
T22 Nutram Total Grain-Free® Alimento Completo para Gatos com Receita de Frango e Peru é uma 
receita holística, com múltiplos benefícios e rica em nutrientes, que melhora o bem-estar do seu animal de 
companhia de dentro para fora. A nossa abordagem holística tem em conta ingredientes inteiros, como 
pode verificar, tais como uma mistura de lentilhas, ervilhas verdes e grão-de-bico, de baixa carga glicémica, 
bem como fontes de hidratos de carbono saudáveis e proteínas de qualidade. Estes ingredientes, combina-
dos com uma mistura de sementes de linhaça, rica em ácidos gordos ómega-3, e de açafrão-da-índia, uma 
fonte de curcumina, fornecem propriedades para uma melhoria imunológica que ajuda a manter um 
sistema imunitário forte. Mais, as Combinações Otimizadas™ Nutram proporcionam arandos, baga consid-
erada um acidificante natural, e sementes de aipo, um diurético eficaz, que ajudam a manter níveis de 
fluidos saudáveis, bem como um pH adequado e níveis de cinzas moderados que promovem uma bexiga 
saudável. Pode ter toda a certeza de que os alimentos do seu animal de companhia são saudáveis, comple-
tos e são parte de um estilo de vida de bem-estar total.

COMPOSIÇÃO: Frango desossado (14,7%), peru desossado (10,5%), frango desidratado, ovos inteiros, 
peru desidratado, lentilhas (9,5%), ervilhas (9,5%), grão-de-bico (9,5%), gordura de frango, ervilhas 
partidas, sementes de linhaça (2%), frango hidrolisado, abóbora, brócolos, quinoa, arandos desidratados, 
proteína de soro desidratado concentrado, romã, framboesas, couve, sal marinho, raiz de chicória, yucca 
schidigera, espinafre, sementes de aipo, hortelã-pimenta, camomila, açafrão-da-índia, gengibre, alecrim. 

ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionais: Vitamina E 170 UI, vitamina B3 73 mg, vitamina A 17.100 UI, 
vitamina B1 16,2 mg, vitamina B5 11,8 mg, vitamina B6 7,8 mg, vitamina B2 9,6 mg, beta caroteno 7,2 mg, 
vitamina D3 2.200 UI, ácido fólico 1,7 mg, biotina 0,5 mg, vitamina B12 0,07 mg, taurina 1.100 mg, sulfato 
ferroso monohidratado 200 mg, óxido de zinco 135,4 mg, sulfato cúprico penta-hidratado 44,6 mg, óxido 
de manganês 25 mg, iodeto de cálcio 1,57 mg, selenito de sódio 11 mg. Contém conservantes e antioxi-
dantes ambos naturais.

DISTRIBUIÇÃO DE CALORIAS: A energia metabolizável calculada é 3.835 kcal/kg (400 kcal/105 gramas).

CONSTITUINTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 36,2% Matéria gorda bruta 19,3% Fibra bruta 5,2% Teor 
de humidade 8,0% Cinza bruta 9,0% Cálcio 1,1% Fósforo 0,90% Ómega 3 0,45% Ómega 6 2,7%  

INSTRUÇÕES DE ALIMENTAÇÃO: A quantidade de alimento pode variar de acordo com a raça, idade, 
sexo, nível de atividade e condição física pretendida. Desde o início da gravidez, a ingestão de alimentos 
de um gato irá aumentar gradualmente até 1,5 ou 2,5 vezes a ingestão normal durante a lactação. Água 
fresca deve estar sempre disponível. Alimento completo. Não é necessário suplementação com vitaminas 
ou minerais. 

T22 NUTRAM TOTAL GRAIN-FREE® 
ALIMENTO PARA GATOS COM FRANGO E PERU 

Alimento completo para gatos e gatinhos 

PESO

1,8 kg
2,7 kg
4,1 kg
5 kg
5,9 kg
7,7 kg

GUIA DE 
ALIMENTAÇÃO

DIÁRIA

 40 g
52,5 g
 70 g
 80 g
 90 g
105 g
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