómega 3 totais                    10 200 mg
Taurina                       2 500 mg

30 - 40 g
40 - 60 g
60 - 75 g
75 - 90 g

2 - 3 kg
3 - 5 kg
5 - 6 kg
6 - 7 kg

Quantidade diária recomendada

sensitivesensitive Arion Friends Cat Sensitive é um alimento completo para a 
manutenção de gatos com apetite caprichoso e sensibilida-
de digestiva. A sua composição, com carne de peru de     
qualidade elevada e salmão como únicas fontes de proteína 
animal, representa uma receita única para gatos sensíveis. 

A sua composição incorpora também óleo de salmão, 
um ingrediente que lhe fornece uma dose extra de 
ómega 3, tornando-o um produto ideal para o cuidado 
da pele e do pelo. Contém ainda uma elevada contri-
buição de taurina, um aminoácido essencial para o 
metabolismo felino. 


