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A busca por uma alimentação de qualidade que atenda às necessidades nutricionais e 
fisiológicas dos animais é crescente. Devido a isso, a expectativa de vida dos cães e 
gatos dobrou nos últimos anos.

Atualmente, o número de animais na fase de vida sênior ultrapassa o de filhotes, isso 
porquê os cães são filhotes, na maioria dos casos, até os 12 meses para cães de raças 
pequenas e médias, e até os 18 meses para cães de raças grandes.  Entretanto, todos os 
portes são considerados sêniores em média a partir dos 7 anos, vivendo mais tempo na 
fase senil do que na fase de filhotes. 

Ao contrário do que se via até pouco tempo atrás, os animais de estimação viviam no 
quintal e eram alimentados com restos de comida ou rações de baixa qualidade, hoje 
em dia os cães e gatos são vistos como membros da família, vivem dentro de casa e os 
proprietários buscam cada vez mais fornecer uma alimentação balanceada e de 
qualidade. 

AUMENTANDO A EXPECTATIVA DE VIDA DO CÃO SÊNIOR



LONGEVIDADE E
O PROCESSO 
DE ENVELHECIMENTO
Com o aumento da expectativa de vida dos pets, temos uma população de cães e 
gatos mais idosa, que requer cuidados especiais durante seu processo de                 
envelhecimento.
 
O envelhecimento é um processo biológico complexo, mas não pode ser relacionado 
com um processo patológico. Esse processo é composto por vários fatores, tanto 
endógenos quanto exógenos

O processo de envelhecimento pode sofrer influências alimentares, ambientais, 
climáticas e fisiológicas. Mesmo não sendo fatores que possam causar uma patolo-
gia, eles podem afetar negativamente o organismo e acelerar o processo de     
envelhecimento 

Considerando a junção de diversos fatores desencadeados pelo avançar da idade, 
pode-se definir o envelhecimento como um processo que envolve alterações 
morfofuncionais ao animal, levando-o a uma condição corporal diferente àquela 
apresentada nos períodos de vida anteriores. 

No quadro I a seguir, destacam-se os principais efeitos físicos e metabólicos 
causados pelo envelhecimento.

(Fortney, 2008).

(Hoskins, 2008).
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(Hoskins, 2008).QUADRO I  Efeitos físicos e metabólicos do envelhecimento. 

A atuação direta do médico veterinário nessa fase de vida dos pets é de extrema 
importância, para orientar os proprietários sobre o correto manejo alimentar, destacar 
alguns possíveis cuidados e também tranquilizá-los sobre a normalidade das alterações 
que possam ocorrer. Uma alimentação adequada e de qualidade, indicada para a fase 
da vida sênior, é capaz de proporcionar maior bem-estar e minimizar alguns desses 
efeitos ocasionados pelo avançar da idade. 

• EFEITOS FÍSICOS

• EFEITOS METABÓLICOS

Maior percentual de gordura corporal.

Hiperpigmentação e perda de espessamento e de elasticidade da pele.

Hiperqueratose dos coxins plantares e unhas quebradiças.

Perda de massa muscular, ossos e articulação com desenvolvimento subsequente de osteoartrite.

Diminuição do metabolismo associada a falta de atividade reduz as necessidades calóricas em 30 a 40%.

Competência imunológica diminui , apesar do número normal de linfócitos.

Redução da fagocitose e quimiotaxia; menor capacidade de combater infecções.

Desenvolvimento de auto-anticorpos e doenças imunomediadas.

Tártaro dentário, com perda de dentes e hiperplasia gengival.

Periodontite produz retração e atrofia gengival.

Fibrose e atrofia  da mucosa gástrica.

Redução no número de hepatócitos e desenvolvimento de fibrose hepática. 

Diminuição de secreção de enzimas pancreáticas.

Perda de elasticidade pulmonar, ocorre fibrose pulmonar e aumento da viscosidade da secreção das glândulas.

Diminuição do reflexo da tosse e da capacidade respiratória.

Perda de peso dos rins, diminuição da filtração glomerular e atrofia tubular renal.

Frequentemente desenvolvimento de incontinência urinária.

Crescimento da próstata, atrofia testicular e prepúcio torna-se pendular.

Ovários aumentam e glândulas mamárias tornam-se fibrocísticas ou neoplásicas.

Diminuição do débito cardíaco, desenvolvimento de fibrose valvular e arterioesclerose coronária intramural.

Medula óssea torna-se gordurosa e hipoplásica; desenvolve-se anemia não regenerativa.

Redução de células nervosas. A senescência causa perda de aprendizado doméstico.

05Alimentos úmidos ampliando a expectativa de vida do cão sênior - Universidade Special Dog. www.specialdog.com.br



COMPORTAMENTO EVOLUTIVO
DOS CÃES E SEUS PROPRIETÁRIOS

Atualmente tutores têm procurado para seus pets alimentos não só que agradem 
ao paladar, mas também que contenham características próximas à alimentação 
ancestral, buscando prolongar cada vez mais a vida de seus animais. 

Como já se sabe, os cães descendem dos lobos, que se adaptaram e passaram a 
conviver com os humanos em busca de proteção e alimentos há cerca de 15.000 
anos. 

Com essa aproximação, os humanos criaram vínculos com os animais, tanto para 
auxílio nos trabalhos de caça, como também elos sentimentais, estes que se 
mantém até os dias de hoje. 

Devido ao fato de os cães ancestrais serem basicamente caçadores, a dieta na 
natureza era composta principalmente por produtos de origem animal, com 
predominância de proteínas e lipídeos. O aporte de fibras era obtido através da 
ingestão do conteúdo intestinal das presas ou da ingestão ocasional de vegetais 
crus.

Em resumo, consumiam alimentos que apresentavam altos teores de umidade, 
proteínas e gorduras, e baixos teores de carboidratos e fibras. Características que se 
aproximam às encontradas em alimentos úmidos. 
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ALIMENTAÇÃO ANCESTRAL X ATUAL
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Figura 1. Tabela comparativa dos nutrientes em diferentes dietas.

Pensando em aumentar ainda mais a expectativa de vida dos cães e gatos, fornecer 
uma alimentação saudável e balanceada, e também resgatar a lembrança da alimen-
tação ancestral, o mercado de alimentos úmidos completos tem crescido progressiva-
mente, isso porquê atendem a todos esses critérios e podem ser considerados como 
fatores primordiais para a nutrição do futuro. 

DIETA E EVOLUÇÃO

UMIDADE

CAÇA DRY WET

PROTEÍNA

GORDURA

FIBRA

CARBOIDRATO
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NUTRIÇÃO DO FUTURO
TENDÊNCIAS DO MERCADO PET
Devido à mudança de comportamento por parte dos tutores e à busca constante 
pela qualidade de vida e longevidade dos pets, o mercado pet, de modo geral, é 
muito promissor e possui altas perspectivas de crescimento. 

Atualmente, o faturamento GLOBAL do mercado pet é de 71 bilhões de dólares. 
Dentro desse cenário, o mercado de alimentos industrializados vem crescendo 
constantemente. 

CRESCIMENTO EM VOLUME
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No Brasil a representatividade na linha WET é de apenas 4%, significando que 
possui grandes oportunidades de crescimento nesse seguimento, seguindo a 
tendência do que acontece na Europa e Estados Unidos. 
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DIFERENÇAS ENTRE OS ALIMENTOS COMERCIAIS 

CARACTERÍSTICAS DOS ALIMENTOS SECOS E SEMIÚMIDOS

Os alimentos comerciais para cães e gatos são divididos de acordo com o tipo de proces-
samento e teores de umidade, classificados em:

Secos – até 12% de umidade
Semiúmidos – até 50% de umidade
Úmidos – até 85% de umidade

Esta diferença no teor de umidade reflete-se no tipo de processamento e nos 
ingredentes, ou matérias primas empregadas.

Os alimentos secos e semiúmidos são processados por extrusão, processo que empre-
ga em sua maior proporção ingredientes desidratados moídos. Estas formulações 
apresentam cereais e tubérculos, fontes de amido que irão promover a formação da 
estrutura dos kibbles (grãos), de modo que estes tenham a forma e consistência adequa-
das, conferindo-lhes boa palatabilidade.

 Além disso, cereais são muito bem digeridos pelos cães                                    e pelos 
gatos                                             ,fornecendo energia para estes animais. 

O MERCADO DE ÚMIDOS É GRANDE
E POSSUI INFINITAS OPORTUNIDADES
A SEREM EXPLORADAS.
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(Carciofi et al., 2008)
(de-Oliveira et al., 2008)
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Os alimentos úmidos são processados por esterilização em autoclaves, método mais 
antigo de processamento e conservação de alimentos. Este se justifica melhor para 
matriz de ingredientes com elevada umidade, como as carnes e derivados. 

Desta forma, na composição dos alimentos úmidos – patês e sachês - preponderam 
carnes e proteínas, com baixos teores de amido. 

Para comparar os níveis reais de nutrientes entre um alimento úmido e um alimento 
seco, é preciso considerar a matéria seca, retirando a água da matéria natural que é 
apresentada nos níveis de garantia. 

CARACTERÍSTICAS DOS ALIMENTOS ÚMIDOS

COMPARANDO O ALIMENTO
ÚMIDO COM O SECO

UMIDADE: 82%

PROTEÍNA 9%

2%

2%

3%

EXTRATO ETÉREO

MATÉRIA FIBROSA

MATÉRIA MINERAL

NÍVEIS DE GARANTIA WET

MATÉRIA SECA
100-82=18%

9% de Proteína
PROTEÍNA

x= 50% PROTEÍNA

18% MS
x 100% MS

apresentada nos níveis de garantia. 

UMIDADE:

PROTEÍNA

EXTRATO ETÉREO

MATÉRIA FIBROSA

MATÉRIA MINERAL

NÍVEIS DE GARANTIA
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O nível de proteína no alimento úmido é superior quando comparado ao alimento seco, 
que apresenta 90% de matéria seca e 28,8% de proteína na MS.

Alimentos úmidos são, geralmente, mais palatáveis. Podem ter elevada digestibilidade, 
a depender das matérias primas empregadas em sua produção. Normalmente 
apresentam elevadas quantidades de proteína e gordura em relação à matéria seca 
(Tabela 1). Sua quantidade de carboidratos também é relativamente menor, quando 
comparados aos alimentos secos e semiúmidos

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DOS ALIMENTOS ÚMIDOS

NÍVEIS DE GARANTIA

UMIDADE: 10%max.

min.

min.

max.

max.

100 g/kg

260 g/kg

120 g/kg

75 g/kg

30 g/kg

PROTEÍNA 26%

12%

7,5%

3%

EXTRATO ETÉREO

MATÉRIA MINERAL

MATÉRIA FIBROSA

DRY

(Case et al., 2011).

Alimentos úmidos são, geralmente, mais palatáveis. Podem ter elevada digestibilidade, 

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DOS ALIMENTOS ÚMIDOS
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MATÉRIA NATURAL MATÉRIA SECAALIMENTOS SECOS

6-10Umidade (%) 0

7-20Gordura (%) 8-22

16-30Proteína (%) 18-32

41-70Carboidratos (%) 46-74

MATÉRIA NATURAL MATÉRIA SECAALIMENTOS SEMIÚMIDOS

15-30Umidade (%) 0

7-10Gordura (%) 8-14

17-20Proteína (%) 20-28

40-60Carboidratos (%) 58-72

2550-2800Energia Metabolizável (kcal/kg) 3000-4000

MATÉRIA NATURAL MATÉRIA SECAALIMENTOS ÚMIDOS

75Umidade (%) 0

5-8Gordura (%) 20-32

7-13Proteína (%) 28-50

4-13Carboidratos (%) 18-57

875-1250Energia Metabolizável (kcal/kg) 3500-5000

Tabela 1. Teores médios de nutrientes de alimentos secos, semiúmidos e úmidos para 
cães (Case et al., 2001).

MATÉRIA NATURALMATÉRIA NATURALALIMENTOS SEMIÚMIDOS

2800-4050Energia Metabolizável (kcal/kg) 3000-4500

MATÉRIA NATURALMATÉRIA NATURAL

2800-4050Energia Metabolizável (kcal/kg) 3000-4500

MATÉRIA NATURAL MATÉRIA SECAMATÉRIA NATURAL MATÉRIA SECAALIMENTOS SEMIÚMIDOS

2800-40502800-40502800-4050Energia Metabolizável (kcal/kg) 3000-45003000-45003000-45002800-4050Energia Metabolizável (kcal/kg) 3000-4500

MATÉRIA NATURAL

2550-2800Energia Metabolizável (kcal/kg) 3000-40002550-2800Energia Metabolizável (kcal/kg) 3000-4000

MATÉRIA NATURAL MATÉRIA SECA

2550-2800Energia Metabolizável (kcal/kg) 3000-4000
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ENTENDENDO A DIFERENÇA ENTRE
ALIMENTOS COMPLETOS X ESPECÍFICOS

Dentro da categoria de alimentação úmida, além do processamento e das características 
dos ingredientes, é de suma importância se atentar à classificação desses produtos como 
alimentos úmidos completos ou específicos, que vem destacada nas embalagens. 

O alimento completo é aquele que pode ser fornecido como única fonte de alimen-
tação, ou seja, um alimento que contém todos os nutrientes, vitaminas e minerais 
necessários para suprir às necessidades do animal.

O alimento específico é aquele ofertado exclusivamente como petisco, ou seja, não 
substitui a alimentação, pois, não contém todos os nutrientes necessários e balancea-
dos, para suprir unicamente às exigências nutricionais dos animais. Este é muito 
utilizado para aumentar a palatabilidade do alimento seco.

Os alimentos da Special Dog são completos e balanceados, podendo ser servido como 
única fonte de alimentação além de serem premium especial.

Entender estas diferenças colabora para que o Médico Veterinário efetue a seleção e 
indicação técnica dos diferentes alimentos disponíveis no mercado, ajustando o que 
melhor atende às necessidades alimentares de cada pet.



BENEFÍCIOS DOS
ALIMENTOS ÚMIDOS
SPECIAL DOG PARA 
O CÃO SÊNIOR
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SATISFAÇÃO

SAÚDE CARDÍACASAÚDE RENAL

MAIOR
SACIEDADE

LONGEVIDADE IMUNIDADE PALATABILIDADE

CONTROLE DE
INFLAMAÇÕES
CONTROLE DE
INFLAMAÇÕES

MANUTENÇÃO
MUSCULAR
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LONGEVIDADE

Formulados com ingredientes nobres, os alimentos da Special Dog trazem benefícios e 
uma nutrição completa e balanceada para os cães em todas as fases da vida. Com todo 
esse cuidado especial, junto ao bem-estar, os pets passam a desfrutar de uma vida mais 
longa e saudável. 

Os alimentos Special Dog para a fase de vida sênior, possuem em sua formulação uma 
proteína funcional (plasma suíno). Esse ingrediente é rico em anticorpos, que propor-
cionam ao animal a manutenção da imunidade, auxiliando na melhoria da saúde geral 
e consequente longevidade.

IMUNIDADE

Special Dog Patê Sênior/ Sachê Sênior, possuem um sabor deliciosamente incomparável, 
os cães idosos com o paladar já menos aguçado, desfrutarão novamente de sabores 
irresistíveis. A umidade, e a consistência dos alimentos úmidos também auxiliam na 
melhora da palatabilidade do alimento, sem contar os ingredientes de qualidade que 
são utilizados na fabricação.

PALATABILIDADE

Os alimentos úmidos proporcionam benefícios ao trato urinário dos pets. Por             
conterem teores de umidade elevados, auxiliam na diluição urinária, prevenindo a 
formação de cristais. Os alimentos para animais sêniores contam também com baixos 
níveis de fósforo, o que aumenta ainda mais o cuidado renal com os cães nessa fase da 
vida.

SAÚDE RENAL
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Com o avançar da idade, os animais ficam mais susceptíveis a enfermidades cardíacas.  
Pensando nisso, os alimentos da Special Dog para animais na fase de vida sênior 
possuem em sua formulação a Taurina, que é um aminoácido capaz de auxiliar na 
manutenção cardíaca. 

Complementarmente possuem também vitamina C e E, que tem ação antioxidante, 
retardando os danos dos radicais livres, considerados de grande potencial no 
desenvolvimento do câncer e do próprio envelhecimento. Esses ingredietntes juntos 
são capazes de proporcionar maior qualidade de vida aos pets. 
 

A inclusão dos ácidos graxos poliinsaturados ômegas 3 e 6 juntamente com o mineral 
Zinco orgânico, podem contribuir para um controle nas possíveis inflamações que 
possam acometer os cães idosos. Esses nutrientes possuem propriedades anti-in-
flamatórias e também tem grande ação para melhora na saúde da pele e pelagem dos 
animais. Os alimentos úmidos da Special Dog são formulados com fontes nobres desses 
nutrientes que atuam diretamente proporcionando benefícios diários através da alimen-
tação.

SAÚDE CARDÍACA

CONTROLE DE INFLAMAÇÕES
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A inclusão de diferentes fontes de proteínas atreladas a fibras especiais, possibilitam 
diferentes velocidades de digestão, resultando em maior saciedade. Isso contribui 
para melhor controle glicêmico e manutenção do peso.

Além disso, essas fibras especiais auxiliam no funcionamento do intestino e na 
formação das fezes. Pela alta umidade presente nos alimentos úmidos, alguns cães 
tendem a ter fezes mais amolecidas, por outro lado, cães idosos tem tendência a 
desenvolver quadros de fecaloma, por isso a presença de fibras de alta qualidade é 
importante para evitar esses problemas e favorecer o transito intestinal adequado. 

Esses benefícios se complementam e juntos auxiliam na manutenção do peso ideal 
dos animais idosos, já que há uma maior propensão ao acúmulo de gordura e tendên-
cia ao sobrepeso e obesidade nessa fase.  

SACIEDADE

A sarcopenia é uma condição relacionada ao processo de envelhecimento, caracteriza-
da por redução de massa magra corporal e diminuição da força muscular, que pode 
ser ocasionada devido a problemas multifatoriais.

Deve-se diferenciar a sarcopenia da caquexia, que também é caracterizada por perda 
muscular e por ser mais comum em animais idosos, porém, a caquexia é uma síndrome 
metabólica que acompanha doenças subjacentes.

 

MANUTENÇÃO MUSCULAR



SATISFAÇÃO

Por ser um alimento altamente palatável, os cães têm tendência a consumir o alimen-
to por completo quando servido. Isso é muito positivo pois, o alimento é consumido 
sempre fresco, mantendo o máximo de suas propriedades.

 Tanto os cães quanto seus tutores ficam satisfeitos, pois, o tutor espera sempre fornecer 
ao seu pet um alimento de qualidade que o agrade, e quando há uma aprovação 
instantânea, gera uma experiência altamente positiva, possibilitando fidelização no 
fornecimento desse tipo de alimento.

A perda de massa magra nos animais idosos pode ser minimizada com um aporte de 
proteínas de qualidade em quantidades adequadas. Pensando nisso os úmidos da 
Special Dog são formulados com proteínas nobres como: carne bovina, miúdos de aves, 
plasma sanguíneo suíno em pó, levedura hidrolisada de cana-de-açúcar, que propor-
cionam maior estrutura e manutenção muscular. 
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Muito se fala sobre os alimentos úmidos, mas até onde podemos acreditar no que 
escutamos por aí? Nessa sessão esclareceremos algumas dúvidas acerca dos alimentos 
úmidos.

• Alimentos úmidos tem alto teor de sódio?

• Alimentos úmidos são petiscos?

• Alimentos úmidos favorecem a formação de tártaro?

• Alimentos úmidos predispõem à obesidade?

• Alimentos úmidos possuem corantes que
 fazem mal?  

FATO OU FAKE?



(FEDIAF, 2018).
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ALIMENTOS ÚMIDOS
SÃO PETISCOS.
Muitos proprietários vêem os alimentos úmidos como petiscos, auxiliando apenas na 
palatabilidade e servindo como agrado para seus pets. Porém, como mencionado 
anteriormente, existem dois tipos de alimentos úmidos: o completo e o específico, sendo 
o segundo sim considerado apenas um complemento ou petisco.

** Os alimentos úmidos da Special Dog são alimentos completos e balanceados e 
podem ser utilizados com segurança como dieta única para os cães e gatos.  

ALIMENTOS ÚMIDOS
FAVORECEM A FORMAÇÃO DE TÁRTARO.
O único atributo que não apresentam em relação ao alimento seco, é a abrasividade e 
ação mecânica de atrito nos dentes que ocorre durante a mastigação dos kibbles (grãos). 
Em contrapartida, os alimentos úmidos da Special Dog e Special Cat possuem em sua 
formulação o Tripolifosfato de Sódio, que proporciona uma ação química na prevenção 
de placas e cálculos dentários. 

ALIMENTOS ÚMIDOS
TEM ALTO TEOR DE SÓDIO.
Os alimentos úmidos não apresentam elevado sódio, seus teores de sódio são variáveis 
e semelhantes aos de alimentos secos. De acordo com a literatura, dados científicos 
mostram que 0,19 g / 1000 Kcal de sódio é adequado para todos os estágios da vida dos 
cães
 
Além disso, o sódio é seguro para cães e gatos e não induz hipertensão arterial nestes 
animais, não tendo correlação com o que ocorre no ser humano.



ALIMENTOS ÚMIDOS
PREDISPÕE À OBESIDADE.

Os alimentos úmidos possuem menos calorias se comparados aos alimentos secos, além 
de proporcionarem maior saciedade aos animais. A quantidade ingerida de alimento é 
maior quando comparado ao alimento seco, devido à sua alta umidade, garantindo que 
o animal fique saciado por mais tempo e não predispondo ao ganho de peso em excesso, 
desde que respeitada a necessidade energética individual e a quantidade de consumo 
diária indicada.

Alguns proprietários pensam que os alimentos úmidos são gordurosos e confundem o 
molho dos sachês ou dos patês com gordura, porém esse molho é produzido a base de 
água e gomas, como a guar e xantana, que são fontes de fibras e melhoram a consistên-
cia do molho.  

Os fosfatos agem formando complexos solúveis com o cálcio salivar, ajudando a prevenir 
a mineralização da placa em cálculo. Dessa forma, agem em toda cavidade bucal, 
inclusive nas superfícies não envolvidas na mastigação.

ALIMENTOS ÚMIDOS
POSSUEM CORANTES QUE FAZEM MAL.

A utilização de corantes nos alimentos pet é controvérsia. Desde que utilizados os 
corantes alimentícios considerados seguros e regulamentados pela fiscalização, não há 
malefícios em sua utilização. 

Por outro lado, não há benefício nutricional para o uso desse aditivo, sendo utilizado 
apenas para manter a aparência desejável nos produtos. Por isso os alimentos úmidos 
Special Dog não possuem corantes artificiais.
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ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS 
ALIMENTOS ÚMIDOS DA SPECIAL DOG

Sempre que indicada a troca ou introdução de novos alimentos para os pets, é muito 
importante respeitar o tempo de adaptação desse alimento pelo organismo do 
animal. A microbiota intestinal dos animais é adaptada ao tipo de alimento consumido 
habitualmente, por isso ao realizar uma troca brusca de dieta, ocorre um desequilíbrio 
da flora intestinal. Alguns animais podem apresentar fezes amolecidas, e até alimento 
não digerido totalmente durante os primeiros dias. 

Para animais que consomem alimentos úmidos frequentemente, a adaptação de uma 
nova marca ou categoria de alimento, deve ser de no mínimo 5 dias.

 Para animais que terão o primeiro contato com esse tipo de alimentação, a adaptação 
deve ser um pouco mais lenta, durando em média 15 dias.

 Para os animais que são mais sensíveis ou já tiveram alguma intercorrência na troca 
de alimentação, essa adaptação pode chegar a até 30 dias.

A adaptação para a mudança total deve ser realizada introduzindo-se aos poucos o 
alimento úmido à ração seca que o animal já estava habituado, aumentando gradativa-
mente até chegar a 100% de alimento úmido. 

Para as pessoas que vão oferecer alimentação mista (alimento úmido + alimento 
seco), também é importante fazer a adaptação de no mínimo 5 dias, para que o animal 
não apresente fezes amolecidas ou outro tipo de reação.

Além da adaptação, é importante lembrar e respeitar a individualidade de cada animal, 
porte ou raça, pois cada organismo responde de maneira diferente, podendo ter uma 
aceitação mais rápida ou mais lenta.
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Após aberto, os patês e sachês possuem um prazo de validade menor comparado ao 
alimento seco. Por isso as embalagens possuem menor quantidade de alimento, para 
que possam ser consumidos em sua totalidade ou armazenados por um curto período 
de tempo. 

A orientação é que, após aberto seja mantido na embalagem original em refrigeração, 
devidamente tampado e o consumo deve ser realizado em até 24 horas.

Para que o alimento não fique exposto no comedouro por muito tempo, é importante 
dosar a quantidade para o animal consumir instantaneamente, a sobra pode ficar 
exposta por no máximo 1 hora, para que o alimento não perca suas características 
sensoriais e nutricionais, e também não atraia insetos. 

MODO DE CONSERVAÇÃO

Após aberto manter 
na embalagem original em refrigeração, 
devidamente tampado e o consumo deve

 ser realizado em até 24 horas.

!O



ALIMENTAÇÃO MISTA  “MIX FEEDING” PARA O CÃO SÊNIOR

UNINDO BENEFÍCIOS DA ALIMENTAÇÃO ÚMIDA À SECA.
1 SACHÊ/ 1 PATÊ POR DIA

Os alimentos úmidos completos podem ser oferecidos como única fonte de alimen-
tação aos pets, ou também podem ser fornecidos como parte complementar à dieta 
seca. Realizando o que chamamos de “MIX FEEDING”.

Esse hábito de fornecimento possibilita aumentar o mix de benefícios que as duas linhas 
oferecem, além de melhorar financeiramente a aquisição de ambas pelo tutor dos 
animais.
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