
S7 Nutram Sound Balanced Wellness® Alimento Completo para Cães Adultos de Pequeno Porte 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 um sistema imunitário forte. 
A romã, rica em polifenóis, e o açafrão-da-índia, uma fonte de curcumina, são ambos ricos em propriedades 
antioxidantes que irão promover as defesas naturais do seu animal de companhia contra os radicais livres e 
o stress oxidativo. Estes ingredientes, combinados com uma mistura de sementes de linhaça e de óleo de 
salmão, ricos em ácidos gordos ómega-3, permitem que as Combinações Otimizadas™ Nutram forneçam 
os nutrientes que promovem uma pele saudável e um pelo brilhante. Pode ter toda a certeza de que os 
alimentos do seu animal de companhia são saudáveis, completos e nutricionalmente adequados.

COMPOSIÇÃO: Frango desidratado (19,5%), frango desossado, arroz integral (10,2%), aveia, ervilhas, 
cevada descascada, gordura de frango, lentilhas, ovos inteiros (3%), alfafa (3%), polpa de beterraba, 
frango hidrolisado, óleo de salmão (1,5%), sementes de linhaça (1,5%), maçãs, cenouras, abóbora, cloreto 
de potássio, proteína de soro desidratado concentrado, romã, arandos, raiz de chicória, cloridrato de 
glucosamina, yucca schidigera, espinafres, sementes de aipo, hortelã-pimenta, camomila, açafrão-da-índia, 
gengibre, alecrim.

ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionais: Vitamina E 165 UI, vitamina A 13.100 UI, vitamina D3 1.315 mg, 
vitamina B3 42,3 mg, vitamina B5 14,8 mg, vitamina B1 8,7 mg, vitamina B2 7,4 mg, beta caroteno 6,2 mg, 
vitamina B6 5,2 mg, ácido fólico 1,3 mg, biotina 0,3 mg, vitamina B12 0,08 mg, sulfato ferroso monohid-
ratado 200 mg, óxido de zinco 135,4 mg, sulfato cúprico penta-hidratado 23,8 mg, óxido de manganês 
12,4 mg, iodeto de cálcio 2,3 mg, levedura de selénio inativado 36,7 mg. Contém conservantes e antioxi-
dantes ambos naturais.

DISTRIBUIÇÃO DE CALORIAS: A energia metabolizável calculada é 3.645 kcal/kg (440 kcal/120 gramas) 

CONSTITUINTES ANALÍTICOS: Proteína bruta 26,2% Matéria gorda bruta 15,3% Fibra bruta 5,7% Teor 
de humidade 8,0% Cinza bruta 8,5% Cálcio 1,1% Fósforo 0,90% Ómega 3 0,45% Ómega 6 2,25% 
Glucosamina 400 mg/kg

INSTRUÇÕES DE ALIMENTAÇÃO: A quantidade de alimento pode variar de acordo com a raça, idade, 
sexo, nível de atividade e condição física pretendida. Água fresca deve estar sempre disponível. Alimento 
completo. Não é necessário suplementação com vitaminas ou minerais.  

S7 NUTRAM SOUND BALANCED WELLNESS® 
ALIMENTO PARA CÃES ADULTOS 
DE PEQUENO PORTE 

Alimento completo para cães 

CÃO MAIS ATIVO

2 kg
5 kg
7 kg
10 kg

PESO

60 g
120 g
150 g
200 g

GUIA DE 
ALIMENTAÇÃO

DIÁRIA

CÃO MENOS ATIVO

2 kg
5 kg
7 kg
10 kg

PESO

40 g
80 g
90 g
120 g

GUIA DE 
ALIMENTAÇÃO

DIÁRIA
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