
Alimento completo para cães júniores  
de todas as raças 

PETUGA PUPPY/JUNIOR 

CONSTITUINTES ANALITICOS E TEORES: 

Proteína 30%; Matéria gorda bruta 14%; Fibra bruta 
2,5%; Cinza bruta 7%; Ácidos gordos Ómega 3 0,6%; Áci-
dos gordos Ómega 6 2,6% 

COMPOSIÇÃO: 

Proteína de aves desidratada (20%); Milho; Arroz (14%); 
Gordura de aves; Carne fresca de aves (5%); Cevada; 
Sementes de linho extrudidas (4%); Hidrolisado de pro-
teína de aves; Polpa de beterraba (2%); Alfarroba; Subs-
tâncias minerais; Glucosamina (1000 mg/kg); Sulfato de 
Condroitina (500 mg/kg); Leveduras (fonte de MOS 460 
mg/kg); Yucca schidigera (125 mg/kg); Alecrim; Grose-
lha; Romã. 

 

 

CARACTERISTICAS DO PRODUTO: 

Alimento seco completo e equilibrado para alimentação 
diária de cães juniores.  

Sem corantes nem conservantes. 

 

ESPÉCIE DE DESTINO:  

Todas as raças de cães juniores. 

 

PETUGA All Breeds PUPPY/JUNIOR: 

 

Com carne fresca de aves 

 

Com Sementes de linho, 

fonte natural de ómega 3 e 6, 

para uma pele saudável e 

pelo brilhante 

 

Com um balanço preciso de 

vitaminas, minerais e ácidos 

gordos Ómega 3 para um 

bom desenvolvimento ósseo 

 

Yucca schidigera e Polpa de 

beterraba para umas fezes 

mais firmes e menos odor 

 

MOS, ajuda a promover 

o equilíbrio da flora e da 

saúde intestinal 

 

Antioxidantes naturais 

contra os radicais livres, 

para suporte das defesas 

naturais 

ADITIVOS NUTRICIONAIS / kg 

Vitaminas 
Vitamina A    25 750 U.I. 
Vitamina D3   1 500 U.I. 
Vitamina E  150 mg 

Vitamina B1 27,5 mg 

Vitamina B2 15 mg 

Vitamina B6 7,5 mg 

Vitamina B12 150 mcg 

Biotina 0,1 mg 
Pantotenato de cálcio 18,75 mg 
Niacina 100 mg 
Ácido fólico 1,25 mg 
Cloreto de colina 500 mg 

L-Carnitina 1 000 mg 

Oligoelementos  
Ferro (sulfato mono-hidratado)  90 mg 
Iodo (iodato de cálcio) 1 mg 
Cobre (quelato de cobre )  7 mg 
Manganês (quelato de manganês) 25 mg 
Zinco (quelato de zinco)  100 mg 
Selénio (selenito de sódio)  0,2 mg  
Também contém:  
Glucosamina 1 000 mg 
Sulfato de condroitina 500 mg 



Alimento completo para cães júniores  
de todas as raças 

PETUGA PUPPY/JUNIOR 

RAÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA DE ACORDO COM 

A IDADE E PESO EM ADULTO: 

 

Administrar a cachorros, de todas as raças, segundo o 
peso do animal em adulto, nas quantidades indicadas na 
tabela da ração diária recomendada ao longo dos respe-
tivos meses de crescimento. As quantidades diárias de 
ração podem variar em função do peso, da idade, da 
raça, atividade física e condições ambientais. A quanti-
dade diária recomendada deve ser dividida em 6 refei-
ções por dia até às 8 semanas de idade, em 4 refeições 
por dia até às 8-12 semanas, reduzindo para 2 refeições 
até adulto. 

O seu cachorro necessita de alguns dias para se habituar 
à nova alimentação, por isso, recomenda-se administrar 
o novo alimento gradualmente.  

Deve garantir sempre água potável e fresca à disposição 
do seu cachorro. 

 

APRESENTAÇÃO:  

Sacos de 3 kg e 12 kg 

 

VALIDADE:  

24 meses após data de fabrico. 

 

Armazenamento: 

Conservar em local seco e fresco e ao abrigo dos raios 
solares. 

Fechar bem a embalagem após utilização. 

 

 

 

 

 

Versão V1.0 

Idade 

(meses) 

Peso do cão em adulto 

<5 kg 5-10 kg 10-25 kg 25-45 kg >45 kg 

0 15* g 25* g 30* g 35* g 40* g 

1 60* g 80* g 100* g 130* g 150* g 

2 85* g 135* g 170* g 220* g 325* g 

4 100* g 145* g 280* g 315* g 450* g 

6 Mini 

Adult** 

150* g 265* g 400* g 525* g 

8 
 

Mini 

adult** 

265* g 400* g 600* g 

10    Adult** 390* g 575* g 

12     Adult** 530* g 

* até / gramas por dia 

** mudar para a  ração Petuga indicada e seguir respecti-

vo guia de alimentação. 


