
Eles gostam muito de

PELE E PELOS SAUDÁVEIS: Catchoni Carne 
contém ômega 3 e ômega 6. Ácidos 
graxos poliinsaturados que através da 
dieta influenciam na resposta inflamató-
ria da pele do animal e ajudam a manter 
a pele saudável e os pelos brilhantes. 
CONTROLE DE TÁRTAROS: Possui hexame-
tafosfato de sódio, mineral que durante 
a mastigação em contato com a saliva do 
animal são liberados e agem na boca re-
duzindo o acúmulo de tártaros.
PROTEÍNA DE ALTA DIGESTIBILIDADE: Os gatos são carnívoros es-
tritos ou também chamado de carnívoros obrigatórios e por esta 
razão possuem uma necessidade maior de proteína na sua dieta, 
principalmente as de origem animal. Eles utilizam parte das mo-
léculas formadoras da proteína (aminoácidos) para produzir 
energia. É essencial para a vitalidade dos gatos consumir um ali-
mento com proteínas de alta qualidade e digestibilidade. 
CONTROLE DO ODOR DAS FEZES: Contém Yucca Schidigera e Zeo-
lita, aditivos que melhoram as características fecais. Yucca Schi-
digera possui  glicocomponentes que sequestram os gases redu-
zindo o odor fecal. A Zeolita é um mineral que possui a capaci-
dade de absorver o odor, vapor e água proporcionando fezes 
firmes e baixo odor
CONTROLE DO pH URINÁRIO: O alimento desempenha um impor-
tante papel na manutenção da saúde urinária dos gatos, Cat-
choni Carne contém quantidades balanceadas de minerais e um 
reequilíbrio do pH 6,2 – 6,8 resultando na saúde do trato uriná-
rio. 
TAURINA: Este aminoácido é essencial para a manutenção da 
saúde dos gatos, auxilia no bom funcionamento da visão e do 
músculo cardíaco. 
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ALIMENTO PREMIUM

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO
FFarinha de vísceras de frango, Farinha de Carne Bovina e Suína, 
Quirera de Arroz, Milho integral moído*, Farelo de Soja**, Farelo 
de Trigo, Farelo de Glúten de Milho, Gordura de Frango, Óleo de 
Salmão, Palatabilizante à base de fígado de frango e suíno, Ex-
trato de Yucca Schidigera, Zeolita, Mananoligossacarídeos, Polpa 
de Beterraba, Levedura hidrolisada desidratada, Hexametafosfa-
to de Sódio, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Antioxidante (BHT, 
BHA), Taurina, Vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, 
niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), Mine-
rais (sulfato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de cobre, sulfato de 
manganês, iodato de cálcio, selenito de sódio), Selênio Orgâni-
co, Vitamina C, DL-metionina, Ácido Propiônico, Sorbato de po-
tássio, Acidificante.
Espécie doadora do gene: (Milho*/Soja**): Agrobacterium tume-
faciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes; 
(Milho*) Zea mays; (Soja**) Arabidopsis thaliana; Farinha de alga 
Chlorella vulgaris.

ENRIQUECIMENTO DO PRODUTO
Vitamina A 13500 UI; Vitamina D3 975 UI; Vitamina E 100 UI; Vi-
tamina K3 0,75; Vitamina B1 4,50 mg; Vitamina B2 6 mg; Vita-
mina B6 7,50 mg; Vitamina B12 90 mcg; Niacina 60 mg; Ácido 
Pantotênico 16,50 mg; Ácido Fólico 0,75 mg; Biotina 0,27 mg; 
Cobre 9,00 mg; Ferro 60 mg; Iodo 1,35 mg; Manganês 18,75 
mg; Selênio 0,15 mg; Zinco 112,50 mg,  Taurina 1000 mg e Clo-
reto de colina 700 mg.

NÍVEIS DE GARANTIA
UmidadeUmidade (máx.) 80 g/kg 8,00%; Proteína Bruta (mín.) 300 g/kg 
30,00%; Extrato Etéreo (mín.) 120 g/kg 12,00%; Matéria Fibrosa 
(máx.) 30 g/kg 3,00%; Matéria Mineral (máx.) 85 g/kg 8,50%; 
Cálcio (mín.) 8000 mg/kg 0,80%; Cálcio (máx.) 18 g/kg 1,80%; 
Fósforo (mín.) 8000 mg/kg 0,80%; Sódio (mín.) 1200 mg/kg 
0,12%; Potássio (mín.) 5000 mg/kg 0,50%; Ômega 6 (mín.) 20 
g/kg 2,00%; Ômega 3 (mín.) 3000 mg/kg 0,30%; Taurina (mín.) 
10001000 mg/kg 10,00%; pH 6,2-6,8; Energia Metabolizável  
3800Kcal.
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Versões de embalagem:

Leia o QR code e saiba mais:

Ou acesse www.dogchoni.com.br

Paixão por pets


