FORMULA

ITALIANA

canine e feline formulas

Happy pet. Happy you.

Filosofia Farmina

Um velho e conhecido ditado diz que
“o cão é o melhor amigo do homem”, mas, para nós,
“o homem é o melhor amigo do cão”.
Com esta simples inversão, queremos expressar o
compromisso e a paixão que colocamos no nosso trabalho
diário de produção de alimentos de alta qualidade para
cães e gatos.
A Farmina Pet Foods tem uma história já antiga, iniciada há
mais de quarenta anos. Uma história de italianos, na qual
a tradição, a experiência e a pesquisa são a base para o
desenvolvimento de nossos produtos, visando sempre o
bem-estar dos nossos amigos cães e gatos e de suas famílias
adotivas.
Como fabricantes especializados em alimentos para cães
e gatos, estamos constantemente atentos aos processos
produtivos, desde a qualidade das matérias primas que
chegam dos nossos fornecedores, até o produto final, que
vai para os lares dos proprietários de cães e gatos. Isso
se dá através de um moderno sistema de rastreamento,
controle e monitoramento de todos os lotes produzidos.

As rigorosas análises laboratoriais e a constante colaboração
com clínicos, especialistas e universidades, permitem-nos
identificar, aprofundar e propor soluções relacionadas
à nutrição de cães e gatos. Protocolos experimentais
específicos são realizados, mas sempre com cães e gatos em
condições normais, com autorização de seus proprietários e
em seus ambientes domésticos.
A tecnologia de produção empregada permite a
conservação das matérias primas do stress oriundo do
processo, através da aplicação de vitaminas e óleos após o
processo de extrusão e secagem.
Devido a não armazenagem dos produtos acabados,
possibilitado através do processo Just in time de
produção, os nossos produtos chegam às lojas
especializadas e aos nossos distribuidores sempre
frescos, e assim, muito mais saborosos.
Angelo e Nicola Russo
Farmina Pet Foods

A SOLUÇÃO NATURAL PARA O BEM-ESTAR DE CÃES E GATOS

Apenas Conservantes Naturais: concentrado de tocoferois permite a
preservação natural do alimento.

LIVRE DE

Livre de Transgênicos: formulado sem ingredientes transgênicos.

TRANSGÊNICOS

Long Life Vitamins: exclusivo sistema executado pelo vacuum coater que
garante maior precisão e segurança na aplicação de vitaminas e resulta em
um alimento mais nutritivo.

Os produtos da linha Farmina Pet Foods são fabricados com as mais
avançadas tecnologias de produção e submetidos a um rigoroso
controle de qualidade:
EXTRUSORA

Processo de extrusão que permite o cozimento ideal do
amido garantindo alta digestibilidade.
VACUUM COATER
Sistema à vácuo de inclusão de
vitaminas, óleos e gorduras no final do
processo de produção, após a extrusão
e secagem, que garante alimentos mais
estáveis, seguros e palatáveis.

canine formulas

Growth & Convalescence

Alimento coadjuvante seco indicado para cães
em crescimento, em recuperação nutricional ou
convalescentes, fêmeas em gestação ou lactação.

Gastro-Intestinal

Alimento coadjuvante seco indicado para cães com
dificuldades digestórias e de absorção intestinal e com
insuficiência pancreática exócrina. Também pode ser
indicado na recuperação de cães que foram submetidos à
intervenção cirúrgica do trato digestivo.

Obesity & Diabetic

Alimento coadjuvante seco indicado para cães obesos e/
ou com diabetes mellitus.

Hepatic

Alimento coadjuvante seco indicado para cães adultos
com insuficiência hepática crônica

Hypoallergenic

Alimento coadjuvante seco recomendado para auxiliar
na recuperação de cães com alergias ou intolerância
a nutrientes.

UltraHypo

Alimento coadjuvante seco recomendado para
auxiliar na recuperação de cães com alergias ou
intolerâncias alimentares.

Urinary Struvite

Alimento coadjuvante seco indicado para cães com
distúrbios urinários provocados pela formação de cristais
e urólitos de estruvita (fosfato amônio magnesiano).

Urinary Ossalati

Alimento coadjuvante seco indicado para cães adultos
com cálculos de oxalato, cistina e uratos.

Renal

Alimento coadjuvante seco indicado para cães adultos
com insuficiência renal crônica ou aguda.

Cardiac

Alimento coadjuvante seco indicado para cães adultos
com insuficiência cardíaca.

Growth & Convalescence

CANINE FORMULA

Alimento coadjuvante seco indicado para cães em crescimento, em recuperação nutricional ou convalescentes, fêmeas em gestação ou lactação.

Alimento altamente digestível
devido à sua composição
nutricional que permite maior
aproveitamento de nutrientes
Proteínas selecionadas de alto
valor biológico, provenientes de
matérias-primas de alta qualidade
Permite ao músculo extrair
energia a partir dos ácidos graxos,
e modifica a composição corporal
a favor da massa muscular

Modo de ação
HIGHLY
DIGESTIBLE

SELECTED
PROTEINS

L-CARNITINE

Maior consumo de energia por
quilograma de produto

Vet Life Natural Canine Growth & Convalescence é um
alimento coadjuvante seco destinado a cães adultos
em recuperação nutricional, cães em convalescença,
filhotes em crescimento e cadelas em fase de
gestação e lactação. Vet Life Natural Canine Growth &
Convalescence é rico em proteínas de alta qualidade
e possui alta densidade calórica devido à presença
de óleos e carboidratos rigorosamente selecionados.
Além disso, a alta digestibilidade e a integração de
aminoácidos essenciais colaboram para a recuperação
de cães debilitados por situações diversas.
Restrições e outras recomendações: Vet Life Natural
Canine Growth & Convalescence é contraindicado
para cães obesos, com insuficiência renal, hepática
ou cardíaca, animais que não estejam convalescentes,
em gestação e lactação ou em fase de crescimento.

Composição Básica
Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, ovo em pó, aveia descascada, glúten de
trigo, plasma suíno em pó, gordura de frango, óleo de peixe refinado, semente de
linhaça, levedura seca de cervejaria, polpa de beterraba, celulose, L-carnitina, L-lisina,
DL-metionina, taurina, triptofano, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina,
parede celular de levedura (mannan-oligossacarídeos), fruto-oligossacarídeos, extrato
de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado de ave e suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1,
B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), carbonato de
cálcio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, fosfato bicálcico, transquelato de ferro,
transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato
de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis.
Enriquecimento Mínimo
Vitamina A 27.720UI; vitamina D3 930UI; vitamina E 650UI; vitamina K3 1,58mg;
vitamina B1 4,75mg; vitamina B2 7,92mg; vitamina B6 6,34mg; vitamina B12 63mcg;
vitamina C 158mg; vitamina H 0,4mg; vitamina PP 39,5mg; ácido pantotênico
15,8mg; ácido fólico 0,5mg; colina 3.000mg; ferro 90mg; cobre 16mg; zinco 180mg;
manganês 62mg; selênio 0,24mg; iodo 3mg.

R IE

LIVRE DE
TRANSGÊNICOS

FIS

USO SOB O

Vet Life Natural Canine Growth & Convalescence é recomendado até a total
recuperação ou a critério do Médico Veterinário e do período de desmame até a
fase final de crescimento. Servir conforme a quantidade diária indicada na tabela. As
quantidades diárias podem sofrer variações de acordo com a raça do cão, atividade
física e gravidade do distúrbio fisiológico e/ou metabólico.

SIO N AL

HIGH ENERGY

N TA Ç Ã O P R O

Níveis de Garantia
Umidade (máx.) 80g/kg (8%); Proteína Bruta (mín.)
290g/kg (29%); Extrato Etéreo (mín.) 220g/kg (22%);
Matéria Fibrosa (máx.) 17g/kg (1,7%); Matéria Mineral
(máx.) 77g/kg (7,7%); Cálcio (mín.) 11g/kg (1,1%);
Cálcio (máx.) 14g/kg (1,4%); Fósforo (mín.) 8.500mg/
kg (0,85%); Sódio (mín.) 2.500mg/kg; Potássio
(mín.) 6.000mg/kg; L-Carnitina (mín.) 200mg/kg;
L-Lisina (mín.) 8.500mg/kg; DL-Metionina (mín.)
5.000mg/kg; Taurina (mín.) 1.200mg/kg; Triptofano
(mín.) 2.000mg/kg; Sulfato de Condroitina (mín.)
300mg/kg; Sulfato de Glicosamina (mín.) 500mg/
kg; Mannan-Oligossacarídeos (mín.) 300mg/kg;
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) 6.000mg/kg; Ômega
6 (mín.) 40g/kg; Ômega 3 (mín.) 7.000mg/kg; Ácido
Eicosapentaenoico (EPA) (mín.) 900mg/kg; Ácido
Docosahexaenoico (DHA) (mín.) 1.700mg/kg; E.
Metabolizável 4.200kcal/kg.

TABELA DE QUANTIDADES DIÁRIAS PARA CÃES ADULTOS EM RECUPERAÇÃO NUTRICIONAL
1kg

5kg

Magro

31g

103g

174g

293g

397g

492g

582g

667g

749g

828g

Adequado

26g

88g

147g

248g

336g

417g

492g

565g

634g

701g

Peso do cão

QUANTIDADES
RECOMENDADAS

10kg

20kg

30kg

40kg

50kg

60kg

70kg

80kg

TABELA DE QUANTIDADES DIÁRIAS PARA CADELAS NO TERÇO FINAL DA GESTAÇÃO
Peso do cão
Quantidades recomendadas

1kg

5kg

10kg

20kg

30kg

40kg

50kg

60kg

70kg

80kg

37g

134g

235g

416g

582g

739g

890g

1038g

1181g

1322g

Para fêmeas lactantes as quantidades diárias de alimento variam de acordo com a semana de lactação e o número de filhotes. Para obter informações entre em contato com o SAC Farmina ou consulte um Médico Veterinário.

TABELA DE QUANTIDADES DIÁRIAS PARA FILHOTES
1kg

5kg

10kg

20kg

30kg

40kg

50kg

60kg

70kg

2 meses

25g

68g

102g

152g

196g

231g

262g

286g

321g

354g

6 meses

46g

118g

189g

302g

394g

474g

547g

612g

687g

760g

12 meses

42g

102g

165g

276g

381g

454g

529g

592g

664g

734g

Peso do cão adulto

Quantidades
recomendadas

Para obter mais informações entre em contato com o SAC Farmina (11) 4035-0500

80kg

Disponível nas embalagens de: 2kg • 10,1kg

Gastro-Intestinal

CANINE FORMULA

Alimento coadjuvante seco indicado para cães com dificuldades digestórias e de absorção intestinal e com insuficiência pancreática exócrina. Também
pode ser indicado na recuperação de cães que foram submetidos à intervenção cirúrgica do trato digestivo.

Qualidade dos ingredientes
utilizados garantem alta
digestibilidade da dieta

Modo de ação
Vet Life Natural Canine Gastro-Intestinal é um alimento
coadjuvante seco altamente digestível rico em
prebióticos que favorecem a microbiota intestinal
benéfica e também protegem a mucosa do intestino.
Também é recomendado para cães com atividade
enzimática do pâncreas reduzida (insuficiência
pancreática exócrina) aliada a suplementação com
enzimas pancreáticas e para cães com pancreatite
aguda (não hiperlipidêmica) após o estado inicial,
quando o animal volta a aceitar alimento e água. É
ainda indicado para reduzir a quantidade de alimentos
ingeridos, como no caso de dilatação e torção gástrica.
Nesses casos, deve-se alimentar o cão seis vezes ao dia
em quantidades mínimas.

HIGHLY
DIGESTIBLE

Prebióticos que favorecem o
desenvolvimento adequado da
flora intestinal benéfica
RICH IN
MOS AND FOS

A fibra solúvel fornece nutrientes
para a mucosa intestinal
HIGH SOLUBLE
FIBER

Restrições e outras recomendações: Vet Life Natural
Canine Gastro-Intestinal é contraindicado para
filhotes, cadelas em gestação ou lactação.

Enriquecimento de vitaminas e
eletrólitos para a recuperação da
homeostase celular após diarreia

LIVRE DE
TRANSGÊNICOS

FIS

USO SOB O

R IE

SIO N AL

VITAMINS AND
ELECTROLYTES

N TA Ç Ã O P R O

Níveis de Garantia
Umidade (máx.) 90g/kg (9%); Proteína Bruta
(mín.) 230g/kg (23%); Extrato Etéreo (mín.)
105g/kg (10,5%); Matéria Fibrosa (máx.)
20g/kg (2%); Matéria Mineral (máx.) 75g/
kg (7,5%); Cálcio (mín.) 8.500mg/kg (0,85%);
Cálcio (máx.) 13g/kg (1,3%); Fósforo (mín.)
6.000mg/kg (0,6%); Sódio (mín.) 3.000mg/kg;
Potássio (mín.) 6.500mg/kg; L-Carnitina (mín.)
250mg/kg; L-Lisina (mín.) 10g/kg; Metionina
(mín.) 6.000mg/kg; Taurina (mín.) 1.000mg/
kg; Mannan-Oligossacarídeos (mín.) 400mg/
kg; Fruto-Oligossacarídeos (mín.) 6.000mg/kg;
Beta caroteno (mín.) 1,5mg/kg; Ômega 6 (mín.)
17g/kg; Ômega 3 (mín.) 2.800mg/kg; Ácido
Eicosapentaenoico (EPA) (mín.) 550mg/kg;
Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.) 650mg/
kg; E. Metabolizável (mín.) 3.590 kcal/kg.

O período de uso recomendado é de 1 a 2 semanas em casos de distúrbios
digestivos agudos de absorção intestinal; de 3 a 12 semanas em casos de
compensação da má digestão; e em casos de insuficiência pancreática crônica ao
longo da vida. Nos casos de redução do volume de ingestão, alimentar o cão 6 vezes
ao dia com a quantidade mínima.
Composição Básica
Farinha de vísceras de aves, ovo em pó, quirera de arroz, plasma suíno em pó, amido
de batata, aveia descascada, farinha de peixe, farinha de torresmo (proteína isolada de
suíno), gordura de frango, óleo de peixe refinado, polpa de beterraba, casca de psyllium,
celulose, levedura seca de cervejaria, L-carnitina, L-lisina, DL-metionina, taurina, aditivos
prebióticos (parede celular de levedura, fruto-oligossacarídeos), beta caroteno, extrato
de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado de ave e suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2,
B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), fosfato bicálcico,
carbonato de cálcio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, transquelato de ferro,
transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato
de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis.
Enriquecimento Mínimo
Vitamina A 27.720UI; vitamina D3 940UI; vitamina E 600UI; vitamina K3 1,58mg; vitamina
B1 4,75mg; vitamina B2 7,92mg; vitamina B6 6,34mg; vitamina B12 64mcg; vitamina C
158mg; vitamina H 0,4mg; vitamina PP 39,6mg; ácido pantotênico 16mg; ácido fólico
0,47mg; colina 2.000mg; ferro 100mg; cobre 18mg; zinco 190mg; manganês 65mg;
selênio 0,22mg; iodo 2mg.

TABELA DE QUANTIDADES DIÁRIA
1kg

5kg

10kg

20kg

30kg

40kg

50kg

60kg

70kg

80kg

Magro

35g

120g

205g

340g

465g

575g

680g

780g

875g

970g

Adequado

30g

100g

170g

290g

395g

485g

575g

660g

740g

820g

Sobrepeso

-

90g

150g

250g

340g

420g

500g

570g

640g

710g

Peso do cão

Quantidades
recomendadas

Para obter mais informações entre em contato com o SAC Farmina (11) 4035-0500

Disponível nas embalagens de: 2kg • 10,1kg

Obesity & Diabetic

CANINE FORMULA

Alimento coadjuvante seco indicado para cães obesos e/ou com diabetes.

Fat
LOW FAT

A adição de fibras solúveis contribui
para a sensação de saciedade

As proteínas de alta qualidade
preservam a massa muscular

ANTIOXIDANT
COMPLEX

Restrições e outras recomendações: Vet
Life Natural Canine Obesity & Diabetic é
contraindicado para filhotes, cadelas em gestação
e lactação, cães abaixo do peso ou debilitados,
desidratados, cães com hipermetabolismo,
insuficiência renal e doenças hepáticas.

HIGH QUALITY
PROTEINS

USO SOB O

Facilita a utilização da gordura nos
músculos, favorecendo a perda de peso

R IE

SIO N AL

O complexo de antioxidantes reduz o
stress oxidativo celular

SATIETY
SUPPORT

Modo de ação
Vet Life Natural Canine Obesity & Diabetic é
um alimento coadjuvante seco indicado para
cães adultos para redução do excesso de peso
corporal. A densidade energética reduzida e
o elevado teor de fibras favorecem o controle
da obesidade. A ingestão de carboidratos de
digestão e assimilação lenta associada a maior
quantidade de fibra torna Vet Life Natural Canine
Obesity & Diabetic indicado para cães diabéticos.

LIVRE DE
TRANSGÊNICOS

FIS

Baixo teor de gordura, mas com elevado
aporte de ácidos graxos essenciais

N TA Ç Ã O P R O

L-CARNITINE

Obesidade: O início do manejo dietético é recomendado quando o peso do cão é superior a 15% em
relação ao padrão da raça. Utilizar Vet Life Natural Canine Obesity & Diabetic até atingir o peso ideal. Nos
casos de obesidade grave (>30% do peso padrão) aconselha-se proceder em duas fases de restrição
calórica: utilizar a tabela para fase de obesidade grave até que o animal apresente sobrepeso igual ou
menor que 30%. Em seguida, passar para a tabela de fase de obesidade moderada (15 a 30% acima do
peso padrão). Recomenda-se que a perda de peso semanal seja de 1 a 2% do peso total. Recomendase o monitoramento semanal do peso do cão. A prática de exercício físico é aconselhável, mas deve ser
estabelecida de acordo com o protocolo do MédicoVeterinário. Diabetes mellitus: A dieta alimentar para
diabetes mellitus visa controlar a sintomatologia, já que esta doença não tem cura. Neste caso a duração
do suporte alimentar será estabelecida de acordo com o protocolo do Médico Veterinário. Em grande
parte dos casos, o produto deverá ser fornecido por toda a vida.
Composição Básica
Farinha de vísceras de aves, ovo em pó, farinha de peixe, sorgo integral moído, aveia
descascada, cevada em grão, quirera de arroz, semente de linhaça, polpa de beterraba,
celulose, casca de ervilha, casca de psyllium, gordura de frango, óleo de peixe refinado, DLmetionina, taurina, L-carnitina, triptofano, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina,
parede celular de levedura (beta glucanas, mannan-oligossacarídeos), fruto-oligossacarídeos,
extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado de ave e suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2,
B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), fosfato bicálcico, carbonato
de cálcio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, transquelato de ferro, transquelato de cobre,
transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio,
propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis.

Níveis de Garantia
Umidade (máx.) 100g/kg(10%); Proteína Bruta
(mín.) 220g/kg(22%); Extrato Etéreo (mín.) 70g/
kg(7%); Matéria Fibrosa (máx.) 78g/kg(7,8%); Matéria
Mineral (máx.) 75g/kg(7,5%); Cálcio (mín.) 7.000mg/
kg(0,7%); Cálcio (máx.) 13g/kg(1,3%); Fósforo
(mín.) 6.500mg/kg(0,65%); Sódio (mín.) 2.000mg/
kg; Potássio (mín.) 6.000mg/kg; Metionina (mín.)
5.000mg/kg; Taurina (mín.) 1.200mg/kg; L-Carnitina
(mín.) 300mg/kg; Triptofano (mín.) 1.800mg/kg;
Sulfato de Condroitina (mín.) 500mg/kg; Sulfato de
Glicosamina (mín.) 500mg/kg; Beta glucanas (mín.)
800mg/kg; Mannan-Oligossacarídeos (mín.) 300mg/
kg; Fruto-Oligossacarídeos (mín.) 3.000mg/kg;
Ômega 6 (mín.) 12,5g/kg; Ômega 3 (mín.) 3.000mg/
kg; E. Metabolizável (mín.) 2.950 kcal/kg.
Enriquecimento Mínimo
Vitamina A 26.180UI; vitamina D3 885UI; vitamina E
600UI; vitamina K3 1,5mg; vitamina B1 4,5mg; vitamina
B2 7,5mg; vitamina B6 6mg; vitamina B12 60mcg;
vitamina C 150mg; vitamina H 0,37mg; vitamina PP
37mg; ácido pantotênico 15mg; ácido fólico 0,44mg;
colina 2.220mg; ferro 120mg; cobre 15mg; zinco 160mg;
manganês 50mg; selênio 0,2mg; iodo 2mg.

TABELA DE QUANTIDADES DIÁRIAS
FASE DE OBESIDADE
GRAVE (>30%)

FASE DE OBESIDADE
MODERADA (15-30%)

CÃES DIABÉTICOS
COM PESO NORMAL

Peso atual do cão
Quantidades recomendadas

Peso atual do cão
Quantidades recomendadas

Peso atual do cão
Quantidades recomendadas

2kg

5kg

10kg

20kg

30kg

40kg

50kg

60kg

70kg

80kg

34g

68g

114g

192g

261g

323g

382g

438g

492g

544g

2kg

5kg

10kg

20kg

30kg

40kg

50kg

60kg

70kg

80kg

46g

91g

152g

256g

348g

431g

510g

585g

656g

725g

2kg

5kg

10kg

20kg

30kg

40kg

50kg

60kg

70kg

80kg

68g

136g

229g

385g

521g

647g

765g

877g

984g

1088g

Para obter mais informações entre em contato com o SAC Farmina (11) 4035-0500

Disponível nas embalagens de: 2kg • 10,1kg
Mini: 2kg • 10,1kg

Hepatic

CANINE FORMULA

Alimento coadjuvante seco indicado para cães adultos com insuficiência hepática crônica.

Modo de ação
Vet Life Natural Canine Hepatic é um alimento
coadjuvante seco indicado para cães adultos com
insuficiência hepática crônica. Possui proteína de alta
qualidade em quantidade moderada, concentração
elevada de ácidos graxos essenciais e uma elevada
concentração de carboidratos de alta digestibilidade.
Restrições e outras recomendações: Vet Life Natural
Canine Hepatic é contraindicado para filhotes, cadelas
em gestação ou lactação.

LOW COPPER

Baixo teor de cobre limita os
efeitos tóxicos sobre as células
hepáticas.

Complexo antioxidante que reduz
o stress oxidativo celular.
ANTIOXIDANT
COMPLEX

SIO N AL

EPA e DHA modulam a resposta
do sistema imune.

LIVRE DE
TRANSGÊNICOS

FIS

USO SOB O

R IE

Cu

N TA Ç Ã O P R O

Níveis de Garantia
Umidade (máx.) 90g/kg (9%); Proteína Bruta
(mín.) 160g/kg (16%); Extrato Etéreo (mín.) 180g/
kg (18%); Matéria Fibrosa (máx.) 30g/kg (3%);
Matéria Mineral (máx.) 58g/kg (5,8%); Cálcio (mín.)
5.500mg/kg (0,55%); Cálcio (máx.) 8.000mg/kg
(0,8%); Fósforo (mín.) 4.500mg/kg (0,45%); Sódio
(mín.) 1.800mg/kg; Potássio (mín.) 7.000mg/
kg; Taurina (mín.) 2.000mg/kg; L-Carnitina (mín.)
350mg/kg; L-Lisina (mín.) 9.000mg/kg; DL-Metionina
(mín.) 5.000mg/kg; Triptofano (mín) 1.800mg/kg;
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) 300mg/kg; FrutoOligossacarídeos (mín.) 4.000mg/kg; Beta caroteno
(mín.) 1,5mg/kg; Luteína (mín.) 1,5mg/kg; Ômega 6
(mín.) 33g/kg; Ômega 3 (mín.) 7.000mg/kg; Ácido
Eicosapentaenoico (EPA) (mín.) 1.500mg/kg; Ácido
Docosahexaenoico (DHA) (mín.) 2.000mg/kg; E.
Metabolizável 3.900 kcal/kg.
Enriquecimento Mínimo
Vitamina A 29.000UI; vitamina D3 990UI; vitamina
E 800UI; vitamina K3 1,67mg; vitamina B1 5mg;
vitamina B2 8,3mg; vitamina B6 6,7mg; vitamina
B12 67mcg; vitamina C 150mg; vitamina H
0,42mg; vitamina PP 42mg; ácido pantotênico
17mg; ácido fólico 0,5mg; colina 2.400mg; ferro
115mg; cobre 4mg; zinco 165mg; manganês
55mg; selênio 0,22mg; iodo 2,2mg.

RICH IN
EPA AND DHA

HIGHLY
DIGESTIBLE

A qualidade dos ingredientes
proporciona a alta digestibilidade
da dieta.

Insuficiência hepática: pode ser utilizado por toda a vida ou a critério do Médico
Veterinário. Oferecer o produto de acordo com as quantidades diárias indicadas na
tabela. As quantidades diárias são sugeridas e podem sofrer modificações de acordo
com a raça do cão, atividade física e a gravidade dos sintomas. A quantidade pode
ser dividida em duas ou mais refeições diárias. Recomenda-se deixar sempre água
limpa e fresca à vontade a fim de hidratar o máximo possível o animal.
Composição Básica
Quirera de arroz, amido de batata, proteína hidrolisada de peixe, gordura de frango,
óleo de peixe refinado, ovo em pó, glúten de trigo, semente de linhaça, aveia
descascada, levedura seca de cervejaria, polpa de beterraba, taurina, L-carnitina, L-lisina,
DL-metionina, triptofano, parede celular de levedura (mannan-oligossacarídeos), frutooligossacarídeos, beta caroteno, extrato de Marigold (luteína), hidrolisado de fígado
de ave e suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico,
ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, fosfato bicálcico, carbonato de cálcio,
cloreto de potássio, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco,
transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de
cálcio, concentrado de tocoferóis.

TABELA DE QUANTIDADES DIÁRIA
1kg

5kg

10kg

20kg

30kg

40kg

50kg

60kg

70kg

80kg

Magro

35g

110g

185g

315g

425g

530g

625g

720g

805g

890g

Adequado

30g

95g

160g

265g

360g

450g

530g

610g

685g

755g

Sobrepeso

-

80g

135g

230g

310g

385g

460g

525g

590g

650g

Peso do cão

Quantidades
recomendadas

Para obter mais informações entre em contato com o SAC Farmina (11) 4035-0500

Disponível na embalagem de: 2kg

Hypoallergenic

CANINE FORMULA

Alimento coadjuvante seco recomendado para auxiliar na recuperação de cães com alergias ou intolerância a nutrientes.

Proteínas selecionadas de alto
valor biológico, provenientes de
matérias-primas de alta qualidade

RICH IN
EPA AND DHA

SKIN SUPPORT

Restrições e outras recomendações: Vet Life
Natural Canine Hypoallergenic é contraindicado
para filhotes, cadelas em gestação ou lactação.

USO SOB O

Equilíbrio entre ácidos graxos
ômega 3 e ômega 6, que
associados ao zinco agem
reforçando a barreira cutânea

HIGHLY
DIGESTIBLE

R IE

SELECTED
PROTEINS

O período de utilização recomendado é de 3 a 8 semanas. Se os sintomas de
intolerância desaparecerem, o produto pode ser usado indefinidamente ou a
critério do Médico Veterinário.
Composição Básica
Farinha de peixe, quirera de arroz, óleo de peixe refinado, gordura de frango, celulose,
DL-metionina, triptofano, tirosina, taurina, aditivo prebiótico (parede celular de
levedura), extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de peixe, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2,
B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio,
carbonato de cálcio, cloreto de potássio, transquelato de ferro, transquelato de cobre,
transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de
cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis.

SIO N AL

Os ácidos graxos de cadeia longa
auxiliam na limitação do estado
inflamatório cutâneo

Modo de ação
Estas reações adversas são muitas vezes
devidas à presença de proteínas e resíduos
na dieta aos quais o cão é sensível. Vet Life
Natural Canine Hypoallergenic foi formulada
especialmente para diminuir a presença de
fatores frequentemente responsáveis pelas
reações alérgicas e intolerâncias.

LIVRE DE
TRANSGÊNICOS

FIS

Alimento altamente digestível
devido à sua composição
nutricional que permite maior
aproveitamento de nutrientes

N TA Ç Ã O P R O

Níveis de Garantia
Umidade (máx.) 90g/kg(9%); Proteína Bruta (mín.)
155g/kg(15,5%); Extrato Etéreo (mín.) 130g/
kg(13%); Matéria Fibrosa (máx.) 13g/kg(1,3%);
Matéria Mineral (máx.) 65g/kg(6,5%); Cálcio (mín.)
5.000mg/kg(0,5%); Cálcio (máx.) 10g/kg(1%); Fósforo
(mín.) 5.000mg/kg(0,5%); Sódio (mín.) 2.000mg/
kg; Potássio (mín.) 5.500mg/kg; Metionina (mín.)
3.500mg/kg; Triptofano (mín.) 1.700mg/kg; Tirosina
(mín.) 2.500mg/kg; Taurina (mín.) 1.000mg/kg;
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) 300mg/kg; Ômega
6 (mín.) 20g/kg; Ômega 3 (mín.) 6.000mg/kg; Ácido
Eicosapentaenoico (EPA) (mín.) 2.600mg/kg; Ácido
Docosahexaenoico (DHA) (mín.) 2.900mg/kg; E.
Metabolizável (mín.) 3.760 kcal/kg.
Enriquecimento Mínimo
Vitamina A 26.600UI; vitamina D3 900UI; vitamina E
150UI; vitamina K3 1,52mg; vitamina B1 4,56mg; vitamina
B2 7,6mg; vitamina B6 6,08mg; vitamina B12 60,8mcg;
vitamina C 152mg; vitamina H 0,38mg; vitamina PP
38mg; ácido pantotênico 15,2mg; ácido fólico 0,45mg;
colina 1.800mg; ferro 80mg; cobre 15mg; zinco 200mg;
manganês 73mg; selênio 0,2mg; iodo 1,6mg.

TABELA DE QUANTIDADES DIÁRIA
1kg

5kg

10kg

20kg

30kg

40kg

50kg

60kg

70kg

80kg

Magro

35g

115g

195g

325g

445g

550g

650g

745g

835g

925g

Adequado

30g

100g

165g

275g

375g

465g

550g

630g

710g

785g

Sobrepeso

-

85g

140g

240g

325g

400g

475g

545g

610g

675g

Peso do cão

Quantidades
recomendadas

Para obter mais informações entre em contato com o SAC Farmina (11) 4035-0500

Disponível nas embalagens de: 2kg • 10,1kg
Mini: 2kg • 10,1kg

Ultrahypo

CANINE FORMULA

Alimento coadjuvante seco recomendado para auxiliar na recuperação de cães com alergias ou intolerâncias alimentares.

Modo de ação
Vet Life Natural Canine Ultrahypo contém proteína
hidrolisada de peixe de baixo peso molecular como
única fonte proteica e óleo de peixe, rico em DHA e EPA,
que modulam a resposta inflamatória. A formulação
auxilia no controle dos sintomas gastrointestinais e
dermatológicos das reações adversas aos alimentos.
Restrições e outras recomendações: Vet Life Natural
Canine Ultrahypo é contraindicado para filhotes,
cadelas em gestação ou lactação.

EPA e DHA modulam a resposta
inflamatória.
EPA AND DHA

SIO N AL

Complexo de antioxidantes que
reduzem o stress oxidativo.

LIVRE DE
TRANSGÊNICOS

FIS

USO SOB O

R IE

Ingredientes de alta
digestibilidade
HIGHLY
DIGESTIBLE

N TA Ç Ã O P R O

Níveis de Garantia
Umidade (máx.) 90g/kg(9%); Proteína Bruta (mín.)
180g/kg(18%); Extrato Etéreo (mín.) 150g/kg(15%);
Matéria Fibrosa (máx.) 20g/kg(2%); Matéria Mineral
(máx.) 60g/kg(6%); Cálcio (mín.) 5.000mg/kg(0,5%);
Cálcio (máx.) 10g/kg(1%); Fósforo (mín.) 5.000mg/
kg(0,5%); Sódio (mín.) 2.000mg/kg; Potássio
(mín.) 5.500mg/kg; DL-Metionina (mín.) 3.500mg/
kg; Triptofano (mín.) 1.700mg/kg; Taurina (mín.)
1.000mg/kg; Beta caroteno (mín.) 1,5mg/kg; Luteína
(mín.) 1,5mg/kg; Ômega 6 (mín.) 10g/kg; Ômega 3
(mín.) 9.500mg/kg; Ácido Eicosapentaenoico (EPA)
(mín.) 4.500mg/kg; Ácido Docosahexaenoico (DHA)
(mín.) 5.000mg/kg; E. Metabolizável 3.840 kcal/kg.
Enriquecimento Mínimo
Vitamina A 26.600UI; vitamina D3 900UI; vitamina
E 600UI; vitamina K3 1,52mg; vitamina B1 4,56mg;
vitamina B2 7,6mg; vitamina B6 6,08mg; vitamina
B12 60,8mcg; vitamina C 152mg; vitamina H
0,38mg; vitamina PP 38mg; ácido pantotênico
15,2mg; ácido fólico 0,45mg; colina 1.800mg;
ferro 80mg; cobre 15mg; zinco 200mg; manganês
73mg; selênio 0,2mg; iodo 1,6mg.

ANTIOXIDANT
COMPLEX

Proteína hidrolisada de peixe
de baixo peso molecular.
ONLY HYDROLIZED
FISH PROTEINS

O período de utilização recomendado é de 3 a 8 semanas. Se os sintomas de
intolerância desaparecerem, o produto pode ser usado indefinidamente ou a
critério do Médico Veterinário.
Composição Básica
Proteína hidrolisada de peixe, amido de batata, quirera de arroz, óleo de peixe refinado,
celulose, DL-metionina, triptofano, taurina, zeolita, beta caroteno, extrato de Marigold
(luteína), hidrolisado de peixe, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido
pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, carbonato de cálcio, cloreto
de potássio, fosfato bicálcico, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato
de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato
de cálcio, mono e diglicerídeos de ácidos graxos, concentrado de tocoferóis.

TABELA DE QUANTIDADES DIÁRIA
1kg

5kg

10kg

20kg

30kg

40kg

50kg

60kg

70kg

80kg

Magro

35g

115g

190g

320g

435g

540g

635g

730g

820g

905g

Adequado

30g

95g

160g

270g

365g

455g

540g

620g

695g

765g

Sobrepeso

-

85g

140g

235g

315g

395g

465g

535g

600g

660g

Peso do cão

Quantidades
recomendadas

Para obter mais informações entre em contato com o SAC Farmina (11) 4035-0500

Disponível nas embalagens de: 2kg • 10,1kg
Mini: 2kg • 10,1kg

Urinary Struvite

CANINE FORMULA

Alimento coadjuvante seco indicado para cães adultos com distúrbios urinários provocados pela formação de cristais e urólitos de estruvita (fosfato amônio magnesiano).

Conteúdos reduzidos de fósforo
ajudam a diminuir a formação
de urólitos

Conteúdos reduzidos de
magnésio limitam a formação
de cristais

Teores reduzidos de proteína para
diminuir a formação de amônia
na urina

Modo de ação

P
REDUCED
PHOSPHORUS

Mg
REDUCED
MAGNESIUM

Prot.
REDUCED
PROTEINS

pH urinário ácido diminui a
formação de cálculos de estruvita

Vet Life Natural Canine Urinary Struvite é um
alimento coadjuvante seco indicado para auxiliar na
recuperação de cães com urólitos de estruvita. Esse
distúrbio urinário quase sempre é acompanhado de
cistite bacteriana. A baixa concentração de proteína,
fósforo e magnésio contida em Vet Life Natural Canine
Urinary Struvite gera um ambiente desfavorável para
a concentração e precipitação de cristais. O sulfato
de cálcio acrescentado gera e mantém um pH ácido
favorecendo a dissolução e inibindo a formação de
novos cristais.
Restrições e outras recomendações: Vet Life Natural
Canine Urinary Struvite é contraindicado para filhotes,
cadelas em gestação e lactação; cães com cálculos
que não sejam de estruvita; administração simultânea
de acidificante urinário e animais que não apresentem
sintomatologia de distúrbios urinários.

Composição Básica
Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, aveia descascada, ovo em pó, amido de
batata, farinha de torresmo (proteína isolada de suíno), gordura de frango, semente de
linhaça, celulose, óleo de peixe refinado, L-carnitina, DL-metionina, triptofano, taurina,
aditivo prebiótico (parede celular de levedura), beta caroteno, hidrolisado de fígado
de ave e suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico,
ácido fólico, cloreto de colina), sulfato de cálcio, carbonato de cálcio, cloreto de sódio,
cloreto de potássio, fosfato bicálcico, transquelato de ferro, transquelato de cobre,
transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de
cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis.
Enriquecimento Mínimo
Vitamina A 26.000UI; vitamina D3 900UI; vitamina E 600UI; vitamina K3 1,5mg;
vitamina B1 4,5mg; vitamina B2 7,5mg; vitamina B6 6mg; vitamina B12 60mcg;
vitamina C 150mg; vitamina H 0,35mg; vitamina PP 35mg; ácido pantotênico 15mg;
ácido fólico 0,45mg; colina 1.800mg; ferro 100mg; cobre 15mg; zinco 160mg;
manganês 60mg; selênio 0,2mg; iodo 2mg.

R IE

LIVRE DE
TRANSGÊNICOS

FIS

USO SOB O

O período de uso recomendado é até a dissolução dos cálculos de estruvita (de 5
a 12 semanas); em casos de reincidência, até 6 meses. As quantidades indicadas na
tabela são sugeridas e podem sofrer modificações de acordo com a raça, atividade
física do cão e gravidade do distúrbio fisiológico e/ou metabólico. A dose pode ser
dividida em duas ou mais refeições diárias. Recomenda-se deixar sempre água fresca
e limpa à vontade a fim de favorecer a ingestão hídrica.

SIO N AL

URINARY pH
CONTROL

N TA Ç Ã O P R O

Níveis de Garantia
Umidade (máx.) 90g/kg (9%); Proteína Bruta (mín.)
195g/kg (19,5%); Extrato Etéreo (mín.) 190g/
kg (19%); Matéria Fibrosa (máx.) 15g/kg (1,5%);
Matéria Mineral (máx.) 55g/kg (5,5%); Cálcio
(mín.) 5.000mg/kg (0,5%); Cálcio (máx.) 10g/kg
(1%); Fósforo (mín.) 4.000mg/kg (0,4%); Sódio
(mín.) 3.000mg/kg; Potássio (mín.) 6.000mg/
kg; Magnésio (mín.) 400mg/kg; L-Carnitina
(mín.) 300mg/kg; Metionina (mín.) 7.000mg/
kg; Triptofano (mín.) 1.700mg/kg; Taurina (mín.)
1.000mg/kg; Mannan-Oligossacarídeos (mín.)
300mg/kg; Beta caroteno (mín.) 1,5mg/kg; Ômega
6 (mín.) 30g/kg; Ômega 3 (mín.) 5.500mg/kg;
Ácido Eicosapentaenoico (EPA) (mín.) 800mg/kg;
Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.) 1.400mg/
kg; E. Metabolizável (mín.) 4.080kcal/kg.

TABELA DE QUANTIDADES DIÁRIA
1kg

5kg

10kg

20kg

30kg

40kg

50kg

60kg

70kg

80kg

Magro

30g

105g

180g

300g

410g

505g

600g

685g

770g

850g

Adequado

25g

90g

150g

255g

345g

430g

505g

580g

650g

720g

Sobrepeso

-

80g

130g

220g

300g

370g

440g

500g

565g

625g

Peso do cão

Quantidades
recomendadas

Para obter mais informações entre em contato com o SAC Farmina (11) 4035-0500

Disponível nas embalagens de: 2kg • 10,1kg

Urinary Ossalati

CANINE FORMULA

Alimento coadjuvante seco indicado para cães adultos com cálculos de oxalato, cistina e uratos.

Modo de ação
Vet Life Natural Canine Urinary Ossalati é um alimento
coadjuvante seco indicado para auxiliar cães com
cálculos de oxalato, cistina e uratos ou que tenham
predisposição para formação. Devido às suas
propriedades é indicado para cães com distúrbios
irreversíveis do metabolismo do ácido úrico e cistina. O
citrato de potássio favorece o meio alcalino.
Restrições e outras recomendações: Vet Life Natural
Canine Urinary Ossalati é contraindicado para filhotes,
cadelas no cio, cães com cálculos de estruvita.

REDUCED
CALCIUM

REDUCED
NUCLEIC ACID

SIO N A L

URINARY pH
CONTROL

Baixos níveis de cálcio e
precursores de oxalato
desfavorecem a supersaturação
urinária desses minerais
Redução de ácidos nucleicos
cujo o excesso está relacionado à
formação de uratos
A modificação do pH urinário
pode ser extremamente eficaz
para o tratamento e prevenção
dos urólitos

LIVRE DE
TRANSGÊNICOS

FIS

USO SOB O

R IE

Ca

N TA Ç Ã O P R O

Níveis de Garantia
Umidade (máx.) 90g/kg (9%); Proteína Bruta (mín.) 95g/
kg (9,5%); Extrato Etéreo (mín.) 190g/kg (19%); Matéria
Fibrosa (máx.) 19g/kg (1,9%); Matéria Mineral (máx.) 50g/
kg (5%); Cálcio (mín.) 4.000mg/kg (0,4%); Cálcio (máx.)
6.000mg/kg (0,6%); Fósforo (mín.) 2.000mg/kg (0,2%);
Sódio (mín.) 2.000mg/kg; Potássio (mín.) 4.000mg/kg;
Magnésio (mín.) 600mg/kg; L-Carnitina (mín.) 200mg/
kg; DL-Metionina (mín.) 3.100mg/kg; L-Lisina (mín.)
4.200mg/g; Tirosina (mín.) 2.300mg/kg; Treonina (mín.)
4.000mg/kg; Taurina (mín.) 1.000mg/kg; Triptofano
(mín.) 1.400mg/kg; Ômega 6 (mín.) 28g/kg; Ômega
3 (mín.) 6.000mg/kg; Ácido Eicosapentaenoico (EPA)
(mín.) 900mg/kg; Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.)
1.700mg/kg; E. Metabolizável 4.030kcal/kg.
Enriquecimento Mínimo
Vitamina A 26.000UI; vitamina D3 900UI; vitamina E
600UI; vitamina K3 1,5mg; vitamina B1 4,5mg; vitamina
B2 7,5mg; vitamina B6 6mg; vitamina B12 60mcg;
vitamina C 150mg; vitamina H 0,35mg; vitamina PP
35mg; ácido pantotênico 15mg; ácido fólico 0,45mg;
colina 1.800mg; ferro 100mg; cobre 15mg; zinco 160mg;
manganês 60mg; selênio 0,2mg; iodo 2mg.

Redução do teor de proteína, mas
de alta qualidade
HIGH QUALITY
PROTEIN

Período de utilização recomendado: para a redução da formação de cálculo à base
de uratos até 6 meses. Para distúrbios irreversíveis do metabolismo do ácido úrico,
utilizar por toda vida. Para a redução da formação de cálculos à base de oxalato
até 6 meses; para redução de cálculos a base de cistina inicialmente até 1 ano. Na
maioria dos casos Vet Life Natural Canine Urinary Ossalati não requer adições ou
complementações. As quantidades diárias podem sofrer variações de acordo com
a raça do cão, atividade física e gravidade do distúrbio fisiológico e/ou metabólico
e podem sofrer ajustes a critério do Médico Veterinário. A quantidade diária pode
ser dividida em duas ou mais refeições. Recomenda-se deixar sempre água fresca e
limpa à vontade a fim de hidratar o máximo possível o animal.
Composição Básica
Quirera de arroz, ovo em pó, aveia descascada, gordura de frango, óleo de peixe
refinado, semente de linhaça, polpa de beterraba, celulose, L-carnitina, DL-metionina,
L-lisina, tirosina, treonina, taurina, triptofano, hidrolisado de fígado de ave e suíno,
vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto
de colina), carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de sódio, citrato de potássio,
cloreto de potássio, transquelato de magnésio, transquelato de ferro, transquelato
de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio,
iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis.

TABELA DE QUANTIDADES DIÁRIA
1kg

5kg

10kg

20kg

30kg

40kg

50kg

60kg

70kg

80kg

Magro

30g

110g

180g

305g

415g

515g

605g

695g

780g

865g

Adequado

25g

90g

155g

260g

350g

435g

515g

590g

660g

730g

Sobrepeso

-

80g

135g

225g

300g

375g

445g

510g

570g

630g

Peso do cão

Quantidades
recomendadas

Para obter mais informações entre em contato com o SAC Farmina (11) 4035-0500

Disponível nas embalagens de: 2kg • 10,1kg

Renal

CANINE FORMULA

Alimento coadjuvante seco indicado para cães adultos com insuficiência renal crônica ou aguda.

L-CARNITINE

Na
P
LOW SODIUM AND
PHOSPHORUS

Proteína selecionada de alto
valor biológico, proveniente de
matérias-primas de qualidade

USO SOB O

Os ácidos graxos ômega 3
favorecem a filtração glomerular
e auxiliam na diminuição da
inflamação renal

SELECTED
PROTEINS

Restrições e outras recomendações: Vet Life Natural
Canine Renal é contraindicado para filhotes, cadelas
em gestação ou lactação e animais sadios.

R IE

OMEGA 3

Insuficiência renal: a dieta e o manejo clínico da Insuficiência Renal Crônica têm
dois objetivos: reduzir os sinais clínicos relacionados ao acúmulo de resíduos
nitrogenados e prolongar a vida de néfrons sadios diminuindo a hipertensão arterial
glomerular. Período de uso recomendado: 2-4 semanas em caso de insuficiência
renal aguda. Em caso de insuficiência renal crônica, fornecer ao longo da vida. As
quantidades indicadas na tabela são sugeridas e podem sofrer modificações de
acordo com a raça do cão, atividade física e a gravidade dos sintomas. A quantidade
pode ser dividida em duas ou mais refeições diárias. Recomenda-se deixar sempre
água fresca e limpa à vontade a fim de hidratar o máximo possível o animal.
Composição Básica
Quirera de arroz, ovo em pó, gordura de frango, óleo de peixe refinado, semente de
linhaça, L-carnitina, L-lisina, DL-metionina, triptofano, taurina, aditivos prebióticos
(parede celular de levedura, fruto-oligossacarídeos), beta caroteno, hidrolisado
de fígado de ave e suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido
pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), carbonato de cálcio, citrato de potássio,
cloreto de potássio, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato
de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio,
propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis.

SIO N AL

Conteúdos reduzidos de sódio
e fósforo

Modo de ação
Vet Life Natural Canine Renal é um alimento coadjuvante
seco indicado para auxiliar na recuperação de cães
adultos com insuficiência renal crônica ou aguda. Vet
Life Natural Canine Renal apresenta níveis reduzidos de
proteína, fósforo e sódio a fim de auxiliar na redução das
complicações da doença, melhorando o estado geral do
cão. Ajuda a controlar a hipertensão arterial sistêmica.

LIVRE DE
TRANSGÊNICOS

FIS

Permite ao músculo extrair
energia a partir dos ácidos graxos
e modifica a composição corporal
a favor da massa muscular

N TA Ç Ã O P R O

Níveis de Garantia
Umidade (máx.) 90g/kg(9%); Proteína Bruta (mín.) 133g/
kg(13,3%); Extrato Etéreo (mín.) 170g/kg(17%); Matéria
Fibrosa (máx.) 16g/kg(1,6%); Matéria Mineral (máx.) 46g/
kg(4,6%); Cálcio (mín.) 4.000mg/kg(0,4%); Cálcio (máx.)
8.000mg/kg(0,8%); Fósforo (mín.) 1.600mg/kg(0,16%);
Sódio (mín.) 1.500mg/kg; Potássio (mín.) 5.000mg/kg;
L-Carnitina (mín.) 200mg/kg; L-Lisina (mín.) 4.600mg/
kg; DL-Metionina (mín.) 3.000mg/kg; Triptofano (mín.)
1.700mg/kg, Taurina (mín.) 1.000mg/kg; MannanOligossacarídeos (mín.) 240mg/kg; Fruto-Oligossacarídeos
(mín.) 3.000mg/kg; Beta caroteno (mín.) 1,6mg/kg;
Ômega 3 (mín.) 6.000mg/kg; Ácido Eicosapentaenoico
(EPA) (mín.) 2.500mg/kg; Ácido Docosahexaenoico (DHA)
(mín.) 2.000mg/kg; E. Metabolizável (mín.)3.990 kcal/kg.
Enriquecimento Mínimo
Vitamina A 26.600UI; vitamina D3 900UI; vitamina E
1.200UI; vitamina K3 1,52mg; vitamina B1 4,56mg;
vitamina B2 7,6mg; vitamina B6 6,08mg; vitamina B12
60,8mcg; vitamina C 152mg; vitamina H 0,38mg; vitamina
PP 38mg; ácido pantotênico 15,2mg; ácido fólico
0,456mg; colina 2.000mg; ferro 100mg; cobre 15mg; zinco
180mg; manganês 60mg; selênio 0,2mg; iodo 2mg.

TABELA DE QUANTIDADES DIÁRIA
1kg

5kg

10kg

20kg

30kg

40kg

50kg

60kg

70kg

80kg

Magro

35g

110g

185g

310g

420g

520g

615g

700g

790g

870g

Adequado

30g

90g

155g

260g

355g

440g

520g

595g

665g

735g

Sobrepeso

-

80g

135g

225g

305g

380g

450g

515g

575g

635g

Peso do cão

Quantidades
recomendadas

Para obter mais informações entre em contato com o SAC Farmina (11) 4035-0500

Disponível nas embalagens de: 2kg • 10,1kg
Mini: 2kg • 10,1kg

Cardiac

CANINE FORMULA

Alimento coadjuvante seco indicado para cães adultos com insuficiência cardíaca.

Modo de ação
Farmina Vet Life Natural Canine Cardiac é um alimento
coadjuvante seco para cães, indicado para o suporte
da função cardíaca em casos de insuficiência cardíaca
crônica. A modificação da relação Na/K favorece a
compensação do desbalanço de eletrólitos promovido
pela cardiopatia. O enriquecimento com taurina e
L-carnitina auxiliam a melhora da função cardíaca.
Restrições e outras recomendações: Vet Life Natural
Canine Cardiac é contraindicado para filhotes, cadelas
em gestação ou lactação e animais sadios.

Níveis controlados de sódio e
potássio
ELECTROLYTIC
BALANCE

TAURINE AND
L-CARNITINE

Enriquecimento com taurina e
L-carnitina para auxilio da função
cardíaca

Rico em ácidos graxos com
propriedades anti-inflamatórias
SIO N AL

TRANSGÊNICOS

FIS

USO SOB O

R IE

OMEGA 3
FATTY ACIDS

LIVRE DE

N TA Ç Ã O P R O

Níveis de Garantia
Umidade (máx.) 90g/kg (9%); Proteína Bruta (mín.)
240g/kg (24%); Extrato Etéreo (mín.) 180g/kg (18%);
Matéria Fibrosa (máx.) 30g/kg (3%); Matéria Mineral
(máx.) 60g/kg (6%); Cálcio (mín.) 5.500mg/kg
(0,55%); Cálcio (máx.) 9.500mg/kg (0,95%); Fósforo
(mín.) 4.000mg/kg (0,4%); Sódio (mín.) 1.300mg/
kg; Potássio (mín.) 7.000mg/kg; Magnésio (mín.)
1.000mg/kg; Taurina (mín.) 2.500mg/kg; L-Carnitina
(mín.) 800mg/kg; L-Lisina (mín.) 9.000mg/kg; DLMetionina (mín.) 5.000mg/kg; Arginina (mín.) 15g/
kg; Mannan-Oligossacarídeos (mín.) 300mg/kg;
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) 4.000mg/kg; Beta
caroteno (mín.) 1,5mg/kg; Luteína (mín.) 1,5mg/kg;
Ômega 6 (mín.) 30g/kg; Ômega 3 (mín.) 8.000mg/
kg; Ácido Eicosapentaenoico (EPA) (mín.) 2.500mg/
kg; Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.) 3.000mg/
kg; E. Metabolizável 3.920 kcal/kg.

Complexo de antioxidantes
reduzem o stress oxidativo
ANTIOXIDANT
COMPLEX

Insuficiência cardíaca: pode ser utilizado por toda a vida ou a critério do
Médico Veterinário. As quantidades indicadas na tabela são sugeridas e podem
sofrer modificações de acordo com a raça do cão, atividade física e a gravidade
dos sintomas. A quantidade pode ser dividida em duas ou mais refeições
diárias. Recomenda-se deixar sempre água limpa e fresca à vontade a fim de
hidratar o máximo possível o animal.
Composição Básica
Quirera de arroz, farinha de vísceras de aves, aveia descascada, óleo de peixe refinado,
ovo em pó, concentrado proteico de soja, gordura de frango, semente de linhaça,
polpa de beterraba, casca de psyllium, casca de ervilha, taurina, L-carnitina, L-lisina,
DL-metionina, arginina, parede celular de levedura (mannan-oligossacarídeos), frutooligossacarídeos, beta caroteno, extrato de Marigold (luteína), extrato de yucca, zeolita,
hidrolisado de fígado de ave e suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP,
ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), fosfato bicálcico, carbonato de cálcio,
citrato de potássio, cloreto de potássio, transquelato de magnésio, transquelato de ferro,
transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato
de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis.
Enriquecimento Mínimo
Vitamina A 26.000UI; vitamina D3 900UI; vitamina E 700UI; vitamina K3 1,5mg; vitamina
B1 4,5mg; vitamina B2 7,5mg; vitamina B6 6mg; vitamina B12 60mcg; vitamina C
150mg; vitamina H 0,35mg; vitamina PP 35mg; ácido pantotênico 15mg; ácido fólico
0,4mg; colina 1.500mg; ferro 100mg; cobre 15mg; zinco 200mg; manganês 60mg;
selênio 0,25mg; iodo 2mg.

TABELA DE QUANTIDADES DIÁRIA
1kg

5kg

10kg

20kg

30kg

40kg

50kg

60kg

70kg

80kg

Magro

35g

110g

185g

315g

425g

525g

625g

715g

805g

885g

Adequado

30g

95g

160g

265g

360g

445g

530g

605g

680g

750g

Sobrepeso

-

80g

135g

230g

310g

385g

455g

520g

585g

650g

Peso do cão

Quantidades
recomendadas

Para obter mais informações entre em contato com o SAC Farmina (11) 4035-0500

Disponível nas embalagens de: 2kg

feline formulas

Gastro-Intestinal

Alimento coadjuvante seco indicado para gatos com
dificuldades digestórias e de absorção intestinal, ou
recuperação nutricional de gatos debilitados.

Obesity

Alimento coadjuvante seco indicado para gatos com
excesso de peso.

Diabetic

Alimento coadjuvante seco para gatos indicado no
controle da diabete mellitus.

Urinary Struvite

Alimento coadjuvante seco indicado para gatos com
distúrbios urinários provocados pela formação de
cálculos à base de estruvita.

Renal

Alimento coadjuvante seco para gatos indicado para
suporte da função renal em casos de doença renal
crônica ou aguda, ou em casos de insuficiência cardíaca
congestiva.

Gastro-Intestinal

FELINE FORMULA

Alimento coadjuvante seco indicado para gatos com dificuldades digestórias e de absorção intestinal, ou recuperação nutricional de gatos debilitados.

Modo de ação
Vet Life Natural Feline Gastro-intestinal é um
alimento
coadjuvante
seco
desenvolvido
com ingredientes de elevada qualidade e
digestibilidade. Indicado para gatos com
dificuldades digestórias e de absorção intestinal,
ou recuperação nutricional de gatos debilitados.
Restrições e outras recomendações: Vet Life Natural
Feline Gastro-intestinal é contraindicada em casos
de pancreatites hiperlipidêmicas, linfangectasia ou
insuficiência hepática.

HIGHLY
DIGESTIBLE

RICH IN
MOS AND FOS

LIVRE DE
TRANSGÊNICOS

FIS

USO SOB O

R IE

SIO N A L

HIGH SOLUBLE
FIBER

N TA Ç Ã O P R O

OMEGA 3

Níveis de Garantia
Umidade (máx.) 80g/kg (8%); Proteína Bruta (mín.)
330g/kg (33%); Extrato Etéreo (mín.) 215g/kg (21,5%);
Matéria Fibrosa (máx.) 17g/kg (1,7%); Matéria Mineral
(máx.) 75g/kg (7,5%); Cálcio (mín.) 7.000mg/kg
(0,7%); Cálcio (máx.) 13g/kg (1,3%); Fósforo (mín.)
8.000mg/kg (0,8%); Sódio (mín.) 4.000mg/kg; Potássio
(mín.) 8.000mg/kg; Metionina (mín.) 7.000mg/kg;
L-Carnitina (mín.) 500mg/kg; Taurina (mín.) 2.500mg/
kg; Mannan-Oligossacarídeos (mín.) 400mg/kg;
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) 6.000mg/kg; Beta
caroteno (mín.) 1,5mg/kg; Luteína (mín.) 1,5mg/kg;
Ômega 6 (mín.) 33g/kg; Ômega 3 (mín.) 6.000mg/kg;
Ácido Eicosapentaenoico (EPA) (mín.) 1.000mg/kg;
Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.) 1.500mg/kg;
E. Metabolizável (mín.) 4.170kcal/kg.
Enriquecimento Mínimo
Vitamina A 23.000UI; vitamina D3 1.500UI; vitamina E
650UI; vitamina K3 1,5mg; vitamina B1 10mg; vitamina
B2 20mg; vitamina B6 8mg; vitamina B12 100mcg;
vitamina C 325mg; vitamina H 1,5mg; vitamina PP
150mg; ácido pantotênico 53mg; ácido fólico 1,6mg;
colina 3.000mg; ferro 150mg; cobre 14mg; zinco
160mg; manganês 60mg; selênio 0,2mg; iodo 1,5mg.

VITAMINS AND
ELECTROLYTES

A qualidade dos ingredientes garante
alta digestibilidade da dieta

Prebióticos que favorecem o
desenvolvimento da microbiota intestinal,
facilitando a absorção de nutrientes

A fibra solúvel fornece nutrientes para a
mucosa intestinal

Ácidos graxos poliinsaturados para
contribuir na melhora da mucosa
intestinal

Enriquecimento de vitaminas e
eletrólitos para recuperação da
homeostase celular após diarreia

Antes de usar ou estender o período de uso recomenda-se consultar o médico
veterinário. O período de uso recomendado é de 1 a 2 semanas em casos agudos;
em casos crônicos a indicação é de no mínimo 3 semanas, podendo ser prolongado
por toda a vida, ou a critério do médico veterinário; e em casos de insuficiência
pancreática exócrina, ao longo da vida. Servir o produto respeitando a quantidade
diária indicada na tabela. Recomenda-se deixar água fresca e limpa à vontade.
Composição Básica
Farinha de vísceras de aves, glúten de trigo, ovo em pó, amido de batata, quirera de arroz,
farinha de peixe, gordura de frango, óleo de peixe refinado, plasma suíno em pó, farinha
de torresmo (proteína isolada de suíno), semente de linhaça, polpa de beterraba, aveia
descascada, celulose, casca de ervilha, casca de psyllium, levedura seca de cervejaria,
DL-metionina, L-carnitina, taurina, aditivos prebióticos (parede celular de levedura,
fruto-oligossacarídeos), beta caroteno, extrato de Marigold (luteína), hidrolisado de
fígado de ave e suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico,
ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, cloreto de potássio, fosfato bicálcico,
carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, transquelato de ferro, transquelato de cobre,
transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de
cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis.

TABELA DE QUANTIDADES DIÁRIA
Peso do gato

Quantidades
recomendadas

2kg

2,5kg

3kg

3,5kg

4kg

4,5kg

5kg

6kg

7kg

8kg

Magro

47g

55g

62g

69g

75g

82g

88g

99g

110g

120g

Adequado

38g

44g

50g

55g

60g

65g

70g

79g

88g

96g

Sobrepeso

-

-

48g

51g

54g

56g

59g

63g

67g

71g

Para obter mais informações entre em contato com o SAC Farmina (11) 4035-0500

Disponível nas embalagens de: 400g • 2kg

Obesity

FELINE FORMULA

Alimento coadjuvante seco indicado para gatos com excesso de peso.

Fat
LOW FAT

A adição de fibras solúveis contribui para a
sensação de saciedade

ANTIOXIDANT
COMPLEX

USO SOB O

As proteínas de alta qualidade
preservam a massa muscular

Restrições e outras recomendações: Vet Life
Natural Feline Obesity é contraindicada na gestação,
lactação, para filhotes em crescimento e gatos com
insuficiência hepática ou renal.

R IE

HIGH QUALITY
PROTEINS

Facilita a utilização da gordura nos
músculos, favorecendo a perda de peso
L-CARNITINE

Antes de usar ou estender o período de uso, recomenda-se consultar o médico
veterinário. Utilizar Vet Life Natural Feline Obesity até a obtenção do peso corporal
ideal. Servir a quantidade diária indicada na tabela. Recomenda-se deixar água
fresca e limpa à vontade.
Composição Básica
Farinha de vísceras de aves, glúten de trigo, ovo em pó, farinha de peixe,
aveia descascada, polpa de beterraba, celulose, quirera de arroz, casca
de er vilha, casca de psyllium, gordura de frango, óleo de peixe refinado,
farinha de torresmo (proteína isolada de suíno), semente de linhaça,
DL-metionina, L-carnitina, L-lisina, taurina, parede celular de levedura
(mannan-oligossacarídeos), fruto-oligossacarídeos, sulfato de condroitina,
sulfato de glicosamina, beta caroteno, extrato de Marigold (luteína),
hidrolisado de fígado de ave e suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12,
C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio,
cloreto de potássio, carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, transquelato
de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de
manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio,
concentrado de tocoferóis.

SIO N AL

O complexo de antioxidantes reduz o
stress oxidativo celular

SATIETY
SUPPORT

Modo de ação
Farmina Vet Life Natural Feline Obesity é um alimento
coadjuvante seco indicado para gatos adultos para
redução do excesso de peso corporal. A densidade
energética reduzida e o elevado teor de fibras tornam
Vet Life Natural Feline Obesity indicado para o controle
da obesidade.

LIVRE DE
TRANSGÊNICOS

FIS

Baixo teor de gordura, mas com elevado
aporte de ácidos graxos essenciais

N TA Ç Ã O P R O

Níveis de Garantia
Umidade (máx.) 90g/kg (9%); Proteína Bruta (mín.) 430g/
kg (43%); Extrato Etéreo (mín.) 90g/kg (9%); Matéria
Fibrosa (máx.) 100g/kg (10%); Matéria Mineral (máx.) 80g/
kg (8%); Cálcio (mín.) 8.000mg/kg (0,8%); Cálcio (máx.)
15,5g/kg (1,55%); Fósforo (mín.) 8.000mg/kg (0,8%);
Sódio (mín.) 2.500mg/kg; Potássio (mín.) 7.000mg/
kg; DL-Metionina (mín.) 7.200mg/kg; L-Carnitina (mín.)
550mg/kg; L-Lisina (mín.) 9.500mg/kg; Taurina (mín.)
2.500mg/kg; Mannan-Oligossacarídeos (mín.) 400mg/
kg; Fruto-Oligossacarídeos (mín.) 6.000mg/kg; Sulfato
de Condroitina (mín.) 440mg/kg; Sulfato de Glicosamina
(mín.) 440mg/kg; Beta caroteno (mín.) 1,5mg/kg; Luteína
(mín.) 1,5mg/kg; Ômega 6 (mín.) 8.000mg/kg; Ômega
3 (mín.) 2.000mg/kg; Ácido Eicosapentaenoico (EPA)
(mín.) 400mg/kg; Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.)
500mg/kg; E. Metabolizável 3.240kcal/kg.
Enriquecimento Mínimo
Vitamina A 22.000UI; vitamina D3 1.200UI; vitamina E
600UI; vitamina K3 1,5mg; vitamina B1 9mg; vitamina B2
20mg; vitamina B6 8mg; vitamina B12 100mcg; vitamina
C 300mg; vitamina H 1,5mg; vitamina PP 150mg; ácido
pantotênico 50mg; ácido fólico 1,5mg; colina 2.500mg;
ferro 140mg; cobre 14mg; zinco 144mg; manganês
54mg; selênio 0,2mg; iodo 1,3mg.

TABELA DE QUANTIDADES DIÁRIA
Peso do gato
Quantidades recomendadas

2kg

2,5kg

3kg

3,5kg

4kg

4,5kg

5kg

6kg

7kg

8kg

9kg

10kg

36g

40g

43g

46g

48g

50g

53g

57g

60g

64g

67g

70g

Para obter mais informações entre em contato com o SAC Farmina (11) 4035-0500

Disponível nas embalagens de: 400g • 2kg

Diabetic

FELINE FORMULA

Alimento coadjuvante seco para gatos indicado no controle da diabete mellitus.

Modo de ação
Farmina Vet Life Natural Feline Diabetic é um
alimento coadjuvante seco para gatos que auxilia
no controle da diabetes mellitus. Possui baixos
níveis de açúcares e amido que auxiliam na
redução da glicemia pós-prandial.
Restrições e outras recomendações: Vet Life Natural
Feline Diabetic é contraindicada na gestação,
lactação, para filhotes em crescimento e gatos com
encefalopatia hepática ou insuficiência renal.

HIGH QUALITY
PROTEINS

Fat

SIO N AL

TRANSGÊNICOS

FIS

USO SOB O

LIVRE DE

N TA Ç Ã O P R O

SATIETY
SUPPORT

Níveis de Garantia
Umidade (máx.) 80g/kg (8%); Proteína Bruta (mín.) 460g/
kg (46%); Extrato Etéreo (mín.) 130g/kg (13%); Matéria
Fibrosa (máx.) 46g/kg (4,6%); Matéria Mineral (máx.)
79g/kg (7,9%); Cálcio (mín.) 9.000mg/kg (0,9%); Cálcio
(máx.) 14g/kg (1,4%); Fósforo (mín.) 8.000mg/kg (0,8%);
Sódio (mín.) 3.000mg/kg; Potássio (mín.) 6.500mg/
kg; DL-Metionina (mín.) 7.000mg/kg; L-Carnitina (mín.)
550mg/kg; L-Lisina (mín.) 1g/kg; L-Arginina (mín.)
20g/kg; Taurina (mín.) 2.500mg/kg; Triptofano (mín.)
3.000mg/kg; Mannan-Oligossacarídeos (mín.) 200mg/
kg; Fruto-Oligossacarídeos (mín.) 6.000mg/kg; Sulfato
de Condroitina (mín.) 440mg/kg; Sulfato de Glicosamina
(mín.) 440mg/kg; Beta caroteno (mín.) 1,5mg/kg; Luteína
(mín.) 1,5mg/kg; Ômega 6 (mín.) 18g/kg; Ômega 3
(mín.) 3.000mg/kg; Ácido Eicosapentaenoico (EPA)
(mín.) 450mg/kg; Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.)
500mg/kg; E. Metabolizável 3.710kcal/kg.
Enriquecimento Mínimo
Vitamina A 15.000UI; vitamina D3 1.000UI; vitamina E
550UI; vitamina K3 1,3mg; vitamina B1 8mg; vitamina
B2 17mg; vitamina B6 7mg; vitamina B12 80mcg;
vitamina C 250mg; vitamina H 1,3mg; vitamina PP
125mg; ácido pantotênico 50mg; ácido fólico 1,5mg;
colina 2.500mg; ferro 120mg; cobre 14mg; zinco
144mg; manganês 54mg; selênio 0,18mg; iodo 1,3mg.

Baixo teor de gordura, mas com elevado
aporte de ácidos graxos essenciais

LOW FAT

Arginina

R IE

As proteínas de alta qualidade ajudam a
preservar a massa muscular

O enriquecimento com arginina
estimula a secreção endógena de
insulina

As fibras solúveis contribuem para a
sensação de saciedade

Facilita a utilização da gordura nos
músculos, favorecendo a perda de peso
L-CARNITINE

Usar Farmina Vet Life Natural Feline Diabetic inicialmente até 6 meses. Após esse
período o animal deve ser reavaliado pelo médico veterinário. O tempo de uso
do alimento pode ser prolongado a critério do profissional responsável. Em gatos
obesos é aconselhável a perda de peso no intuito de favorecer o controle glicêmico
e em muitos casos a remissão do diabetes. Recomenda-se deixar sempre água limpa
e fresca à vontade.
Composição Básica
Farinha de vísceras de aves, glúten de trigo, ovo em pó, farinha de peixe, aveia
descascada, quirera de arroz, celulose, polpa de beterraba, casca de ervilha, casca de
psyllium, gordura de frango, óleo de peixe refinado, farinha de torresmo (proteína
isolada de suíno), semente de linhaça, DL-metionina, L-carnitina, L-lisina, L-arginina,
taurina, triptofano, parede celular de levedura (mannan-oligossacarídeos), frutooligossacarídeos, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, beta caroteno, extrato
de Marigold (luteína), hidrolisado de fígado de ave e suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1,
B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio,
cloreto de potássio, sulfato de cálcio, transquelato de ferro, transquelato de cobre,
transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de
cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis.

TABELA DE QUANTIDADES DIÁRIAS
Peso do gato

Quantidades
recomendadas

2kg

2,5kg

3kg

3,5kg

4kg

4,5kg

5kg

6kg

7kg

8kg

Magro

53g

62g

70g

78g

85g

92g

99g

112g

124g

135g

Adequado

43g

50g

56g

62g

68g

74g

79g

90g

100g

108g

Sobrepeso

-

-

54g

58g

61g

64g

66g

72g

76g

80g

Para obter mais informações entre em contato com o SAC Farmina (11) 4035-0500

Disponível nas embalagens de: 400g • 2kg

Urinary Struvite

FELINE FORMULA

Alimento coadjuvante seco indicado para gatos com distúrbios urinários provocados pela formação de cálculos à base de estruvita.

Conteúdos reduzidos de fósforo ajudam
a diminuir a formação de urólitos

Mg
REDUCED
MAGNESIUM

P

Farmina Vet Life Natural Feline Urinary Struvite é um
alimento coadjuvante seco indicado para gatos com
distúrbios urinários provocados pela formação de cálculos
à base de estruvita. As baixas concentrações de fósforo e
magnésio associados ao pH urinário ácido geram um
ambiente desfavorável para a agregação e precipitação
de cristais e para a proliferação bacteriana.
Restrições e outras recomendações: Vet Life Natural
Feline Urinary Struvite é contraindicada para filhotes, gatas
em gestação ou lactação e gatos com acidose metabólica.

REDUCED
PHOSPHORUS

USO SOB O

Rico em ácidos graxos essenciais da
família ômega 3

R IE

SIO N AL

Conteúdos reduzidos de magnésio
limitam a formação de cristais

Modo de ação
URINARY pH
CONTROL

LIVRE DE
TRANSGÊNICOS

FIS

pH urinário ácido diminui a formação
de cálculos de estruvita

N TA Ç Ã O P R O

OMEGA 3

O complexo de antioxidantes reduz o
stress oxidativo celular

ANTIOXIDANT
COMPLEX

Período de uso recomendado: Para a dissolução de cálculos à base de estruvita
utilizar por 5 a 12 semanas ou de acordo com a indicação do Médico Veterinário.
Composição Básica
Farinha de vísceras de aves, glúten de trigo, quirera de arroz, farinha de
peixe, gordura de frango, óleo de peixe refinado, ovo em pó, farinha de
torresmo (proteína isolada de suíno), celulose, levedura seca de cer vejaria,
DL-metionina, L-carnitina, L-lisina, taurina, aditivos prebióticos (parede
celular de levedura, fruto-oligossacarídeos), beta caroteno, extrato de
Marigold (luteína), hidrolisado de fígado de ave e suíno, vitaminas (A,
D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto
de colina), cloreto de sódio, cloreto de potássio, carbonato de cálcio,
transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco,
transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio,
sulfato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis.

Níveis de Garantia
Umidade (máx.) 80g/kg (8%); Proteína Bruta (mín.) 340g/
kg (34%); Extrato Etéreo (mín.) 160g/kg (16%); Matéria
Fibrosa (máx.) 20g/kg (2%); Matéria Mineral (máx.)
65g/kg (6,5%); Cálcio (mín.) 6.000mg/kg (0,6%); Cálcio
(máx.) 12g/kg (1,2%); Fósforo (mín.) 5.000mg/kg (0,5%);
Sódio (mín.) 2.600mg/kg; Potássio (mín.) 5.000mg/kg;
Magnésio (máx.) 800mg/kg; Metionina (mín.) 8.000mg/
kg; L-Carnitina (mín.) 250mg/kg; L-Lisina (mín.) 1.000mg/
kg; Taurina (mín.) 2.000mg/kg; Mannan-Oligossacarídeos
(mín.) 200mg/kg; Fruto-Oligossacarídeos (mín.)
5.000mg/kg; Beta caroteno (mín.) 2mg/kg; Luteína
(mín.) 1,5mg/kg; Ômega 6 (mín.) 25g/kg; Ômega 3
(mín.) 6.500mg/kg; Ácido Eicosapentaenoico (EPA)
(mín.) 1.000mg/kg; Ácido Docosahexaenoico (DHA)
(mín.) 1.500mg/kg; E. Metabolizável (mín.) 3.950kcal/kg.
Enriquecimento Mínimo
Vitamina A 18.000UI; vitamina D3 600UI; vitamina E
500UI; vitamina K3 1,25mg; vitamina B1 8mg; vitamina
B2 18mg; vitamina B6 6mg; vitamina B12 80mcg;
vitamina C 250mg; vitamina H 1,25mg; vitamina PP
125mg; ácido pantotênico 40mg; ácido fólico 1,25mg;
colina 2.400mg; ferro 100mg; cobre 10mg; zinco 160mg;
manganês 60mg; selênio 0,2mg; iodo 1,5mg.

TABELA DE QUANTIDADES DIÁRIAS
Peso do gato

Quantidades
recomendadas

2kg

2,5kg

3kg

3,5kg

4kg

4,5kg

5kg

6kg

7kg

8kg

Magro

50g

58g

66g

73g

80g

86g

93g

105g

116g

127g

Adequado

40g

46g

53g

58g

64g

69g

74g

84g

93g

102g

Sobrepeso

-

-

51g

54g

57g

60g

62g

67g

71g

75g

Para obter mais informações entre em contato com o SAC Farmina (11) 4035-0500

Disponível nas embalagens de: 400g • 2kg

Renal

FELINE FORMULA

Alimento coadjuvante seco para gatos indicado para suporte da função renal em casos de doença renal crônica ou aguda, ou em casos de insuficiência cardíaca congestiva.

Modo de ação

Prot.

Vet Life Natural Feline Renal é um alimento coadjuvante
seco para gatos, indicado para o suporte da função renal
em casos de doença renal crônica ou aguda, ou em casos
de insuficiência cardíaca congestiva. Este alimento contém
baixas concentrações de fósforo e reduzido teor de proteínas
de alta qualidade. Mecanismo de ação: O baixo teor proteico
e de fósforo auxiliam na redução das complicações da
doença, melhorando o estado geral do gato.

LOW
PROTEINS

Na
P

Baixo nível proteico reduz a retenção
de catabólitos nitrogenados. Auxilia no
controle da hipertensão arterial sistêmica

Conteúdos reduzidos de sódio e fósforo

LOW SODIUM AND
PHOSPHORUS

Restrições e outras recomendações: Vet Life Natural
Feline Renal é contraindicado para filhotes, gatas em
gestação ou lactação.

Auxilia na manutenção da massa
muscular

LIVRE DE
TRANSGÊNICOS

FIS

USO SOB O

R IE

SIO N AL

L-CARNITINE

N TA Ç Ã O P R O

Níveis de Garantia
Umidade (máx.) 80g/kg (8%); Proteína Bruta (mín.)
245g/kg (24,5%); Extrato Etéreo (mín.) 200g/
kg (20%); Matéria Fibrosa (máx.) 12g/kg (1,2%);
Matéria Mineral (máx.) 58g/kg (5,8%); Cálcio
(mín.) 4.000mg/kg (0,4%); Cálcio (máx.) 10g/kg
(1%); Fósforo (mín.) 3.000mg/kg (0,3%); Sódio
(mín.) 2.000mg/kg; Potássio (mín.) 7.000mg/kg;
Metionina (mín.) 5.000mg/kg; Triptofano (mín.)
2.000mg/kg; L-Carnitina (mín.) 250mg/kg; L-Lisina
(mín.) 4.000mg/kg; Arginina (mín.) 10.000mg/kg;
Tirosina (mín.) 6.000mg/kg; Taurina (mín.) 2.000mg/
kg; Mannan-Oligossacarídeos (mín.) 200mg/
kg; Fruto-Oligossacarídeos (mín.) 3.000mg/kg;
Sulfato de Condroitina (mín.) 500mg/kg; Sulfato
de Glicosamina (mín.) 500mg/kg; Beta caroteno
(mín.) 2,5mg/kg; Luteína (mín.) 1,5mg/kg; Ômega 6
(mín.) 22,5g/kg; Ômega 3 (mín.) 4.500mg/kg; Ácido
Eicosapentaenoico (EPA) (mín.) 1.400mg/kg; Ácido
Docosahexaenoico (DHA) (mín.) 1.700mg/kg; E.
Metabolizável (mín.) 4.140kcal/kg.
Enriquecimento Mínimo
Vitamina A 18.000UI; vitamina D3 1.200UI; vitamina E
742UI; vitamina K3 1,3mg; vitamina B1 8,2mg; vitamina
B2 17mg; vitamina B6 7mg; vitamina B12 80mcg;
vitamina C 275mg; vitamina H 1,3mg; vitamina PP
130mg; ácido pantotênico 42mg; ácido fólico 1,3mg;
colina 2.500mg; ferro 120mg; cobre 14mg; zinco
144mg; manganês 54mg; selênio 0,2mg; iodo 1,3mg.

OMEGA 3

RENAL
PERFUSION

Os ácidos graxos ômega 3 favorecem
a filtração glomerular e auxiliam na
função renal

O complexo de antioxidantes beta caroteno,
luteína, vitamina E e C limitam o stress
oxidativo celular e favorecem a função renal

Antes de usar ou estender o período de uso recomenda-se consultar o
médico veterinário. Período de uso recomendado: em casos de doença renal
aguda utilizar de 2-4 semanas ou a critério do médico veterinário. Em casos
de doença renal crônica o produto poderá ser utilizado por toda a vida do
gato. Servir a quantidade indicada na tabela em função do peso ideal do gato.
A quantidade indicada deve ser dividida em duas ou mais refeições diárias.
Recomenda-se deixar água fresca e limpa à vontade.
Composição Básica
Quirera de arroz, ovo em pó, glúten de trigo, farinha de vísceras de aves, farinha de
peixe, gordura de frango, óleo de peixe refinado, celulose, DL-metionina, triptofano,
L-carnitina, L-lisina, arginina, tirosina, taurina, aditivos prebióticos (parede celular
de levedura, fruto-oligossacarídeos), sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina,
beta caroteno, extrato de Marigold (luteína), hidrolisado de fígado de ave e suíno,
vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico,
cloreto de colina), cloreto de potássio, citrato de potássio, carbonato de cálcio,
transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato
de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio,
concentrado de tocoferóis.

TABELA DE QUANTIDADES DIÁRIAS
Peso do gato

Quantidades
recomendadas

2kg

2,5kg

3kg

3,5kg

4kg

4,5kg

5kg

6kg

7kg

8kg

Magro

48g

55g

63g

70g

76g

83g

89g

100g

111g

121g

Adequado

38g

45g

50g

56g

61g

66g

71g

80g

89g

97g

Sobrepeso

-

-

48g

52g

55g

57g

60g

64g

68g

72g

Para obter mais informações entre em contato com o SAC Farmina (11) 4035-0500

Disponível nas embalagens de: 400g • 2kg

Farmina Pet Foods Brasil
Itália - Brasil - Sérvia
www.farmina.com.br
sac@farmina.com.br
Tel: 11 4035.0500

