
Conheça as nossas linhas de produtos 
e escolha o alimento ideal.



PARA AJUDAR SEU GATO A VIVER A VIDA 
MAIS SAUDÁVEL E FELIZ, OFERECEMOS 

ALIMENTOS PARA AS DIFERENTES FASES  
DO SEU DESENVOLVIMENTO. 



QUATREE SUPREME
SUPER PREMIUM

SAÚDE E VITALIDADE 
Antioxidantes naturais para reforçar  
as defesas naturais do organismo.

CONTROLE DE BOLAS DE PELO 
Fibras especiais que auxiliam na 
eliminação natural dos pelos, reduzindo 
a formação de bolas de pelo.

SAÚDE DO TRATO URINÁRIO 
Controle do pH urinário e minerais 
balanceados para auxiliar na prevenção 
dos cálculos urinários.

ADULTOS
SALMÃO E ARROZ

CONTROLE DE PESO IDEAL 
Contém L-carnitina, fibras especiais 
e níveis reduzidos de calorias para 
ajudar na manutenção do peso ideal.

CONTROLE DE BOLAS DE PELO 
Fibras especiais que auxiliam na 
eliminação natural dos pelos, reduzindo 
a formação de bolas de pelo.

SAÚDE DO TRATO URINÁRIO 
Controle do pH urinário e minerais 
balanceados para auxiliar na 
prevenção dos cálculos urinários.

CASTRADOS
FRANGO E ARROZ
SALMÃO E ARROZ

FILHOTES
SALMÃO E ARROZ

CRESCIMENTO SAUDÁVEL 
Proteínas de alta qualidade para 
auxiliar no perfeito desenvolvimento 
e crescimento do filhote.

SAÚDE E VITALIDADE 
Antioxidantes naturais para reforçar 
as defesas naturais do organismo.

DHA 
Estimula o desenvolvimento do cérebro 
e da visão.

Desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma alimentação 
superior para o seu gato. É um alimento Super Premium formulado 
com conservantes 100% naturais e livre de transgênicos, de modo a 
promover mais qualidade de vida e longevidade para o seu felino.
Contém DHA, que auxilia na manutenção da saúde cognitiva e da visão.

Satisfação
Garantida



QUATREE LIFE
Com conservantes 100% naturais 
e livre de transgênicos. Formulada 
com ingredientes de alta qualidade, 
proporciona o funcionamento 
correto do organismo. Especialmente 
desenvolvida para garantir saúde e 
disposição ao seu gato.

PREMIUM ESPECIAL

CONSERVANTES NATURAIS 
Conservado naturalmente com 
tocoferol e extrato de alecrim.

CONTROLE DE BOLAS DE PELO  
Fibras especiais que auxiliam na 
eliminação natural dos pelos, reduzindo 
a formação de bolas de pelo.

CONTROLE DE PESO IDEAL 
Contém L-carnitina, fibras especiais e 
níveis reduzidos de calorias para ajudar 
na manutenção do peso ideal.

CASTRADOS
FRANGO E ARROZ
SALMÃO E ARROZ

CONSERVANTES NATURAIS 
Conservado naturalmente com 
tocoferol e extrato de alecrim.

CONTROLE DE BOLAS DE PELO  
Fibras especiais que auxiliam na eliminação 
natural dos pelos, reduzindo a formação de 
bolas de pelo.

SAÚDE DO TRATO URINÁRIO 
Controle do pH urinário e minerais balanceados
para auxiliar na prevenção dos cálculos 
urinários.

ADULTOS
SALMÃO E ARROZ



QUATREE GOURMET
Alimento completo e balanceado com diferentes e irresistíveis sabores. 
Oferece uma combinação especial de ingredientes selecionados 
para atender às exigências das diferentes fases da vida.

PREMIUM

ADULTOS
MIX DE CARNE | CARNE | PEIXE

CONTROLE DE BOLAS DE PELO 
Fibras especiais que auxiliam na 
eliminação natural dos pelos, reduzindo a 
formação de bolas de pelo.

SAÚDE DO TRATO URINÁRIO 
Controle do pH urinário e minerais 
balanceados para auxiliar na prevenção 
dos cálculos urinários.

REDUÇÃO DO ODOR DAS FEZES  
Combinação especial de extrato de 
yucca e prebiótico MOS, o que melhora o 
aproveitamento dos nutrientes e reduz o 
odor e o volume das fezes.

CONTROLE DE PESO IDEAL 
Contém L-carnitina, fibras especiais e 
níveis reduzidos de calorias para ajudar 
na manutenção do peso ideal.

SAÚDE DO TRATO URINÁRIO 
Controle do pH urinário e minerais 
balanceados para auxiliar na 
prevenção dos cálculos urinários.

CONTROLE DE BOLAS DE PELO 
Fibras especiais que auxiliam na 
eliminação natural dos pelos, reduzindo 
a formação de bolas de pelo.

CASTRADOS  
DELÍCIAS DO MAR
MIX DE CARNES

FILHOTES
CARNE E LEITE

CRESCIMENTO SAUDÁVEL 
Especialmente formulado para o perfeito 
desenvolvimento do gato filhote.

REDUÇÃO DO ODOR DAS FEZES 
Combinação especial de extrato de yucca                              
e prebiótico MOS, o que melhora o aproveitamento 
dos nutrientes e reduz o odor e o volume das fezes.

PELE E PELAGEM SAUDÁVEIS 
Altos níveis de ômega-3 e ômega-6, importantes  
para a manutenção da saúde da pele e a beleza da 
pelagem.



SERVIÇO DE  
ATENDIMENTO AO CLIENTE

0800 800 2626


