
CATÁLOGO 
DE PRODUTOS



A família Fórmula Natural veio da paixão por cães e gatos. É a tradução, em alimentação 

Super Premium, de respeito a estes membros maravilhosos que compõem nossas famílias. 

Sua receita vem da incessante busca do que é, comprovadamente, o melhor em nutrição 

para prover uma vida mais saudável, longeva e de bem-estar para seu cão e gato. 

Os produtos da família Fórmula Natural Super Premium têm um conceito natural do 

começo ao fim, desde produtos sem ingredientes transgênicos e com antioxidantes 

naturais até suas embalagens, que são ecológicas. 

Nosso cuidado com o meio ambiente.
Pioneirismo no uso de embalagens I’m green, desde 

2012. Embalagem produzida com polietileno verde I’m 

green, derivado do etanol de cana-de-açúcar brasileira 

- fonte renovável e que contribui para a diminuição do 

efeito estufa. 

FÓRMULA 
NATURAL
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TODA A FAMÍLIA FÓRMULA NATURAL É COMPOSTA 
POR DIVERSOS INGREDIENTES SELECIONADOS PARA 
TRAZER MAIS BENEFÍCIOS À SAÚDE DE SEU ANIMAL.

MAIS ALGUNS BENEFÍCIOS QUE VOCÊ 
ENCONTRARÁ EM NOSSOS PRODUTOS:

•  PUFA – Óleo de Salmão e Frango são fontes de 

ômega 3 e 6, sendo essenciais ao metabolismo. 

Contribui para a manutenção da pele, mantém 

a integridade da membrana celular, modula 

a ação inflamatória, regula o fluxo vascular e 

auxilia na imunomodulação. Todos, importantes 

processos para a saúde do animal.

•  EQUILÍBRIO DA FLORA INTESTINAL –  

A combinação de fibras especiais, como polpa 

de beterraba branca, prebióticos, probiótico e 

ingredientes de alta qualidade, auxilia na nutrição 

das células intestinais e na maior absorção dos 

nutrientes e, logo, na saúde intestinal e sua 

interação com sistema imunitário.

•  AMBIENTES INTERNOS – Fezes firmes e 

com menos odor, devido à ação conjunta de 

ingredientes de alta qualidade, prebiótico, 

extrato de yucca e fibras que auxiliam no 

equilíbrio da flora intestinal e melhoram a 

digestão do alimento, contribuindo para a 

consistência e odor das fezes.

•  TAMANHO ESPECIAL – Partículas com 

tamanhos especiais que foram desenvolvidas 

para atender as necessidades de apreensão e 

mastigação conforme o porte e idade do animal.

•  ALIMENTO EQUILIBRADO E 
NATURALMENTE NUTRITIVO –  

Sem corantes, sem aromatizantes 

e com antioxidantes naturais.

•  SEM TRANSGÊNICO –  

Livre de Grãos Transgênicos.

•  AUXÍLIO NAS DEFESAS NATURAIS – 
Vitamina E e C, selênio quelato e extratos 

vegetais (chá verde, hortelã e alecrim): têm ação 

antioxidante que auxilia no combate aos radicais 

livres naturalmente produzidos pelo organismo.

•  PELAGEM BRILHANTE E SEDOSA – Pelagem 

brilhante e sedosa, sinergia dos ômegas 3 e 6, 

biotina, zinco e proteínas de alto valor biológico, 

que favorecem a saúde da pele e pelos.

•  INGREDIENTES SELECIONADOS – Usamos 

apenas ingredientes de fornecedores 

aprovados pelo nosso exigente programa 

de qualidade e segurança de alimentos. 

Todos os ingredientes são monitorados, 

Incluindo, análise e avaliação prévias à 

entrada na produção, de acordo com padrões 

internacionais e legislações vigentes.

. •  PRODUTO ESPECÍFICO – Família de 

produtos desenvolvida para nichos, segundo 

suas características especiais, tais como Light 

e Sensitive, considerando idade e porte.

A farinha de alga é uma fonte de DHA, 
um ácido graxo poli-insaturado (PUFA), 
essencial para o desenvolvimento e 
manutenção neurológica e visão.

Além dos ingredientes comuns a todos os produtos da família Fórmula Natural, 
abaixo, você encontrará os benefícios específicos dos produtos.

Condroitina e Glucosamina são 
ingredientes que influenciam 
positivamente nas articulações.

Crescimento harmônico do filhote 
promovido pelo nível otimizado de 
proteínas de alta qualidade e energia ideal 
que favorecem o crescimento equilibrado.

Mastigação facilitada pelo formato 
da partícula que foi especialmente 
desenvolvida para facilitar sua quebra  
e consequentemente, a mastigação 
do cão sênior. 

Calorias controladas ajudam na 
manutenção do peso dos gatos  
castrados e dos cães seniores, grupos 
com maior propensão ao ganho de peso.

Com fibras especiais e menos 
gordura, favorecendo uma menor 
ingestão de energia.

Carnitina é um componente celular 
que auxilia na conversão de gordura 
em energia, mantendo a massa magra 
e o suporte muscular.

Sabor irresistível que agrada, até mesmo, 
paladares sensíveis  .

Controle do pH Urinário por minerais 
balanceados que auxiliam na prevenção  
da formação de cálculos urinários em gatos.

A taurina é um ácido sulfônico essencial ao 
gato, importante para o bom funcionamento 
do organismo. Especialmente do coração, da 
visão, do sistema nervoso central, do cérebro 
e de outros tecidos.

Combinação de fibras especiais que ajudam 
na eliminação de bolas de pelos pelas fezes.

DHA

CONDROITINA E 
GLUCOSAMINA 

CRESCIMENTO 
HARMÔNICO

FÁCIL  
MASTIGAÇÃO

CALORIAS 
CONTROLADAS

CALORIAS 
REDUZIDAS

L-CARNITINA

ALTA 
PALATABILIDADE

AUXÍLIO AO 
SISTEMA URINÁRIO

RICO EM TAURINA

HAIRBALL
HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C
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PARCERIA
ANA HICKMANN

Modelo, apresentadora de TV e proprietária  

de um dos mais respeitados canis da raça 

Rhodesian, estabeleceu uma forte parceria 

com a Fórmula Natural Super Premium e 

divulga a marca em todas as competições, 

fortalecendo-a ainda mais.
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MINI E PEQUENO

LINHA SUPER PREMIUM
PORTES
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Umidade/Humedad/Moisture (Máx.) 90 g/kg 9%

Proteína Bruta /Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) 280 g/kg 28%

Extrato Etéreo/Grasa/Crude Fat (Mín.) 150 g/kg 15%

Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/Crude Fiber (Máx.) 30 g/kg 3%

Matéria Mineral/Ash (Máx.) 80 g/kg 8%

Cálcio/Calcium (Máx.) 16 g/kg 1,6%

Cálcio/Calcium (Mín.) 9.000 mg/kg 0,9%

Fósforo/Phosphorus (Mín.) 9.000 mg/kg 0,9%

Sódio/Sodium (Mín.) 2.000 mg/kg

Mananoligosacáridos/Mannanoligosaccharides Mananoligossacarídeos (Mín.)        220 mg/kg  

Inulina/Inuline (Mín.) 100 mg/kg  

Lactobacillus acidophilus (Mín.) 10.000 ufc/kg  

Ômega 6 (Mín.) 25 g/kg  

Ômega 3 (Mín.) 3.500 mg/kg

EPA + DHA (Mín) 500 mg/kg  

Portes Mini e Pequeno
Disponível nas  
seguintes embalagens:

1kg

7kg

20kg

Embalagem Fracionada
Disponível na versão 7kg
Contém 14 pacotes de 500g

CÃES FILHOTES

Diferenciais:

É um alimento completo, indicado para cães em crescimento. Sua receita e suas partículas foram 
desenvolvidas especialmente para se adaptarem às características dos cães de portes miniatura e 
pequeno, sendo um alimento completo e balanceado para cães filhotes, do desmame aos 10 meses 
de idade. Indicado também para cadelas com 40 dias de gestação ou no período de amamentação. 

Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, farinha de proteína isolada de suíno, 

levedura de cerveja, polpa de beterraba, farelo de trigo, óleo de vísceras de aves, 

palatabilizante de vísceras de suíno e frango, óleo de salmão, cloreto de sódio (sal 

comum), farinha de algas Schizochytrium sp., prébioticos (mananoligossacarídeos, 

inulina), probiótico, extrato de yucca (0,04%), sulfato de condroitina (0,01%), sulfato de 

glucosamina (0,03%), vitaminas (A, D3, E, K3, C, B1, B2, B6, B12, biotina, pantotenato 

de cálcio, ácido fólico, niacina, cloreto de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de 

cobre, iodato de cálcio, cloreto de potássio, proteinato de zinco, óxido de zinco, óxido 

de manganês, proteinato de selênio, selenito de sódio), ácido propiônico, extratos 

vegetais (chá verde, hortelã e alecrim), DL-Alfa-Tocoferol (antioxidante natural (0,001%).

Composição Básica

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C
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CÃES ADULTOS
Portes Mini e Pequeno
Umidade/Humedad/Moisture (Máx.) 90 g/kg 9%

Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) 250 g/kg 25%

Extrato Etéreo/Grasa/Crude Fat (Mín.) 140 g/kg 14%

Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/Crude Fiber (Máx.) 30 g/kg 3%

Matéria Mineral/Ash (Máx.) 80 g/kg 8%

Cálcio/Calcium (Máx.) 15 g/kg 1,5%

Cálcio/Calcium (Mín.) 9.000 mg/kg 0,9%

Fósforo/Phosphorus (Mín.) 8.000 mg/kg 0,8%

Sódio/Sodium (Mín.) 2.000 mg/kg

Mananoligosacáridos/Mannanoligosaccharides / 
Mananoligossacarídeos/ (Mín.) 

220 mg/kg

Inulina/Inuline (Mín.) 100 mg/kg

Lactobacillus acidophilus (Mín.) 10.000 ufc/kg

Ômega 6 (Mín.) 25 g/kg

Ômega 3 (Mín.) 3.500 mg/kg

Disponível nas  
seguintes embalagens:

1kg

2,5kg

7kg

20kg

Embalagem Fracionada
Disponível na versão 7kg
Contém 14 pacotes de 500g

É um alimento completo, indicado para cães adultos. Sua receita e suas partículas foram 
desenvolvidas especialmente para se adaptarem às características dos cães de portes 
miniatura e pequeno, a partir dos 10 meses de idade. 

Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, polpa de beterraba, farelo de trigo, óleo 

de vísceras de aves, palatabilizante de vísceras de suíno e frango, óleo de salmão, 

cloreto de sódio (sal comum), farinha de algas Schizochytrium sp., prébioticos 

(mannanoligossacarídeos, inulina), probiótico, extrato de yucca (0,04%), sulfato de 

condroitina (0,01%), sulfato de glucosamina (0,03%), vitaminas (A, D3, E, K3, C, B1, B2, 

B6, B12, biotina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, niacina, cloreto de colina), minerais 

(sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, cloreto de potássio, proteinato de 

zinco, óxido de zinco, óxido de manganês, proteinato de selênio, selenito de sódio), 

ácido propiônico, extratos vegetais (chá verde, hortelã e alecrim), DL-Alfa-Tocoferol 

antioxidante natural (0,001%).

Composição Básica
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Umidade/Humedad/Moisture (Máx.) 90 g/kg 9%

Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) 230 g/kg 23%

Extrato Etéreo/Grasa/Crude Fat (Mín.) 140 g/kg 14%

Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/Crude Fiber (Máx.) 30 g/kg 3%

Matéria Mineral/Ash (Máx.) 85 g/kg 8,5%

Cálcio/Calcium (Máx.) 15 g/kg 1,5%

Cálcio/Calcium (Mín.) 9.000 mg/kg 0,9%

Fósforo/Phosphorus (Mín.) 8.000 mg/kg 0,8%

Sódio/Sodium (Mín.) 2.000 mg/kg

Mananoligosacáridos/Mannanoligosaccharides 
/Mananoligossacarídeos (Mín.)

220 mg/kg  

Inulina/Inuline (Mín.) 100 mg/kg  

Lactobacillus acidophilus (Mín.) 10.000 ufc/kg  

Ômega 6 (Mín.) 25 g/kg  

Ômega 3 (Mín.) 3.500 mg/kg

Portes Mini e Pequeno
Disponível nas  
seguintes embalagens:

1kg

7kg

Embalagem Fracionada
Disponível na versão 7kg
Contém 14 pacotes de 500g

CÃES ADULTOS SENSITIVE  

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C
Diferenciais:

É um alimento completo, indicado para cães adultos com paladar sensível. Sua receita e suas 
partículas foram desenvolvidas especialmente para se adaptarem às características dos cães 
de portes miniatura e pequeno, a partir de 10 meses de idade. 

Farinha de carne e ossos de cordeiro, quirera de arroz, farelo de arroz, polpa de 

beterraba, óleo de vísceras de aves, levedura de cerveja, palatabilizante de vísceras 

de suíno e frango, óleo de salmão, cloreto de sódio (sal comum), farinha de algas 

Schizochytrium sp., prébioticos (mananoligossacarídeos, inulina), probiótico, extrato 

de yucca (0,04%), sulfato de condroitina (0,01%), sulfato de glucosamina (0,03%), 

vitaminas (A, D3, E, K3, C, B1, B2, B6, B12, biotina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, 

niacina, cloreto de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de 

cálcio, cloreto de potássio, proteinato de zinco, óxido de zinco, óxido de manganês, 

proteinato de selênio, selenito de sódio), ácido propiônico, extratos vegetais (chá 

verde, hortelã e alecrim), DL-Alfa-Tocoferol (antioxidante natural) (0,001%).

Composição Básica
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Umidade/Humedad/Moisture (Máx.) 90 g/kg 9%

Proteína Bruta /Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) 240 g/kg 24%

Extrato Etéreo/Grasa/Crude Fat (Mín.) 100 g/kg 10%

Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/Crude Fiber (Máx.) 50 g/kg 5%

Matéria Mineral/Ash (Máx.) 80 g/kg 8%

Cálcio/Calcium (Máx.) 15 g/kg 1,5%

Cálcio/Calcium (Mín.) 8.000 mg/kg 0,8%

Fósforo/Phosphorus (Mín.) 6.000 mg/kg 0,6%

Sódio (Mín.) 2.000 mg/kg

Mananoligosacáridos/Mannanoligosaccharides 
/Mananoligossacarídeos (Mín.)

220 mg/kg  

Inulina/Inuline (Mín.) 100 mg/kg  

Lactobacillus acidophilus (Mín.) 10.000 ufc/kg  

Ômega 6 (Mín.) 20 g/kg

Ômega 3 (Mín.) 3.000 mg/kg

Condroitina/Chondroitin + Glusosamina/Glucosamine (Mín.) 400 mg/kg

L-Carnitina (Mín.) 10 mg/kg

Portes Mini e Pequeno
Disponível nas  
seguintes embalagens:

1kg

7kg

Embalagem Fracionada
Disponível na versão 7kg
Contém 14 pacotes de 500g

CÃES SENIORES

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-CHBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

É um alimento completo, indicado para cães adultos. Sua receita e suas partículas foram 
desenvolvidas especialmente para se adaptarem às características dos cães de portes 
miniatura e pequeno com mais de 7 anos de idade.

Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, farelo de trigo, farinha de proteína isolada 

de suíno, fibra de cana-de-açúcar, polpa de beterraba, óleo de vísceras de aves, 

palatabilizante de vísceras de suíno e frango, óleo de salmão, cloreto de sódio (sal 

comum), farinha de algas, schizochytrium sp., prébioticos (mananoligossacarídeos e 

inulina), probiótico, extrato de yucca (0,04%), sulfato de condroitina (0,01%), sulfato de 

glucosamina (0,03%), vitaminas (A, D3, E, K3, C, B1, B2, B6, B12, biotina, pantotenato de 

cálcio, ácido fólico, niacina, cloreto de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, 

iodato de cálcio, cloreto de potássio,  proteinato  de  zinco,  óxido  de  zinco,  óxido  

de  manganês,  proteinato  de selênio,  selenito  de  sódio), ácido  propiônico,  extratos 

vegetais (chá verde, hortelã e alecrim), DL-Alfa-Tocoferol (antioxidante natural (0,001%), 

L-carnitina(0,001%).

Composição Básica

Diferenciais:

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C
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MÉDIO E GRANDE

LINHA SUPER PREMIUM
PORTES
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Umidade/Humedad/Moisture (Máx.) 90 g/kg 9%

Proteína Cruda /Proteína Bruta/Crude Protein (Mín.) 280 g/kg 28%

Extrato Etéreo/Grasa/Crude Fat (Mín.) 150 g/kg 15%

Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/Crude Fiber (Máx.) 30 g/kg 3%

Matéria Mineral/Ash (Máx.) 80 g/kg 8%

Cálcio/Calcium (Máx.) 16 g/kg 1,6%

Cálcio/Calcium (Mín.) 9.000 mg/kg 0,9%

Fósforo/Phosphorus (Mín.) 9.000 mg/kg 0,9%

Sódio/Sodium (Mín.) 2.000 mg/kg

Mananoligossacarídeos/Mananoligosacáridos 
/Mannanoligosaccharides (Mín.)

400 mg/kg

Lactobacillus spp (Mín.) 10.000  ufc/kg

Condroitina/Chondroitin + Glucosamina/Glucosamine (Mín.) 400 mg/kg

Ômega 6 (Mín.) 25 g/kg     

Ômega 3 (Mín.) 3.500mg/kg

EPA + DHA (Mín.) 500mg/kg

Portes Médio e Grande
Disponível nas  
seguintes embalagens:

Diferenciais:

2,5kg

14kg

20kg

Embalagem Fracionada
Disponível na versão 14kg
Contém 28 pacotes de 500g

CÃES FILHOTES

As necessidades do seu animal são tão únicas quanto ele. Por isso, a Fórmula Natural 
Filhotes Portes Médio e Grande vai além para suprir as necessidades, tanto para o porte, 
quanto para a idade. Sua receita e suas partículas foram desenvolvidas especialmente 
para se adaptarem às características dos cães em fase de crescimento. Quando de porte 
médio, até os 12 meses e, para os de porte grande, até os 18 meses de idade. Indicado 
também para cadelas com 40 dias de gestação ou no período de amamentação.

Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, farinha de proteína isolada de suíno, 

levedura de cerveja, polpa de beterraba, farelo de trigo, óleo de vísceras de aves, 

palatabilizante de vísceras de suíno e frango, óleo de salmão, cloreto de sódio 

(sal comum), farinha de algas, prébioticos (mannanoligossacarídeos, inulina), 

probiótico, extrato de yucca (0,04%), sulfato de condroitina(0,03%), sulfato de 

glucosamina(0,01%), vitaminas (A, D3, E, K3, C, B1, B2, B6, B12, biotina, pantotenato 

de cálcio, ácido fólico, niacina, cloreto de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato 

de cobre, iodato de cálcio, cloreto de potássio, proteinato de zinco, óxido de zinco, 

óxido de manganês, proteinato de selênio, selenito de sódio), ácido propiônico, 

extratos vegetais (chá verde, hortelã e alecrim), DL-Alfa-Tocoferol (antioxidante 

natural (0,001%). 

Composição Básica

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C
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Umidade/Humedad/Moisture (Máx.) 90 g/kg 9%

Proteína Bruta /Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) 250 g/kg 25%

Extrato Etéreo/Grasa/Crude Fat (Mín.) 140 g/kg 14%

Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/Crude Fiber (Máx.) 30 g/kg 3%

Matéria Mineral/Ash (Máx.) 80 g/kg 8%

Cálcio/Calcium (Máx.) 15 g/kg 1,5%

Cálcio/Calcium (Mín.) 9.000 mg/kg 0,9%

Fósforo/Phosphorus (Mín.) 8.000 mg/kg 0,8%

Sódio/Sodium (Mín.) 2.000 mg/kg

Mananoligosacáridos/Mannanoligosaccharides / 
Mananoligossacarídeos  (Mín.)

220 mg/kg

Inulina/ Inuline (Mín.) 100 mg/kg

Lactobacillus acidophilus (Mín.) 10.000 ufc/kg

Condroitina/Chondroitin + Glucosamina/Glucosamine (Mín.) 400 mg/kg

Ômega 6 (Mín.) 25 g/kg

Ômega 3 (Mín.) 3.500 mg/kg

Portes Médio e Grande
Disponível na  
seguinte embalagem:

15kg

CÃES ADULTOS

Diferencial:

É um alimento completo, indicado para cães adultos. Sua receita e suas partículas foram desenvolvidas 
especialmente para se adaptarem às características dos cães de porte médio, a partir de 12 meses de 
idade e, para cães de porte grande, a partir de 18 meses de idade.

Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, polpa de beterraba, farelo de trigo, óleo 

de vísceras de aves, palatabilizante de vísceras de suíno e frango, óleo de salmão, 

cloreto de sódio (sal comum), farinha de algas Schizochytrium sp., prébioticos 

(mannanoligossacarídeos, inulina), probiótico, extrato de yucca (0,04%), sulfato de 

condroitina (0,03%), sulfato de glucosamina (0,01%), vitaminas (A, D3, E, K3, C, B1, 

B2, B6, B12, biotina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, niacina, cloreto de colina), 

minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, cloreto de potássio, 

proteinato de zinco, óxido de zinco, óxido de manganês, proteinato de selênio, 

selenito de sódio), ácido propiônico, extratos vegetais (chá verde, hortelã e alecrim), 

DL-Alfa-Tocoferol (antioxidante natural (0,001%).

Composição Básica

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C
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Umidade/Moisture (Máx.) 90 g/kg 9%

Proteína Bruta /Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) 260 g/kg 26%

Extrato Etéreo/Crude Fat (Mín.) 80 g/kg 8%

Matéria Fibrosa/Crude Fiber (Máx.) 70 g/kg 7%

Matéria Mineral/Ash (Máx.) 80 g/kg 8%

Cálcio/Calcium (Máx.) 15 g/kg 1,5%

Cálcio/Calcium (Mín.) 9.000 mg/kg 0,9%

Fósforo/Phosphorus (Mín.) 8.000 mg/kg 0,8%

Sódio/Sodium (Mín.) 2.000 mg/kg

Mananoligossacarídeos/Mananoligosacáridos/ 
Mannanoligosaccharides (Mín.)

400 mg/kg

Lactobacillus spp (Mín.) 10.000 ufc/kg

Ômega 6 (Mín.) 18 g/kg     

Ômega 3 (Mín.) 2.500 mg/kg

Portes Médio e Grande
Disponível na  
seguinte embalagem:

14kg

Embalagem Fracionada
Disponível na versão 14kg
Contém 28 pacotes de 500g

CÃES ADULTOS LIGHT

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

É um alimento completo, indicado para cães adultos. Sua receita e suas partículas 
foram desenvolvidas especialmente para se adaptarem às características dos 
cães de portes médio e grande que necessitam de menor consumo de energia, 
como os sedentários, castrados, glutões ou com tendência a engordar. 

Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, farelo de trigo, farinha de proteína isolada 

de suíno, fibra de cana-de-açúcar, polpa de beterraba, óleo de vísceras de aves, 

palatabilizante de vísceras de suíno e frango, óleo de salmão, cloreto de sódio (sal 

comum), farinha de algas, prébioticos (mannanoligossacarídeos e inulina), probiótico, 

extrato de yucca (0,04%), sulfato de condroitina (0,03%), sulfato de glucosamina 

(0,01%), vitaminas (A, D3, E, K3, C, B1, B2, B6, B12, biotina, pantotenato de cálcio, ácido 

fólico, niacina, cloreto de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de 

cálcio, cloreto de potássio, proteinato de zinco, óxido de zinco, óxido de manganês, 

proteinato de selênio, selenito de sódio), ácido propiônico, extratos vegetais (chá verde, 

hortelã e alecrim), DL-Alfa-Tocoferol (antioxidante natural (0,001%), L-carnitina (0,001%).

Composição Básica

Diferenciais:

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C
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Umidade/Humedad/Moisture (Máx.) 90 g/kg 9,0%

Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) 230 g/kg 23,0%

Extrato Etéreo/Grasa/Crude Fat (Mín.) 140 g/kg 14,0%

Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/Crude Fiber (Máx.) 30 g/kg 3,0%

Matéria Mineral/Ash (Máx.) 85 g/kg 8,5%

Cálcio/Calcium (Máx.) 15 g/kg 1,5%

Cálcio/Calcium (Mín.) 9.000 mg/kg 0,9%

Fósforo/Phosphorus (Mín.) 8.000 mg/kg 0,8%

Mananoligossacarídeos/Mananoligosacáridos/ 
Mannanoligosaccharides(Mín.)

400 mg/kg  

Lactobacillus spp (Mín.) 10.000  ufc/kg  

Ômega 6 (Mín.) 25 g/kg       

Ômega 3 (Mín.) 3.500mg/kg

Portes Médio e Grande
Disponível na  
seguinte embalagem:

14kg

Embalagem Fracionada
Disponível na versão 14kg
Contém 28 pacotes de 500g

CÃES ADULTOS SENSITIVE

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C
Diferencial:

É um alimento completo, indicado para cães adultos com paladar sensível. Sua receita e suas 
partículas foram desenvolvidas especialmente para se adaptarem às características dos cães de 
porte médio, a partir de 12 meses de idade e, de cães de porte grande, a partir de 18 meses de idade. 

Milho integral moído*, farinha de carne e ossos de cordeiro, arroz quirera, 

glúten de milho-60*, polpa de beterraba, óleo de vísceras de aves, levedura de 

cerveja, palatabilizante de fígado suíno, óleo de salmão, óleo de soja*, cloreto 

de sódio (sal comum), farinha de algas, hexametafosfato de sódio, prébioticos 

(mannanoligossacarídeos, inulina), probiótico, extrato de yucca (0,04%), vitaminas (A, 

D3, E, K3, C, B1, B2, B12, biotina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, niacina, cloreto de 

colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, cloreto de potássio, 

proteinato de zinco, óxido de zinco, óxido de manganês, proteinato de selênio, selenito 

de sódio), glucanos, ácido propiônico, extratos vegetais (chá verde, hortelã e alecrim), 

DL-Alfa-Tocoferol (antioxidante natural (0,001%). 

Composição Básica
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Umidade/Humedad/Moisture (Máx.) 90 g/kg 9%

Proteína Bruta /Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.)                                          240 g/kg 24%

Extrato Etéreo/Grasa/Crude Fat (Mín.)                                       100 g/kg 10%

Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/Crude Fiber (Máx.)                         50 g/kg 5%

Matéria Mineral/Ash (Máx.)                                                                80 g/kg 8%

Cálcio/Calcium (Máx.)                                                                  15 g/kg 1,5%

Cálcio/Calcium (Mín.)                                                                    8.000 mg/kg 0,8%

Fósforo/Phosphorus (Mín.)                                                          6.000 mg/kg 0,6%

Sódio/Sodium (Mín.) 2.000 mg/kg  

Mananoligossacarídeos/Mananoligosacáridos/ 
Mannanoligosaccharides (Mín.)        

400 mg/kg  

Lactobacillus spp (Mín.)                                                                      10.000  ufc/kg  

Ômega 6 (Mín.)                                                                                         20 g/kg     

Ômega 3 (Mín.)                                                                                    3.000mg/kg

Portes Médio e Grande
Disponível nas  
seguintes embalagens:

14kg

20kg

Embalagem Fracionada
Disponível na versão 14kg
Contém 28 pacotes de 500g

CÃES SENIORES

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-CHBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

É um alimento completo, indicado para cães adultos. Sua receita e suas partículas 
foram desenvolvidas especialmente para se adaptarem às características dos cães 
de portes médio e grande, com mais de 6 anos de idade. 

Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, farelo de trigo, farinha de proteína isolada 

de suíno, fibra de cana-de-açúcar, polpa de beterraba, óleo de vísceras de aves, 

palatabilizante de vísceras de suíno e frango, óleo de salmão, cloreto de sódio (sal 

comum), farinha de algas, prébioticos (mannanoligossacarídeos e inulina), probiótico, 

extrato de yucca (0,04%), sulfato de condroitina (0,03%), sulfato de glucosamina 

(0,01%), vitaminas (A, D3, E, K3, C, B1, B2, B6, B12, biotina, pantotenato de cálcio, ácido 

fólico, niacina, cloreto de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato 

de cálcio, cloreto de potássio,  proteinato  de  zinco,  óxido  de  zinco,  óxido  de  

manganês,  proteinato  de selênio,  selenito  de  sódio), ácido  propiônico,  extratos 

vegetais (chá verde, hortelã e alecrim), DL-Alfa-Tocoferol (antioxidante natural (0,001%), 

L-carnitina(0,001%).

Composição Básica

Diferenciais:

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-CHBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C
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DOG BISCUITS
LINHA SUPER PREMIUM
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HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

É um alimento específico para cães adultos. Além de proporcionar momentos de diversão 
com seu cão, nossos biscoitos são elaborados com ingredientes especiais que unem os 
benefícios de uma nutrição equilibrada com um sabor inigualável. 

Farinha de trigo integral, farinha de trigo, farinha de vísceras de aves, quirera de 

arroz, farelo de trigo, aveia, semente de linhaça, polpa de beterraba, glúten de 

trigo, gordura vegetal, hidrolisado de fígado suíno e vísceras de frango, cloreto 

de sódio (sal comum), óleo de canola, farinha de algas, hexametafosfato de 

sódio, prébioticos (mannanoligossacarídeos, inulina), extrato de yucca (0,04%), 

sulfato de condroitina (0,01%), sulfato de glucosamina (0,03%), vitaminas (A, D3, 

E, K3, C, B1, B2, B12, biotina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, niacina, cloreto 

de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, cloreto 

de potássio, proteinato de zinco, óxido de zinco, óxido de manganês, proteinato 

de selênio, selenito de sódio), ácido propiônico, extratos vegetais (chá verde, 

hortelã e alecrim), DL-Alfa-Tocoferol (antioxidante natural (0,001%).

Composição Básica

Diferenciais:

COM
CEREAIS

INTEGRAIS

200kg

Umidade/Humedad/Moisture (Máx.) 120 g/kg 12%

Proteína Bruta /Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) 110 g/kg 11%

Extrato Etéreo/Grasa/Crude Fat (Mín.) 50 g/kg 5%

Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/Crude Fiber (Máx.) 30 g/kg 3%

Matéria Mineral/Ash (Máx.) 30 g/kg 3%

Cálcio/Calcium (Máx.) 10 g/kg 1%

Cálcio/Calcium (Mín.) 2.000 mg/kg 0,2%

Fósforo/Phosphorus (Mín.) 2.000 mg/kg 0,2%

Mananoligossacarídeos/Mananoligosacáridos/Manna-
noligosaccharides (Mín.)        

200 mg/kg

Ômega 6 (Mín.)                                                                                            1.500 mg/kg      

Ômega 3 (Mín.)                                                                                    500 mg/kg

Disponível na  
seguinte embalagem:

DOG BISCUITS
Cães Adultos

AUXILIA
NA LIMPEZA

BUCAL
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GATOS
LINHA SUPER PREMIUM

20



Umidade/Humedad/Moisture (Máx.) 90 g/kg 9%

Proteína Bruta /Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.)                                          370 g/kg 37%

Extrato Etéreo/Grasa/Crude Fat (Mín.)                                       140 g/kg 14%

Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/Crude Fiber (Máx.)                         30 g/kg 3%

Matéria Mineral/Ash (Máx.)                                                                 85 g/kg 8,5%

Cálcio/Calcium (Máx.)                                                                  16 g/kg 1,6%

Cálcio/Calcium (Mín.)                                                                   9.000 mg/kg 0,9%

Fósforo/Phosphorus (Mín.)                                                          8.000 mg/kg 0,8%

Sódio/Sodium (Mín.) 2.500 mg/kg

Mananoligossacarídeos/Mananoligosacáridos/
Mannanoligosaccharides (Mín.)        

400 mg/kg  

Lactobacillus spp (Mín.)                                                                      10.000  ufc/kg  

Ômega 6 (Mín.)                                                                                         25 g/kg      

Ômega 3 (Mín.)                                                                                     3.500 mg/kg  

Taurina/ Taurine (Mín.) 1.000 mg/kg

Disponível nas  
seguintes embalagens:

1kg

7kg

Embalagem Fracionada
Disponível na versão 7kg
Contém 14 pacotes de 500g

GATOS FILHOTES

Diferenciais:

Um gatinho ativo e brincalhão é inspirador. Para suprir tamanha delicadeza e prover bom 
desenvolvimento, nada melhor que oferecer um alimento à altura deles. Fórmula Natural Gato 
Filhote é um alimento completo, indicado para gatos filhotes (até 12 meses). Sua receita e suas 
partículas foram desenvolvidas especialmente para se adaptarem às características do filhote. 
Indicado também para gatas com 40 dias de gestação ou no período de amamentação.

Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, farinha de proteína isolada de suíno, 

extrato de levedura, óleo de vísceras de aves, farelo de trigo, polpa de beterraba, 

fibra de cana-de-açucar, palatabilizante de vísceras de suíno frango, óleo de 

salmão, cloreto de sódio (sal comum), farinha de algas, ácido fosfórico, prébioticos 

(mannanoligossacarídeos, inulina), probiótico, extrato de yucca (0,04%), vitaminas (A, 

D3, E, K3, C, B1, B2, B6, B12, biotina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, niacina, cloreto 

de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, cloreto de 

potássio, proteinato de zinco, óxido de zinco, óxido de manganês, proteinato de selênio, 

selenito de sódio), taurina, ácido propiônico, extratos vegetais (chá verde, hortelã e 

alecrim), DL-Alfa-Tocoferol (antioxidante natural (0,001%).

Composição Básica

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C
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Umidade/Humedad/Moisture (Máx.) 90 g/kg (9,0%)

Proteína Bruta /Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) 320 g/kg (32,0%)

Extrato Etéreo/Grasa/Crude Fat (Mín.) 140 g/kg (14,0%)

Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/Crude Fiber (Máx.) 35 g/kg (3,5%)

Matéria Mineral/Ash (Máx.) 80 g/kg (8,0%)

Cálcio/Calcium (Máx.) 15 g/kg (1,5%)

Cálcio/Calcium (Mín.) 9.000 mg/kg (0,9%)

Fósforo/Phosphorus (Mín.) 8.000 mg/kg (0,8%)

Sódio/Sodium (Mín.) 2.500 mg/kg

Mananoligossacarídeos /Mananoligosacáridos/
Mannanoligosaccharides (Mín.)

220 mg/kg  

Inulina/ Inuline (Mín.) 100 mg/kg  

Lactobacillus acidophilus (Mín.) 10.000 ufc/kg

Ômega 6 (Mín.) 25 g/kg

Ômega 3 (Mín.) 3.500 mg/kg

Taurina/ Taurine (Mín.) 1.000 mg/kg

Disponível nas  
seguintes embalagens:

1kg

7kg

GATOS ADULTOS

Embalagem Fracionada
Disponível na versão 7kg
Contém 14 pacotes de 500g

Não existe ser mais elegante que um gato. São eles que fazem de nossa casa nosso lar. 
Para suprir tamanha delicadeza e estilo de vida, nada melhor que oferecer um alimento 
à altura deles. Fórmula Natural Gato Adulto é um alimento completo. Sua receita e suas 
partículas foram desenvolvidas especialmente para se adaptarem às características dos 
gatos adultos, a partir de 1 ano de idade.  

Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, farinha de proteína isolada de 

suíno, levedura seca de cervejaria, óleo de vísceras de aves, farelo de trigo, 

polpa de beterraba, palatabilizante de vísceras de suíno e frango, óleo de 

salmão, cloreto de sódio (sal comum), farinha de algas Schizochytrium sp., ácido 

fosfórico, prébioticos (mananoligossacarídeos e inulina), probiótico, extrato de 

yucca (0,04%), vitaminas (A, D3, E, K3, C, B1, B2, B6, B12, biotina, pantotenato de 

cálcio, ácido fólico, niacina, cloreto de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato 

de cobre, iodato de cálcio, cloreto de potássio,  proteinato  de  zinco, óxido de 

zinco, óxido  de  manganês,  proteinato  de selênio,  selenito  de sódio), taurina, 

ácido  propiônico, extratos vegetais (chá verde, hortelã e alecrim), DL-Alfa-

Tocoferol (antioxidante natural (0,001%).    

Composição Básica

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

Diferenciais:

22



Umidade/Humedad/Moisture (Máx.) 90 g/kg 9%

Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) 340 g/kg 34%

Extrato Etéreo/Grasa/Crude Fat (Mín.) 90 g/kg 9%

Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/Crude Fiber (Máx.) 60 g/kg 6%

Matéria Mineral/Ash (Máx.) 85 g/kg 8,5%

Cálcio/Calcium (Máx.) 16 g/kg 1,6%

Cálcio/Calcium (Mín.) 9.000 mg/kg 0,9%

Fósforo/Phosphorus (Mín.) 8.000 mg/kg 0,8%

Sódio/Sodium (Mín.) 2.500 mg/kg

Mananoligossacarídeos /Mananoligosacáridos/
Mannanoligosaccharides (Mín.)

220 mg/kg  

Inulina/ Inuline (Mín.) 100 mg/kg  

Lactobacillus acidophilus (Mín.) 10.000 ufc/kg  

Ômega 6 (Mín.) 20 g/kg  

Ômega 3 (Mín.) 3.500 mg/kg

Taurina/ Taurine (Mín.) 1.000 mg/kg

Disponível nas  
seguintes embalagens:

1kg

7kg

GATOS CASTRADOS

Embalagem Fracionada
Disponível na versão 7kg
Contém 14 pacotes de 500g

É um alimento completo, desenvolvido especialmente para suprir as necessidades dos gatos 
castrados, a partir de 12 meses de idade, de todas as raças e, que precisam de atenção especial 
para o controle de peso e saúde do trato urinário. 

Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, farinha de proteína isolada de 

suíno, extrato de levedura, óleo de vísceras de aves, farelo de trigo, polpa 

de beterraba, fibra de cana-de-açúcar, palatabilizante de vísceras de suíno 

e frango, óleo de salmão, cloreto de sódio (sal comum), farinha de algas 

Schizochytrium sp., ácido fosfórico,  prébioticos (mannanoligossacarídeos e 

inulina), probiótico, extrato de yucca (0,04%), vitaminas (A, D3, E, K3, C, B1, B2, 

B6, B12, biotina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, niacina, cloreto de colina), 

minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, cloreto de potássio,  

proteinato  de  zinco, óxido de zinco, óxido  de  manganês, proteinato de selênio,  

selenito  de sódio), taurina,  ácido  propiônico, extratos vegetais (chá verde, 

hortelã e alecrim), DL-Alfa-Tocoferol (antioxidante natural (0,001%).

Composição Básica

Diferenciais:

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C

HBALHBAL

ASUASU

TAUTAU

CGCG

CRCR

APAP

L-CL-C
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formulanaturaloficialformulanaturaloficial

UNIDADES FABRIS FILIAIS / CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
FEIRA DE SANTANA - BA 
Rua Uirapuru, 374 - Galpão 2 
Santa Mônica II 
CEP 44078-250
CNPJ: 03.887.324/0009-39  
IE: 123.013.929

EUSÉBIO-CE 
Rua Anel Viário – s/n – km 42 
Galpão 13 – Santa Clara  
CEP 61760-000 
CNPJ: 03.887.324/0005-05 
IE: 06.395928-3 

JUIZ DE FORA - MG 
Av. Antonio Simão Firjam, 880 
Distrito Industrial  
CEP 36092-000 
CNPJ: 03.887.324/0014-04 
IE: 001032443.03-70 

CONTAGEM - MG 
Rua Um, 300 - Bairro do Comércio 
CEP 32152-002 
CNPJ: 03.887.324/0010-72 
IE: 001032443.02-99 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR 
Rua Onofre Holthmann, 1.240 
Galpão 05 - Rio Pequeno 
CEP 83085-520 
CNPJ: 03.887.324/0007-77 
IE: 90672231-33 

LONDRINA - PR 
Avenida Tiradentes, 5620 
Jardim Rosicler  
CEP 86072-000 
CNPJ: 03.887.324/0015-87 
IE: 90748609-55  

ITAJAÍ – SC
Rod. BR-101 – 8.501 – km 120,9  
Galpão 06 – Bloco B - São Vicente 
CEP 88312-501 
CNPJ: 03.887.324/0013-15  
IE: 258075961  

MATRIZ SALTO DE PIRAPORA - SP
Av. Agenor Leme dos Santos, 495 
Distrito Industrial 
CEP 18160-000 - Caixa Postal 54
CNPJ: 03.887.324/0001-81  
IE: 602.065.921.117  

FILIAL ABREU E LIMA - PE 
Av. Gov. Nilo Coelho, 740  
Distrito Industrial - Arthur Ludgren 
CEP 53540-240 
CNPJ: 03.887.324/0002-62  
IE: 033892199  

FILIAL UBERLÂNDIA - MG
Rua Ângelo Naghettini, 205 
Distrito Industrial  
CEP 38402-356  
CNPJ: 03.887.324/0006-96  
IE: 001032443.01-16  

FILIAL GOIANÁPOLIS - GO
Rod. GO-415 – km 2,5 - Zona Rural
Caixa Postal 22
CEP 75170-000 
CNPJ: 03.887.324/0012-34  
IE: 10.646.637-2

SAC 0800 773 3577
sac@magnuspet.com.br


