
PRODUTOS



 Trazem alegria e energia positiva.
As casas ficam mais vivas quando habitadas por um cão ou

um gato. Animais inteligentes, sabem interpretar o humor dos
humanos, que os recompensam com atenção e prémios

saborosos, mas também com jogos e brinquedos.
Para todas as necessidades, com os melhores produtos

de qualidade.

cão e gato
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 Trazem alegria e energia positiva.
As casas ficam mais vivas quando habitadas por um cão ou

um gato. Animais inteligentes, sabem interpretar o humor dos
humanos, que os recompensam com atenção e prémios

saborosos, mas também com jogos e brinquedos.
Para todas as necessidades, com os melhores produtos

de qualidade.

cão e gato

Sapato para mastigar, feito de pele de bovino, 
ajuda na higiene dental do cão.

É um snack apetitoso que não altera a dieta normal do 
cão, que, se divertindo, fortalece e mantém os dentes 
limpos. Natural, curado, esterilizado e embalado a vácuo 
sem aditivos, para preservar toda a frescura e perfume.

Item # Tamanho EAN
VA0147 370g 8001254001470

Item # Tamanho EAN
VA0320 12,5cm 8001254003207

Item # Tamanho Capacidade EAN
VA0547 16,5 cm 0,80l 8001254005478
VA0548 21 cm 1,80l 8001254005485
VA0549 24 cm 2,40l 8001254005492
VA0550 29 cm 4,20l 8001254005508
VA0551 34 cm 6,60l 8001254005515

Comedouro Inox

Osso de PresuntoSapatos Mastigáveis



Osso preparado com pele de bovino, aromatizado com menta, 
que satisfaz o prazer de mastigar, mas também ajuda a reduzir 
a formação de tártaro, devido à consistência porosa que 
aumenta o efeito abrasivo nos dentes.

Produto de pele de animal, adequado para cachorros de 2 a 12
meses de idade. Pele Bovina genuína, ajuda a reduzir a formação de 
tártaro devido ao efeito abrasivo e pela presença de hexametafosfato 
de sódio, que se fixa ao cálcio presente na saliva. Contém cálcio que 
fortalece os ossos e os dentes durante o crescimento.

Produtos de pele genuína, com diferentes formas para entreter o animal, satisfaz o instinto de mastigação, afastando o animal dos tapetes, 
móveis e outros itens. Ajudam a reduzir a formação de tártaro, não só pelo seu efeito abrasivo mas também pela presença de hexametafosfato 
de sódio, que se fixa no cálcio presente na saliva.

Item # Tamanho EAN
VA0469 90g 8001254004693

Item # Tamanho EAN
VA0454 11,5cm 8001254004549
VA0455 14cm 8001254004556
VA0456 16,5cm 8001254004563

Item # Tamanho EAN
VA0465 105g 8001254004655
VA0466 8 cm 8001254004662

Item # Tamanho EAN
VA0467 11,5 cm 8001254004679
VA0468 15 cm 8001254004686

Item # Tamanho EAN
VA0470 120g 8001254004709

Ossos Mastigáveis de Menta

Rolos de Couro

Osso de Couro - 5 cm | 10 Un
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VA0364

VA0365

VA0408

VA0409

VA0452

óleos e
gorduras

proteína

fibras

proteína
óleos e

gorduras

fibras

Biscoitos Crocantes
Os aperitivos e biscoitos Krispys são pedaços nutritivos e saborosos, a ser administrados entre as refeições, tanto 
como um prémio ou como um excelente aperitivo.

óleos e
gorduras

proteína

fibras

proteína
óleos e

gorduras

fibras

proteína

óleos e
gorduras

fibras

proteína

óleos e
gorduras

fibras

Item # Tamanho Sabor EAN
VA0363 500g Leite e Queijo 8001254003634
VA0364 500g Carne e Queijo 8001254003641
VA0365 500g Peixe e Vegetais 8001254003658
VA0408 400g Leite 8001254004082
VA0409 500g Carne 8001254004099
VA0452 400g Doces 8001254004525

VA0363



Para o seu cão em qualquer altura do dia, como uma recompensa ou um lanche.

Item # Tamanho EAN
VA0473 100g 8001254004730

Item # Tamanho EAN
VA0475 100g 8001254004754

Item # Tamanho EAN
VA0472 100g 8001254004723

Item # Tamanho EAN
VA0476 100g 8001254004761

Item # Tamanho EAN
VA0474 100g 8001254004747

Item # Tamanho EAN
VA0471 100g 8001254004716

Sticks e Tiras de Frango | Pato | Peixe

Filetes de Frango Barritas de Frango Discos de Frango

Tiras de Frango e Queijo Filetes de PatoSnack Ossos de Frango e Cálcio
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Para o seu cão em qualquer altura do dia, como uma recompensa ou um lanche.

Item # Tamanho EAN
VA0477 100g 8001254004778

Item # Tamanho EAN
VA0497 100g 8001254004976

Item # Tamanho EAN
VA0498 100g 8001254004983

Item# /
EAN Tamanho

VA0478
8001254004785 100g

Item# /
EAN Tamanho

VA0479
8001254004792 100g

Item# /
EAN Tamanho

VA0480
8001254004808 100g

Item# /
EAN Tamanho

VA0481
8001254004815 100g

Sticks e Tiras de Frango e Boi

Tiras de Pato Macias

Sticks de Frango Tiras de Frango Sticks de Boi Tiras de Boi

Sticks de Frango e BifeTiras de Peixe



VA0093 VA0094

VA0375 VA0343 VA0344

VA0380

VA0381HALTERES
Brinquedos em borracha

Item # Tamanho EAN
VA0380 15 cm 8001254003801
VA0381 15 cm 8001254003818

Item # Tamanho Cor EAN
VA0448 5 cm Turquesa 8001254004488
VA0449 6 cm Roxo 8001254004495
VA0450 6,5 cm Vermelho 8001254004501

Item # Tamanho EAN
VA0093 Ø 8 cm 8001254000930
VA0094 Ø 11 cm 8001254000947
VA0157 Ø 9 cm 8001254001579
VA0200 Ø 12 cm 8001254002002
VA0375 Ø 8,5 cm 8001254003757
VA0343 Ø 8 cm 8001254003436
VA0344 Ø 11 cm 8001254003443

VA0200 VA0157
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Item # Tamanho Quantidade EAN
VA0646 60x60cm 10 un 8001254006468
VA0647 60x90cm 10 un 8001254006475
VA0665 60x60cm 40 un 8001254006659
VA0666 60x90cm 40 un 8001254006666

Os Tapetes absorventes são a solução ideal para a higiene dos cães 
dentro de casa. Ideal para educar os cachorros a fazerem as suas 
necessidades fisiológicas em determinado lugar, em viagens, em hóteis, 
nas transportadoras. O tapete possui uma camada interna altamente 
absorvente, com polímeros que absorvem as bactérias causadoras 
do odor. É impermeável que protege as superfícies, os pisos, as 
poltronas,... 

Capacidade de 
absorção:

4,8 - 5 L/m²

Colocar no local desejado, certificando-se 
que a parte absorvente fica para cima. Fixar 
na superfície com as cómodas tiras adesivas

PETPAD
Tapetes Higiênicos

VA0646
60x60cm - 10un

VA0665
60x60cm - 40un

VA0647
60x90cm - 10un

VA0666
60x90cm - 40un



Item # Quantidade EAN
VA0461 5 un 8001254004617

Item # Quantidade EAN
VA0462 40 un 8001254004624

Item # Quantidade EAN
VA0463 40 un 8001254004631

Luvas umedecidas e confortáveis com a solução que permite limpar, desodorizar 
e dar brilho aos pelos dos animais. Ideal para uma limpeza diária. Não contêm 
álcool. Manter a embalagem fechada para conservar a humidade das luvas.

Toalhitas Higiênicas com Aloe, aroma a Chá Verde, umedecidas com 
a solução que permite limpar, desodorizar e dar brilho aos pelos dos 
animais. Ideal para a limpeza diária. Não contêm álcool. Manter a 
embalagem fechada para conservar a humidade das lenços.

Toalhitas Higiênicas com aroma a Musgo Branco, umedecidas com a 
solução que permite limpar, desodorizar e dar brilho aos pelos dos 
animais. Ideal para a limpeza diária. Não contêm álcool. Manter a 
embalagem fechada para conservar a humidade das lenços.

Passar a luva sobre o pelo do animal, dando uma leve massagem.

Usar os dois lados externos da luva. Não é preciso secar.

PETWIPES GLOVE
Luvas húmidas para beleza do pelo

PETWIPES ALOE
Toalhitas Higiênicas com aroma de Chá Verde

PETWIPES MUSCHIO BIANCO
Toalhitas Higiênicas com aroma de Musgo Branco

COM REVESTIMENTO INTERNO
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Item # Quantidade EAN
VA0464 40 un 8001254004648

Item # Quantidade EAN
VA0562 20 un/rolo 8001254005621

Item # Quantidade EAN
VA0564 20 un/rolo 8001254005645
VA0565 20 un/rolo 8001254005652

Toalhitas Higiênicas com aroma a Talco, umedecidas com a solução que 
permite limpar, desodorizar e dar brilho aos pelos dos animais. Ideal para 
a limpeza diária. Não contêm álcool. Manter a embalagem fechada para 
conservar a humidade das lenços.

O dispensador de rolos higiênicos para cães pode ser convenientemente 
preso à coleira ou guia, ou ao cinto, graças a um mosquetão, oferecendo 
total liberdade quando sair para passear com o animal. Os sacos 
higiênicos são ideais para recolher excrementos durante as caminhadas, 
respeitando o meio ambiente.

Sacos sanitários ideais para recolher os excrementos do cão durante as 
caminhadas, para respeitar o meio ambiente.

PETWIPES TALCO
Toalhitas Higiênicas com aroma a Talco

WASTE BAG DISPENSER
Dispensador de resíduos com 2 rolos

WASTE BAG
Sacos para resíduos



Escova com cerdas para um pelo brilhante e saudável. Ideal 
para cachorros e cães com pelo delicado.

Escova com alfinetes de metal para pentear o pelo do cão 
com delicadeza. Utilizar o lado das cerdas para o pelo suave.

Item # EAN
VA0110 8001254001104

Item # EAN
VA0618 8001254006185

Item # EAN
VA0614 8001254006147

Item # EAN
VA0616 8001254006161

Item # EAN
VA0609 8001254006093

Item # EAN
VA0639 8001254006390

Pinos cónicos arredondados para não irritar a pele, adequado 
para limpar o pelo inferior.

Pente de dentes largos para remover o pelo solto. Ideal para 
cães com pelo médio e largo.

Escova Oval Dupla

Ancinho pequeno para Cães e gatos

Pente Dentes Duplo p/cães e gatos Pente Tira Nós

Pente Dentes Largos

Escova Oval Simples

Pente de dentes largos para remover o pêlo solto. Ideal para 
cães com pêlo médio e largo. Pente de dentes finos para um 
acabamento fantastico.

Pente com lâminas para tirar emaranhamentos, corta nós 
pequenos .



cão e gato
271

Item #
VA0257

Item # EAN
VA0622 8001254006222

Item # EAN
VA0625 8001254006253

Item # EAN
VA0640 8001254006406

Com pinos metálicos dobrados, para eleminar os pelos soltos. Luva ideal para eliminar pelos mortos. Primeiro, é usado 
na lateral com as pontas de borracha, para pelos maiores. 
Depois do outro lado, onde está o pano, para pelos menores.

Cardadeira Simples com Pente

Corta Unhas
Guilhotina Corta Unhas

Luva para Pelo

Cardadeira Curva com pente - XL

Para cortar as unhas do seu animal de estimação. 

Com esta guilhotina corta unhas, pode-se cortar as unhas 
defenindo a linha de corte com precizão, evitando as zonas 
sensíveis.

Cardadeira Curvada com pinos metálicos curvados, ideal para 
suavizar o pêlo curto e largo, ou duplo. Retira o pêlo morto e evita 
pêlo enrrudilhado. A escovagem regular é recomendada em todos 
os animais de estimação.

Item # Tamanho EAN
VA0605 S 8001254006055
VA0606 M 8001254006062
VA0607 L 8001254006079
VA0608 XL 8001254006086



Item # Tamanho EAN
VA0268 250ml 8001254002682

Item # Tamanho EAN
VA0270 250ml 8001254002705

Item # Tamanho EAN
VA0269 250ml 8001254002699

Item # Tamanho EAN
VA0273 250ml 8001254002736 

Champô criado para limpar fortemente a pelagem e a pele dos cães, 
mantendo o estado fisiológico normal da epiderme, nomeadamente no 
caso de lavagens frequentes. É particularmente adequado para cães de 
pelo curto ou cortado.

Champô criado não só para limpar fortemente o pelo do cão, mas 
também para deixar o pelo branco/claro brilhante, sem irritação.
Adequado para cães de cor clara.

Champô com bálsamo que não só limpa a pele rápidamente e em 
profundidade, mas também a deixa suave e de fácil escovagem, 
ajudando a eliminar os nós. Adequado para cães de pelo grande.

Impede a sujidade por gatos e cães em lugares indesejados, tais 
como cantos, plantas, portas, canteiros de flores, portões, etc., 
sem qualquer dano para os objetos ou coisas em que é aplicado. 
Inofensivo para os animais.

CHARMY 1
Champô para Pelo Curto

CHARMY 5
Champô para Pelo Branco

CHARMY 3
Champô para Pelo Grande

GETOFF
Produto para desabituar os animais
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Item # Tamanho EAN
VA0271 250ml 8001254002712

Item # Tamanho EAN
VA0490 250ml 022517502761

Item # Tamanho EAN
VA0272 250ml 8001254002729

Item # Tamanho EAN
VA0491 355ml 022517502785 

Champô formulado para limpar de forma cuidadosa e delicada o pelo 
dos gatos, dando volume e brilho ao pelo dos felinos.

Champô em Espuma para limpar sem água, para lavagens rápidas 
e frequentes, sem necessidade de água e enxaguar. Adequado para 
cachorros nos primeiros meses de vida e para animais convalescentes, 
quando o contacto com a água não é o recomendado.

Loção formulada para limpar o pelo dos cães e dos gatos para os quais 
não é aconselhável um banho normal com água, tal como, cachorros, 
animais idosos, animais convalescentes, animais que não se lavam 
facilmente e em todos os casos em que é necessário. 

Pulverizar nos pelos do animal para reduzir os maus odores, 
deixando um agradável aroma a talco.

CHARMY 7
Champô para Gatos

CHARMY 13
Champô Espuma - Limpeza a Seco

CHARMY 9
Loção de limpeza - sem água

DEOTALCO
Desodorizante Antibacteriano de Talco



Item # Tamanho EAN
VA0064 5L - 2,2kg 8001254000640
VA0357 16L - 6,8kg 8001254003573

Item # Tamanho EAN
VA0499 5L - 2,2kg 8001254004990

Item # EAN
VA0358 80012540035800

O Litter Higiénico absorve líquidos em poucos segundos, evitando 
a propagação dos maus odores. As partículas da água evaporam, 
enquanto que as bactérias e os maus odores ficam presos no granulado 
do litter. SILICAT é um produto que não cria pó e não fica agarrado às 
patas nem ao pelo do gato.

O Litter Higiénico absorve líquidos em poucos segundos, evitando 
a propagação dos maus odores. As partículas da água evaporam, 
enquanto que as bactérias e os maus odores ficam presos no granulado 
do litter. SILICAT é um produto que não cria pó e não fica agarrado às 
patas nem ao pelo do gato. SILICAT LAVENDER liberta o seu aroma a 
lavanda quando entra em contacto com a urina.

Os gatos adoram comer ervas frescas que geralmente são úteis para 
melhorar o funcionamento do sistema imunológico. Além disso, a erva 
fresca ajuda a eliminar as bolas de pelo que são ingeridas pelo animal, 
evitando assim a irritação nas membranas mucosas do estômago.

SILICAT
Litter Higiénico para Gatos

SILICAT LAVENDER
Litter Higiénico com aroma a Lavanda para Gatos

ERBAGATTA
Erva para cultivar em casa
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pássaros
O esplendor da plumagem colorida,

o canto festivo no ar desde o nascer do sol,
a vivacidade dos movimentos

são sinais do bem-estar dos pássaros,
habitantes festivos das casas e jardins.

Produtos completos para uma dieta equilibrada e rica,
assim como acontece na natureza, onde em cada estação do ano

e em todas as fases da vida,
os pássaros requerem de uma nutrição específica.



Item # Tamanho EAN
VA0671 1 Kg 8001254006710

Item # Tamanho EAN
VA0672 1 Kg 8001254006727

Alimento composto com uma mistura de sementes e outros ingredientes 
naturais selecionados, integrados com granulado de ProBalance (6%) 
que fornece micronutrientes essenciais para uma dieta correta.

Alimento composto com uma mistura de sementes e outros ingredientes 
naturais selecionados, integrados com granulado de ProBalance (6%) 
que fornece micronutrientes essenciais para uma dieta correta.

WELLNESS CANARIOS
Ração completa para Canários

WELLNESS PERIQUITOS
Ração completa para Periquitos

fibras

oligoelementos

vitaminas
proteína

óleos e gorduras

aminoácidossubstâncias 
minerais

fibras

oligoelementos

vitaminas
proteína

óleos e gorduras

aminoácidossubstâncias 
minerais
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Item # Tamanho EAN
VA0674 850 g 8001254006741

Item # Tamanho EAN
VA0673 1 Kg 8001254006734

Item # Tamanho EAN
VA0675 850 g 8001254006758

Alimento composto com uma mistura de sementes e outros ingredientes 
naturais selecionados, integrados com granulado de ProBalance (6%) 
que fornece micronutrientes essenciais para uma dieta correta.

Alimento composto com uma mistura de sementes e outros ingredientes 
naturais selecionados, integrados com granulado de ProBalance (6%) 
que fornece micronutrientes essenciais para uma dieta correta.

Alimento composto com uma mistura de sementes e outros ingredientes 
naturais selecionados, integrados com granulado de ProBalance (6%) 
que fornece micronutrientes essenciais para uma dieta correta.

WELLNESS LOVEBIRDS
Ração completa para Agapornis

WELLNESS AVES TROPICAIS
Ração completa para pequenas Aves Tropicais

WELLNESS PERIQUITOS AUSTRALIANOS
Ração completa para Periquitos Australianos (caturra, rosela,...)

fibras

oligoelementos

vitaminas
proteína

óleos e gorduras

aminoácidossubstâncias 
minerais

fibras

oligoelementos

vitaminas
proteína

óleos e gorduras

aminoácidossubstâncias 
minerais

fibras

oligoelementos

vitaminas
proteína

óleos e gorduras

aminoácidossubstâncias 
minerais



Item # Tamanho EAN
VA0676 750 g 8001254006765
VA0677 2.5 Kg 8001254006772

Item # Tamanho EAN
VA0679 750 g 8001254006796

Item # Tamanho EAN
VA0678 600 g 8001254006789

Alimento composto com uma mistura de sementes, frutas e outros 
ingredientes naturais selecionados, integrados com granulado de ProBalance 
(15%) que fornece micronutrientes essenciais para uma dieta correta.

Paté amarelo com ovo, não pigmentada, formulada para ser fornecida 
juntamente com o MIX quando for necessário um maior fornecimento de 
proteínas e minerais, tal como, a reprodução, a muda ou períodos de stress.

Paté amarelo com ovo, não pigmentada, formulada para ser fornecida 
juntamente com o MIX quando for necessário um maior fornecimento de 
proteínas e minerais, tal como, a reprodução, a muda ou períodos de stress.

WELLNESS PAPAGAIOS
Ração completa para Papagaios (cinzas, araras, amazona)

WELLNESS PATÉ PAPAGAIOS
Ração complementar para papagaios (agapornis, caturras,...)

WELLNESS PATÉ PÁSSAROS PEQUENOS
Ração complementar para canários, periquitos,...

fibras

oligoelementos

vitaminas
proteína

óleos e gorduras

aminoácidossubstâncias 
minerais

fibras

oligoelementos

vitaminas

proteína

óleos e 
gorduras

aminoácidossubstâncias 
minerais

fibras

oligoelementos

vitaminas

proteína

óleos e 
gorduras

aminoácidossubstâncias 
minerais
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Item # Tamanho EAN
VA0182 1 Kg 8001254001821
VA0275 400 g 8001254002750

Item # Tamanho EAN
VA0183 1 Kg 8001254001036
VA0276 400 g 8001254002767

Item # Tamanho EAN
VA0277 400 g 8001254002774
VA0184 1 kg 8001254001845

Mistura de Sementes e Cereais, com frutas desidratadas, biscoitos 
esfarelados e cascas trituradas, com adição de vitaminas.

Mistura de Sementes e Cereais, com frutas desidratadas, biscoitos 
esfarelados e cascas trituradas, com adição de vitaminas.

Mistura de Sementes e Cereais, com frutas desidratadas, biscoitos 
esfarelados e cascas trituradas, com adição de vitaminas.

GRANDMIX CANARINI
Ração completa para Canários

GRANDMIX COCORITE
Ração completa para Periquitos

GRANDMIX ESOTICI
Ração completa para Aves Exóticas

fibras

vitaminas proteína

óleos e gorduras

substâncias minerais



Item # Tamanho EAN
VA0185 850 g 8001254001036
VA0278 400 g 8001254002781

Item # Tamanho EAN
VA0186 600 g 8001254001036
VA0653 2 Kg 8001254006536

Mistura de Sementes e Cereais, com frutas desidratadas, biscoitos 
esfarelados e cascas trituradas, com adição de vitaminas.

Mistura de Sementes e Cereais, com frutas desidratadas e nozes, com 
adição de vitaminas.

GRANDMIX PARROCCHETTI
Ração completa para Caturras (agapornis)

GRANDMIX PAPPAGALLI
Ração completa para Papagaios grandes (amazônicos, cinzentos, araras)

fibras

vitaminas proteína

óleos e gorduras

substâncias minerais

fibras

vitaminas proteína

óleos e gorduras

substâncias minerais
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Item # Tamanho EAN
VA0382 80 g 4008967020068

Item # Tamanho EAN
VA0585 850 g 8001254005850

Item # Tamanho EAN
VA0586 850 g 8001254005867

Pendurar a bola de gordura do lado de fora, deixando-a à disposição dos 
pássaros.

Mistura de ingredientes naturais, cuidadosamente selecionados 
e enriquecidos com vitaminas, fornece aos canários tudo o que 
necessitam em cada época do ano.

Mistura de ingredientes naturais, cuidadosamente selecionados e 
enriquecidos com vitaminas, fornece aos exóticos tudo o que necessitam 
em cada época do ano.

FATBALL
Ração complementar para Aves soltas

SUNMIX CANARINI
Ração completa para Canários

SUNMIX ESOTICI
Ração completa para Pequenas Aves Tropicais

proteína

vitaminas

fibras

óleos e gorduras

proteína

vitaminas

fibras

óleos e gorduras



Item # Tamanho EAN
VA0587 850 g 8001254005874

Item # Tamanho EAN
VA0588 850 g 8001254005881

Item # Tamanho EAN
VA0101 1 Kg 8001254001012
VA0103 5 Kg 8001254001036

Mistura de ingredientes naturais, cuidadosamente selecionados e 
enriquecidos com vitaminas, fornece aos exóticos tudo o que necessitam 
em cada época do ano.

Mistura de sementes e cereais, selecionada, ventilada e peneirada, 
dosada para satisfazer a dieta dos canários ao longo do ano.

SUNMIX COCORITE
Ração completa

SUNMIX PARROCCHETTI
Ração completa para Caturras (agapornis, ninfas)

NATURALMIX CANARINI
Ração completa para Canários

proteína

vitaminas

fibras

óleos e gorduras

proteína

vitaminas

fibras

óleos e gorduras

óleos e gorduras

fibras
proteína
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Item # Tamanho EAN
VA0111 1 Kg 8001254001111
VA0134 5 Kg 8001254001340

Item # Tamanho EAN
VA0121 1 Kg 8001254001210
VA0112 5 Kg 8001254001128

Mistura de sementes e cereais, selecionada, ventilada e peneirada, 
dosada para satisfazer a dieta dos pássaros exóticos ao longo do ano.

Mistura de sementes e cereais, selecionada, ventilada e peneirada, 
dosada para satisfazer a dieta das caturras ao longo do ano.

NATURALMIX ESOTICI
Ração completa para Aves Exóticas

NATURALMIX COCORITE
Ração completa para Periquitos

óleos e gorduras

fibras
proteína

óleos e gorduras

fibras
proteína

Item # Tamanho EAN
VA0128 850 g 8001254001289
VA0129 4.5 Kg 8001254001296

Mistura de sementes e cereais, selecionada, ventilada e peneirada, 
dosada para satisfazer a dieta das caturras ao longo do ano.

NATURALMIX PARROCCHETTI
Ração completa para Caturras (agapornis,...)

óleos e gorduras

fibras
proteína



Item # Tamanho EAN
VA0191 1 Kg 8001254001913

Item # Tamanho EAN
VA0192 1 Kg 8001254001920

Item # Tamanho EAN
VA0193 1 Kg 8001254001937

Alimento completo com mel, com adição de vitaminas e aminoácidos.

Alimento completo com fruta e mel, com adição de vitaminas e aminoácidos.

Alimento completo com insetos e pequenos crustáceos, com adição de 
vitaminas e aminoácidos.

GRANPÂTÉE UNIVERSELLE
Ração completa para Pássaros Insetívoros e outras aves

GRANPÂTÉE FRUITS
Ração completa para Pássaros Frugívoros, insetívoros,...

GRANPÂTÉE INSECTES
Ração completa para Pássaros Insetívoros de bico fino

fibras

oligoelementos

vitaminas proteína

óleos e gorduras

substâncias minerais

fibras

oligoelementos

vitaminas proteína

óleos e gorduras

substâncias minerais

fibras

oligoelementos

vitaminas proteína

óleos e gorduras

substâncias minerais
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Item # Tamanho EAN
VA0039 1 Kg 8001254000398

Item # Tamanho EAN
VA0451 1 Kg 8001254004518

Alimento granulado e untado, revestido com carvão para regular as 
funções intestinais.

Preparado para alimentar os papagaios bebês nas primeiras semanas de 
vida, até ao desmame.

VALMAN BLACK PELLETS
Ração completa para Pássaros Insetívoros e outras aves

BABY PÂTÉE UNIVERSELLE
Ração completa para Crias de Pássaros Granívoros

BABY PÂTÉE PARROTS
Ração completa para Crias de Papagaios

fibras

oligoelementos

vitaminas proteína

óleos e gorduras

substâncias minerais

Item # Tamanho EAN
VA0438 100 g 8001254004389
VA0439 250 g 8001254004396
VA0441 1 Kg 8001254004419

fibras

oligoelementos

vitaminas

proteína

óleos e gorduras

aminoácidos
substâncias 

minerais

fibras

oligoelementos

vitaminas

proteína

óleos e gorduras

aminoácidos
substâncias 

minerais



Item # Tamanho EAN
VA0194 300 g 8001254001944
VA0195 1 Kg 8001254001951

Item # Tamanho EAN
VA0393 300 g 8001254003931

Item # Tamanho EAN
VA0196 300 g 8001254001968
VA0197 1 Kg 8001254001975

Item # Tamanho EAN
VA0394 300 g 8001254003948

Pasta amarela para cria que é fornecida junto com o alimento básico 
para aumentar os nutrientes em determinados períodos da vida das aves 
granívoras (muda e reprodução) ou durante períodos de stress. Também 
é útil como suplemento na dieta diária.

Pasta para cria com frutas e ovos, que pode ser fornecida durante todo 
o ano como complemento da dieta das aves.

Pasta pigmentada para cria que é fornecida junto com o alimento básico 
para aumentar os nutrientes em determinados períodos da vida das aves 
granívoras de cor vermelha (muda e reprodução) ou durante períodos de 
stress. Também é útil como suplemento na dieta diária.

Pasta para cria com vegetais, que pode ser fornecida durante todo o 
ano como complemento da dieta das aves.

OVOMIX GOLD GIALLO
Alimento complementar para Aves Granívoras

MÉLANGE FRUIT
Alimento complementar para Aves Granívoras

OVOMIX GOLD ROSSO
Alimento complementar para Aves Granívoras

MÉLANGE VEGETABLE
Alimento complementar para Aves Granívoras
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Item # Tamanho EAN
VA0316 300 g 8001254003160

Item # Tamanho EAN
VA0090 300 g 8001254000909

Item # Tamanho EAN
VA0285 1 Kg 8001254002859

Pasta Branca Suave para crias, desprovida de corantes. Serve para 
evitar o fenômeno de “escurecimento” nas aves claras.

Pasta de cria que é fornecida junto com o alimento básico para 
aumentar os nutrientes em determinados períodos da vida das aves 
(muda e reprodução) ou durante períodos de stress. Também é útil 
como suplemento à dieta diária.

Mistura de cereais e sementes selecionadas, dosadas para satisfazer a 
dieta das aves selvagens em todas as estações do ano.

BLANC PÂTÉE
Alimento complementar para Aves Granívoras

TROPICAL PÂTÉE
Alimento complementar para Papagaios de médio porte

GARDEN FOOD
Alimento composto para Pássaros Selvagens

fibras

oligoelementos

vitaminas

proteína

óleos e gorduras

aminoácidossubstâncias 
minerais

fibras

vitaminas

proteína

óleos e gorduras

aminoácidos

substâncias minerais

fibras
proteína

óleos e gorduras



Item # Tamanho EAN
VA0127 100 g 8001254001272

Item # Tamanho EAN
VA0143 80 g 8001254001432

Item # Tamanho EAN
VA0142 80 g 8001254001425

Item # Tamanho EAN
VA0199 80 g 8001254001999

Barritas cozidas no forno com sementes de plantas hortícolas que são 
fornecidas como complemento da alimentação normal das aves.

Barritas cozidas no forno com ovo, aminoácidos e cascas trituradas que 
são fornecidas como complemento da alimentação normal das aves.

Barritas cozidas no forno com ovo, aminoácidos e cascas trituradas que 
são fornecidas como complemento da alimentação normal das aves.

Barritas cozidas no forno com frutos silvestres que são fornecidas como 
complemento da alimentação normal das aves.

STIX HERBS CANARINI E CARDELLINI
Alimento complementar para Canários e Pintassilgos

STIX ENERGY COCORITE ED ESOTICI
Alimento complementar para Periquitos e aves exóticas

STIX ENERGY CANARINI
Alimento complementar para Canários

STIX BERRIES CANARINI
Alimento complementar para Canários

fibras

proteína
óleos e 
gorduras

fibras

proteína
óleos e 
gorduras

fibras

proteína

óleos e gorduras

aminoácidos

substâncias minerais

fibras

proteína

óleos e gorduras

aminoácidos

substâncias minerais
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Item # Tamanho EAN
VA0206 80 g 8001254002064

Item # Tamanho EAN
VA0208 150 g 8001254002088

Item # Tamanho EAN
VA0207 80 g 8001254002071

Item # Tamanho EAN
VA0347 100 g 8001254003474

Barritas cozidas no forno com mel e ovo que são fornecidas como 
complemento da alimentação normal das aves.

Barritas cozidas no forno com fruta que são fornecidas como 
complemento da alimentação normal das aves.

Barritas cozidas no forno com fruta tropical que são fornecidas como 
complemento da alimentação normal das aves.

Barritas cozidas no forno com fruta que são fornecidas como 
complemento da alimentação normal das aves.

STIX SWEET COCORITE ED ESOTICI
Alimento complementar para Periquitos e Aves Exóticas

STIX FRUIT PAPPAGALLI
Alimento complementar para Caturras e Papagaios

STIX TROPICAL COCORITE ED ESOTICI
Alimento complementar para Periquitos e aves exóticas

STIX FRUIT PARROCCHETTI
Alimento complementar para Caturras

fibras

proteína
óleos e 
gorduras

fibras

proteínaóleos e 
gorduras

fibras

proteína
óleos e 
gorduras

fibras

proteína
óleos e 
gorduras



Item # Tamanho EAN
VA0266 30 g 8001254002668

Item # Tamanho EAN
VA0398 30 g 8001254003986

Item # Tamanho EAN
VA0396 30 g 8001254003962

Item # Tamanho EAN
VA0145 100 g 8001254001456

Biscoitos complementares que permitem diversificar a dieta das aves. 

Biscoitos complementares que permitem diversificar a dieta das aves. 

Biscoitos complementares que permitem diversificar a dieta das aves. 

GRANBISCÒ BIRDY
Alimento complementar para Pássaros

BISCUIT FRUIT
Alimento complementar para Pássaros

BISCUIT CLASSIC
Alimento complementar para Pássaros

BONNY BIRDY
Alimento complementar para Pássaros Granívoros

fibras

proteína
óleos e 
gorduras

fibras

proteína
óleos e 
gorduras

fibras

proteína
óleos e 
gorduras
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Item # Tamanho EAN
VA0119 700 g 8001254001197

Item # Tamanho EAN
VA0068 250 g 8001254000688
VA0138 100 g 8001254001388

Item # Tamanho EAN
VA0122 300 g 8001254001227

Item # Tamanho EAN
VA0335 500 g 8001254003351

Mistura de substâncias Minerais digestíveis (cascas trituradas) que fornecem 
cálcio (argila de quartzo e caolim) auxiliam na digestão dos alimentos ingeridos, 
com adição de carvão vegetal que regula as fermentações intestinais.

As Sementes de Panizo, ricas em carboidratos (58%) e pobres em gorduras 
(4%), são muito apelativas para aves granívoras que se divertem ao arrancarem 
os grãos das espigas.

Mistura com vitaminas de sementes e cereais tradicionais para aves, 
enriquecida com sementes de hortaliças e biscoitos esfarelados.

BIOGRIT
Alimento Mineral para Aves Granívoras - Regula o intestino

PANICO IN SPIGA
Espiga para Pássaros Granívoros

MELODYMIX
Alimento complementar para Pássaros Granívoros

SUNSEEDS
Sementes de Girassol



Item # Tamanho EAN
VA0503 30 ml 8001254005034

Item # Tamanho EAN
 VA0507 30 ml 8001254005072

Item # Tamanho EAN
VA0513 30 ml 8001254005133

Item # Tamanho EAN
VA0510 30 ml 8001254005102

Multivitamínico com aminoácidos para uma integração equilibrada e 
restauradora da dieta dos pássaros de gaiolas, aviários e outras aves. 
Útil durante os períodos em que aumenta a necessidade de vitaminas 
e oligoelementos (stresse em viagens, participação em amostras, 
vacinações, etc.).

Multivitamínico rico em vitamina E, também chamado de vitamina da 
fertilidade, útil durante os períodos reprodutivos dos animais.

Multivitamínico que contém DL-Metionina, favorece a formação de 
plumagem, que junto com a vitamina C e a vitamina E é útil durante a 
muda das aves.

Complexo polifuncional com vitaminas e L-carnitina, para dar mais vigor 
às aves em momentos de stresse, ou durante a reprodução e muda. O 
óleo de fígado de pescada é rico em ômega-3 (20%) e a presença de 
L-carnitina favorece a entrada de ácidos graxos de cadeia longa nas 
mitocôndrias celulares, melhorando seu uso para fins energéticos.

MULTIVITAMINICO
Alimento complementar Líquido para pássaros em 
gaiolas e aviários

VITA-E (LÍQUIDO)
Alimento complementar Líquido para pássaros em 
gaiolas e aviários

MUTAVIGOR
Alimento complementar Líquido para pássaros em 
gaiolas e aviários

VITAVIGOR (LÍQUIDO)
Alimento complementar Multivitamínico para
pássaros em gaiolas e aviários
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Item # Tamanho EAN
 VA0512 30 ml 8001254005126

Item # Tamanho EAN
 VA0514 30 ml 8001254005140

Item # Tamanho EAN
 VA0508 100 gr 8001254005041

Item # Tamanho EAN
 VA0539 20 ml 8001254005393

Ajuda a reduzir o stress das aves, aumentando a resposta imunitária 
e, ao mesmo tempo, melhorando o canto, graças à Vitamina A que 
favorece a boa funcionalidade da mucosa da garganta.

Suplemento líquido que devido às funções balsâmicas e mucolíticas do 
óleo essencial de eucalipto, auxilia na funcionalidade respiratória das 
aves de gaiolas e aviários.

Multivitamínico com oligoelementos para uma integração equilibrada 
e restauradora da dieta pássaros de gaiolas, aviários e outras aves. 
Útil durante os períodos em que aumenta a necessidade de vitaminas 
e oligoelementos (stresse em viagens, participação em amostras, 
vacinações, etc.).

Creme indicado no caso de picadas de insetos, descamação da pele, 
irritações e inchaço das patas das aves.

CANTOVIGOR
Alimento complementar Líquido para pássaros em 
gaiolas e aviários

RESPIRVIGOR
Alimento complementar Líquido para pássaros em 
gaiolas e aviários

MULTISALI
Alimento Mineral para pássaros em gaiolas e aviáriosCUTESAN

Creme desinfetante para as patas



Item # Quantidade EAN
 VA0492 1 peça 8001254004921

Mistura de fibras naturais úteis para os pássaros fazerem um ninho macio 
para colocarem os ovos. Não é adequado para periquitos.

NEST MATERIAL
Fibras Mistas para ninho (fibras de coco, sisal, algodão)

Item # Tamanho EAN
VA0292 20 g 8001254002927

O Mineral Block fornece às aves minerais, muitas vezes ausentes em 
rações à base de cereais, que fortalecem a casca do ovo e podem 
ajudar a prevenir lascas.

MINERALBLOCK BIRDY
Alimento para Pássaros Granívoros

Item # Tamanho EAN
 VA0076 1 Kg 8001254000763
VA0118 5 Kg 8001254001180

Ocean é uma mistura de areia esterilizada e pulverizada, aromatizada com erva-
doce, enriquecida com conchas amassadas. Além de garantir a higiene e a frescura 
da gaiola, os pedaços de conchas e granulado de quartzo auxilia na trituração da 
ração.

OCEAN FRESH AIR
Grit Higiénico, com conchas e aroma a erva-doce
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Item # Tamanho EAN
 VA0077 19 x 20 x 23 cm 8001254000770
VA0078 25 x 22 x 23 cm 8001254000787

Item # Tamanho EAN
 VA0071 18 x 17 x 20 cm 8001254000718

BIRD HOUSE
Casa de Madeira para Pássaros de Jardim

BIRD FEEDER
Comedouro para Aves de Jardim

Item # Tamanho EAN
 VA0114 16 x 9 x 10 cm 8001254002521
VA0057 22 x 12.5 x 12.5 cm 8001254000572

TRANSPORTIN
Transportadora de Cartão para Pássaros e Roedores



Item # Tamanho
 VA0482

8001254004822 11 x 31,5 cm

Item # Tamanho
 VA0483

8001254004839 9 x 33,5 cm

Item # Tamanho
 VA0484

8001254004846 9 x 32,5 cm

Jogos divertidos para periquitos e papagaios, 
pintados com vernizes atóxicos para segurança. 
Contém um gancho para pendurar na gaiola.

Jogos divertidos para periquitos e papagaios, pintados com vernizes 
atóxicos para segurança. Contém um gancho para pendurar na gaiola.

Jogos divertidos para periquitos e papagaios, pintados com vernizes 
atóxicos para segurança. Contém um gancho para pendurar na gaiola.

Jogos divertidos para periquitos e papagaios, 
pintados com vernizes atóxicos para segurança. 
Contém um gancho para pendurar na gaiola.

Jogos divertidos para periquitos e papagaios, 
pintados com vernizes atóxicos para segurança. 
Contém um gancho para pendurar na gaiola.

BIRD TOYS T1
Brinquedos para Pássaros (periquitos, 
agapornis)

BIRD TOYS T2
Brinquedos para Pássaros (periquitos, 
agapornis)

BIRD TOYS T3
Brinquedos para Pássaros (periquitos, 
agapornis)

Item # Tamanho EAN
 VA0485 4 x 42 cm 8001254004853

Item # Tamanho EAN
 VA0486 12 x 30 cm 8001254004860

BIRD TOYS T5
Brinquedos para Pássaros (periquitos, papagaios)

BIRD TOYS T6
Brinquedos para Pássaros (periquitos, papagaios)
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coelhos
e roedores

Curiosos e animados,
gananciosos e ocupados com mil atividades.

Com olhos vivos e pelos macios, os pequenos mamíferos
conquistam a simpatia de toda a família.

Para coelhos, hamsters, porquinhos-da-índia e outros pequenos
roedores criamos os melhores alimentos

com necessidades fisiológicas, mas também
muitos mimos e prémios para tornar

a convivência em casa agradável.



Item # Tamanho EAN
VA0681 1 Kg 8001254006819
VA0682 3 Kg 8001254006826

Item # Tamanho EAN
VA0680 1 Kg 8001254006802

Item # Tamanho EAN
VA0685 1 Kg 8001254006857

Ração formulada a partir de ingredientes naturais selecionados em pellets, 
integrados com micronutrientes essenciais para uma dieta correta. Alimentar 
a coelhos anões adultos (de 6 meses de idade). Graças ao grande formato dos 
pellets (BiPellet), é obtido um alimento com fibras maiores que melhoram a 
digestão da ração e ajudam a corrigir o desgaste dentário.

Ração formulada a partir de ingredientes naturais selecionados em 
pellets, integrados com micronutrientes essenciais para uma dieta 
correta. Dar a coelhos anões desmamados (5 semanas de idade) até 
aproximadamente 6 meses de idade.

Ração formulada a partir de ingredientes naturais selecionados em 
pellets, com micronutrientes essenciais para uma dieta correta. Graças 
ao grande formato dos pellets (BiPellet), é obtido um alimento com 
fibras maiores que melhoram a digestão e ajudam no desgaste dentário.

WELLNESS FOOD FOR ADULT DWARF RABBITS
Ração completa de Manutenção para Coelhos Anões

WELLNESS FOOD FOR YOUNG DWARF RABBITS
Ração completa para o Crescimento dos coelhos anões

WELLNESS FOOD FOR GUINE A PIGS
Ração completa para Porquinhos-da-índia

fibras

vitaminas

proteína

óleos e 
gorduras

aminoácidos
substâncias minerais

vestígios

fibras

vitaminas

proteína

óleos e 
gorduras

aminoácidossubstâncias 
minerais

vestígios

fibras

vitaminas

proteína

óleos e 
gorduras

aminoácidossubstâncias 
minerais

vestígios
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Item # Tamanho EAN
VA0683 1 Kg 8001254006833

Item # Tamanho EAN
VA0684 1 Kg 8001254006840

Ração formulada pela mistura de granulados, feitos com ingredientes 
naturais selecionados e micronutrientes, com produtos vegetais em 
flocos e larvas secas.

Ração formulada a partir de ingredientes naturais selecionados em 
pellets, com micronutrientes essenciais para uma dieta correta. Graças 
ao grande formato dos pellets (BiPellet), é obtido um alimento com 
fibras maiores que melhoram a digestão e ajudam no desgaste dentário.

WELLNESS FOOD FOR HAMSTERS
Ração completa para Hamsters

WELLNESS FOOD FOR CHINCHILLAS
Ração completa para Chinchilas

fibras

vitaminas

proteína

óleos e 
gorduras

aminoácidossubstâncias 
minerais

vestígios

fibras

vitaminas

proteína

óleos e 
gorduras

aminoácidossubstâncias 
minerais

vestígios

Item # Tamanho EAN
VA0527 500 g 8001254005270

Item # Tamanho EAN
VA0528 500 g 8001254005287

Feno de Timóteo (Phleum pratense L.), cuidadosamente colhido e seco. É 
o feno ideal para a alimentação de pequenos herbívoros adultos devido ao 
seu alto teor de fibra (32%) e baixo teor de proteína (7%) e cálcio (0,3%). 
É uma fonte essencial de fibras para manter o bom funcionamento do 
trato intestinal e garantir um desgaste natural dos dentes.

Este feno passou por um processo particular de secagem com ar quente que 
permite que uma grande parte das propriedades nutricionais permaneçam 
inalteradas. O feno de alfafa tem o mesmo alto teor de fibra que outro feno, mas 
é mais rico em proteínas (16%) e cálcio (1,5%). Adequado para animais jovens no 
final da lactação ou durante o crescimento, ou em casos de animais doentes ou 
convalescentes. Quando atinge a idade adulta é conveniente substituir a alfafa ou 
integrá-la com um feno normal.

WELLNESS TIMOTHY HAY
Ração complementar para coelhos anões, P.Índia e Chinchilas

GRANDMIX ALFALFA HAY
Ração complementar para coelhos anões, P.Índia e chinchilas



Item # Tamanho EAN
VA0188 750 g 8001254001883

Item # Tamanho EAN
VA0569 850 g 8001254005690

Mistura de Sementes e Cereais, com frutas e vegetais desidratados, com 
adição de vitaminas.

Alimento para chinchilas e degus, com frutas e vegetais, com adição de 
vitaminas e oligoelementos.

GRANDMIX SCOIATTOLI
Ração completa para Esquilos (japoneses e americanos)

GRANDMIX CINCILLÀ
Ração composta para Chinchilas e Degus

fibras

vitaminas

proteína

óleos e 
gorduras fibras

vitaminas

proteína

óleos e 
gorduras

substâncias minerais

vestígios

Item # Tamanho EAN
VA0189 850 g 8001254001890
VA0284 3 kg 8001254002842

Alimento para coelhos anões adultos, com frutas e vegetais, com adição 
de vitaminas e oligoelementos.

GRANDMIX CONIGLIETTI
Ração composta para Coelhos Anões

fibras

vitaminas

proteína

óleos e gorduras

substâncias minerais

vestígios
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Item # Tamanho EAN
VA0187 1 kg 8001254001876
VA0414 400 g 8001254004143

Item # Tamanho EAN
VA0221 800 g 8001254002217

Mistura de cereais e sementes, com frutas e vegetais desidratados, com 
adição de vitaminas.

Alimento Composto para Coelhos Anões.

GRANDMIX CRICETI - GERBILLI
Ração completa para Hamsters e Gerbo

ROMEO
Ração saborosa e nutritiva para coelho anão

fibras

vitaminas

proteína

óleos e gorduras

fibras

vitaminas

proteína

óleos e gorduras

substâncias minerais

vestígios



Item # Tamanho EAN
VA0084 1 kg 8001254000848

Item # Tamanho EAN
VA0405 700 g 8001254004051

Item # Tamanho EAN
VA0443 700 g 8001254004433

Feno de prado polifito, cuidadosamente colhido e seco. É um alimento 
complementar importante, principalmente pela contribuição em fibras 
(28%), pois contribui para o correto funcionamento do intestino. Da 
mesma forma, o alto poder abrasivo do feno ajuda a manter o desgaste 
dos dentes, que se caracterizam pelo crescimento contínuo.

Feno alpino polifito proveniente de prados montanhosos com a adição 
de flores, cuidadosamente colhido e seco. É um alimento complementar 
importante, principalmente pela contribuição em fibras (28%), pois 
contribui para o correto funcionamento do intestino. Da mesma forma, o 
alto poder abrasivo do feno ajuda a manter o desgaste dos dentes.

Feno de prado polifito, selecionado com muito cuidado e enriquecido 
com camomila, ideal para integrar a alimentação de Coelhos Anões, 
porquinhos-da-índia e chinchilas. Da mesma forma, graças ao seu alto 
teor de fibras (28%), também favorece os processos digestivos.

FIENO-HAY
Feno para Coelhos Anões, Porquinhos-da-Índia e Chinchilas

ALPINE HAY
Feno para Coelhos Anões, Porquinhos-da-Índia e Chinchilas

FIENO-HAY WITH CHAMOMILE
Feno para Coelhos Anões, Porquinhos-da-Índia e Chinchilas
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Item # Tamanho EAN
VA0401 270 g 8001254004013

Item # Tamanho

VA0403
8001254004037 150 g

Item # Tamanho

VA0404
8001254004044 200 g

Item # Tamanho

VA0406
8001254004068 180 g

Item # Tamanho EAN
VA0402 220 g 8001254004020

HerbalTreats é uma linha de ervas aromáticas e camponesas que, depois 
de colhidas, são secas a baixa temperatura para preservar a fragrância e  
o sabor e posteriormente enriquecidas com fatias de fruta ou vegetais.

HerbalTreats é uma linha de ervas aromáticas e 
camponesas que, depois de colhidas, são secas a 
baixa temperatura para preservar a fragrância e  o 
sabor e posteriormente enriquecidas com fatias de 
fruta ou vegetais.

HerbalTreats é uma linha de ervas aromáticas e 
camponesas que, depois de colhidas, são secas a 
baixa temperatura para preservar a fragrância e  o 
sabor e posteriormente enriquecidas com fatias de 
fruta ou vegetais.

HerbalTreats é uma linha de ervas aromáticas e 
camponesas que, depois de colhidas, são secas a 
baixa temperatura para preservar a fragrância e  o 
sabor e posteriormente enriquecidas com fatias de 
fruta ou vegetais.

HerbalTreats é uma linha de ervas aromáticas e camponesas que, depois 
de colhidas, são secas a baixa temperatura para preservar a fragrância e  
o sabor e posteriormente enriquecidas com fatias de fruta ou vegetais.

HERBAL TREATS ERBA MEDICA
Erva complementar para Coelhos Anões, P.Índia e Chinchilas

HERBAL TREATS TARASSACO
Erva complementar para Coelhos Anões, 
P.Índia e Chinchilas

HERBAL TREATS MELISSA
Erva complementar para Coelhos Anões, 
P.Índia e Chinchilas

HERBAL TREATS MALVA
Erva complementar para Coelhos Anões, 
P.Índia e Chinchilas

HERBAL TREATS MENTA
Erva complementar para Coelhos Anões, P.Índia e Chinchilas



Item # Tamanho EAN
VA0395 750 g 8001254003955

Item # Tamanho EAN
VA0356 150 g 8001254003566

Item # Tamanho EAN
VA0386 850 g 8001254003863

Item # Tamanho EAN
VA0067 250 g 8001254000671

Servir a Ração no comedouro à disposição do animal. Para furões 
jovens, o produto pode ser umedecido com água. Fornecer água fresca 
e limpa todos os dias. Conservar em local fresco e seco.

Anéis de cereais   com alfalfa que permite variar a dieta de coelhos anões 
e pequenos roedores.

Ração em pellets para coelhos anões jovens. É fornecido nos primeiros 
quatro/cinco meses de vida. Também é útil como suplemento à dieta de 
coelhos anões adultos.

Mistura de frutas secas, preparada para despertar o apetite dos roedores.

FERRET FOOD
Ração Completa para Furões

RINGS WITH LUCERNE
Ração Complementar para Coelhos Anões e Pequenos Roedores

JUNIOR CONIGLIETTI
Alimento completo, com coccidiostático - Coelho Anão Jovem

FRUTTIX RODY
Alimento complementar para Coelhos Anões, P.Índia,
Hamsters, Esquilos e outros Pequenos Roedores
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Item # Tamanho EAN
VA0283 100 g / 3peças 8001254002835

Item # Tamanho EAN
VA0209 100g / 2peças 8001254002095

Item # Tamanho EAN
VA0210 100g / 2peças 8001254002101

Item # Tamanho EAN
VA0162 100g / 2peças 8001254001623

Espigas de milho para coelhos anões e outros pequenos roedores.
Barritas   cozidas no forno com mel e fruta que complementam a 
alimentação normal dos roedores.

Barritas   cozidas no forno com frutas e vegetais que são fornecidas como 
complemento da alimentação normal dos animais.

Barritas   cozidas no forno com flocos vegetais que são fornecidas como 
complemento da alimentação normal dos animais.

RODYPOPS
Alimento para Coelhos Anões, P.Índia, Hamsters,
e outros Pequenos Roedores

STIX COUNTRY CRICETI
Alimento complementar para Hamsters e outros Roedores

STIX COUNTRY CONIGLIETTI
Alimento complementar para Coelhos Anões, P.Índia e Chinchilas

STIX FLAKES CONIGLIETTI
Alimento complementar para Coelhos Anões, P.Índia e Chinchilas

proteínaóleos e 
gorduras

fibras

proteínaóleos e 
gorduras

fibras

proteínaóleos e 
gorduras

fibras

proteínaóleos e 
gorduras

fibras



Item # Tamanho EAN
VA0413 30 g / 5 peças 8001254004136

Item # Cor EAN
VA0086 Sortido 8001254000862

Item # Tamanho EAN
VA0274 30 ml 8001254002743

Item # Cor EAN
VA0085 Sortido 8001254000855

O biscoito é um alimento complementar que permite diversificar a dieta dos 
roedores.

Peças de Madeira, macias e coloridas, que podem ser penduradas dentro 
da gaiola com arame ou fio. Além de divertir, ajuda no desgaste dos dentes  
que estão em constante crescimento. São pintadas com vernizes não 
tóxicos para a segurança dos animais.

Alimento para uma integração restauradora e equilibrada da dieta de 
coelhos e pequenos roedores.

Peças de Madeira, macias e coloridas, que podem ser penduradas dentro 
da gaiola com arame ou fio. Além de divertir, ajuda no desgaste dos dentes  
que estão em constante crescimento. São pintadas com vernizes não 
tóxicos para a segurança dos animais.

BISCUIT CARROT
Alimento Complementar para Coelhos Anões, P.Índia, Hamsters

WOOD GNAWS CONIGLIETTI
Peças de Madeira para a Higiene Bocal

RODYVIGOR
Alimento Complementar para Coelhos Anões, P.Índia, Hamsters

WOOD GNAWS CRICETI
Peças de Madeira para a Higiene Bocal

proteína

óleos e 
gorduras

fibras
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Item # Tamanho
VA0032

8001254000329 4 L

VA0017
8001254000176 10 L

Item # Tamanho

VA0024
8001254000244 10 L

Item # Tamanho

VA0445
8001254004457 2 L

O granulado de sabugo de milho seco formam um 
revestimento biodegradável ideal para pequenos 
animais, principalmente pássaros, répteis e 
roedores. O processo de hiper-secagem com o qual 
o granulado é tratado aumenta notavelmente a sua 
absorção (138% do seu peso em água); além disso, 
a estrutura especial em forma de esponja retém 
líquidos e reduz os odores.

O litter é obtido simplesmente pressionando a fibra 
da madeira, sem adição de outras substâncias. 
É o litter ideal para pequenos animais, como 
gatos, furões, roedores e pássaros, tanto pelo seu 
alto poder absorvente como pela capacidade de 
neutralizar os maus odores.

A chinchila necessita de banhos diários de areia para 
manter o pelo macio, denso e livre de impurezas. 
Essa areia especial, com grãos arredondados muito 
finos, chega à pele do animal, sem agredir os pelos 
frágeis e absorve o excesso de umidade e gordura 
que se forma nos pelos.

SANIPET PROFUMATO
Litter Granulado de Espiga de Milho com 
aroma a Limão WOODY LITTER

Litter Higiénico para pequenos animais
BATHING SAND
Areia de Banho para Chinchila

Item # Tamanho EAN
VA0016 14 L 8001254000169
VA0171 14 L 8001254001715
VA0370 56 L 8001254003702

O Litter constituído por aparas de madeira doce não tratada (abeto comum), pulverizada e 
seca, que além de garantir higiene e conforto a todos os tipos de roedores, emana um fresco e 
agradável perfume de maçã verde (VA0016) ou limão (VA0171/VA0370).

WOODCHIPS
Litter Higiénico 




