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dr Seidel Snacks
            
                

Snacks Funcionais

● São produtos modernos pró-saúde que se 
encaixam numa tendência crescente para 
alimentos funcionais (nutricêuticos)

● Desenvolvidos a partir de conhecimentos 
médicos especializados em fisiologia animal.

● Cada tipo de snack contem uma seleção 
apropriada de ingredientes ativos para 
assegurar que as diversas necessidades para 
manter saudável os nossos animais de 
estimação sejam satisfeitos

● Em forma de pedaços recheados
● Saborosos. Verificados através de testes de 

consumidores
● Fabricados na Polónia com ingredientes locais 

de alta qualidade
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Peso líquido: 90g
Qtd/pack: 6un

Imunidade reforçada, desenvolvimento 
correto do cérebro e da visão!  O primeiro 
snack para cães no mercado enriquecido 
com prebióticos e ácidos gordos essenciais 
Ómega 3 numa proporção biologicamente 
metabolizável. Prebióticos promovem o 
desenvolvimento da flora intestinal para 
reforçar a imunidade natural do corpo. Ómega 
3 é essencial para o bom desenvolvimento do 
sistema nervoso e visual. Os snacks Dr. Seidel 
são perfeitos para oferecer entre as refeições 
ou como prémio durante o treinamento.

Instruções de uso: 
Raças pequenas (até 2kg) 1-2un/dia, 
raças médias (até 10kg) 3-4un/dia, raças 
grandes 5-6un/dia.
Composição: farinha de trigo integral, 
farinha de milho, levadura, gordura de 
origem animal, carne seca, inulina (fonte: 
chicória), Ómega 3 (fonte: óleo de peixe)
Componentes analíticos (calculados): 
gordura 22%, proteína 15%, fibra bruta 
6%, cinza bruta 3%.
Por 1un:  inulina prebiótica (fonte: 
chicória) 43,2mg, Ómega (fonte: óleo de 
peixe) 372mg
Por 100g:  inulina prebiótica (fonte: 
chicória) 2400mg, Ómega (fonte: óleo de 
peixe) 34000 mg

DS0083

Snack cachorros 

Snack cachorros raças grandes 

DS0084

DS0081

Imunidade reforçada,  ossos fortes e 
articulações!  O primeiro snack para cães 
no mercado enriquecido com prebióticos e 
ferro numa proporção biologicamente 
metabolizável. Os alimentos prebióticos 
simulam o crescimento da flora intestinal para 
reforçar a imunidade natural do corpo. Altos 
níveis de ferro promovem a produção de 
sangue e a síntese do colágeno, que é 
especialmente importante para os ossos de 
cachorros de raças grandes, que crescem 
muito rapidamente. Os snacks Dr. Seidel são 
perfeitos para oferecer entre as refeições ou 
como prémio durante o treinamento.

Instruções de uso: 
Raças pequenas (até 2kg) 1-2un/dia, 
raças médias (até 10kg) 3-4un/dia, raças 
grandes 5-6un/dia.
Composição:  farinha de trigo integral, 
farinha de milho, levadura, gordura 
animal, carne seca, inulina (fonte: 
chicória) , Aditivo: ferro. 
Componentes analíticos (calculados): 
gordura 22%, proteína 15%, fibra bruta 
6%, cinza bruta 3%.
Por 1un:  inulina prebiótica (fonte: 
chicória) 43,2mg, Ferro2,2mg
Por 100g:  inulina prebiótica (fonte: 
chicória) 2400mg, Ferro 122,2 mg

Pelo lustroso e forte, reforço imunitário! O 
primeiro snack para cães no mercado 
enriquecido com óleo de cavalinha planta 
(Equisetum arvense) e zinco numa 
proporção biologicamente metabolizável. 
Cavalinha planta (Equisetum arvense) 
melhora a condição da pele e pelo. O zinco 
aumenta a imunidade da pele e acelera a 
cura de feridas. Os snacks Dr. Seidel são 
uma variedade perfeita na dieta diária e um 
alimento saudável entre as refeições. É 
especialmente recomendado no período de 
muda, em problemas de pelo e pele e antes 
de exposições.

Instruções de uso: 
Raças pequenas (até 2kg) 1-2un/dia, 
raças médias (até 10kg) 3-4un/dia, raças 
grandes 5-6un/dia.
Composição: farinha de trigo, farinha de 
milho, fermento, gorduras de origem 
animal e vegetal, carne hidrolisada, 
cavalinha planta , Aditivo: sulfato de 
zinco. 
Componentes analíticos (calculados): 
gordura 22,2%, proteína 15%, fibra bruta 
5%, cinza bruta 3%.
Por 1un: cavalinha planta 28,8mg, zinco 
2,7mg
Por 100g:  cavalinha planta 1600mg, 
zinco 150mg

Snack pelo são & forte

Peso líquido: 90g
Qtd/pack: 6un

Peso líquido: 90g
Qtd/pack: 6un
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Peso líquido: 90g
Qtd/pack: 6un

Composição especial! O primeiro snack 
para cães no mercado com uma 
composição modificada especialmente para 
cães com uma digestão sensível ou 
alergias alimentares. Os principais 
componentes consistem de proteínas e arroz 
hidrolisados, que minimizam o risco de 
intolerância alimentar. Os snacks Dr. Seidel 
são uma variedade perfeita na dieta diária e 
um alimento saudável entre as refeições.

Instruções de uso: 
Raças pequenas (até 2kg) 1-2un/dia, 
raças médias (até 10kg) 3-4un/dia, raças 
grandes 5-6un/dia.
Composição:  farinha de arroz, farelo de 
trigo, proteína animal hidrolisada, 
gorduras animais
Componentes analíticos (calculados): 
gordura bruta 24%, proteína bruta 27,4%, 
 fibra bruta 6%, cinza bruta 5%.
Por 1un:  proteína animal hidrolisada 
339,8mg, farinha de arroz 518,6mg
Por 100g:  proteína animal hidrolisada 
18877,78mg, farinha de arroz 
28811,11mg

DS0089

Snack hipoalérgico

Snack relaxante 

DS0086

DS0087

Os snacks Dr. Seidel para uma viagem 
mais descansada são snacks integrais para 
cães, enriquecidos com gengibre e 
triptófano, que aumenta o conforto do cão 
e seu dono durante uma viagem.  O 
gengibre calma a náusea e impede os 
vómitos.  Triptófano - um precursor da 
serotonina (a "hormona da felicidade") - reduz 
a tensão muscular e sensibilidade ao stress.  
Os snacks Dr. Seidel são perfeitos para 
oferecer entre as refeições.  Recomendado 
especialmente antes da viagem e durante a 
mesma para reduzir o risco de desconforto e 
acalmar o animal.

Instruções de uso: 
Raças pequenas (até 2kg) 1-2un/dia, 
raças médias (até 10kg) 3-4un/dia, raças 
grandes 5-6un/dia.
Composição:  farinha de trigo integral, 
farinha de milho, fermento, gordura 
animal, carne seca , Aditivo: ferro. 
Componentes analíticos (calculados): 
gordura 22,2%, proteína 15%, fibra bruta 
4,6%, cinza bruta 3%.  Aditivos gengibre, 
triptófano 
Por 1un:  gengibre 28,8mg, triptófano 
2,7mg
Por 100g:  gengibre 1600mg, triptófano 
150mg

Neutraliza o mau odor!  O primeiro snack 
para cães no mercado enriquecido com 
clorofila e Yucca Schidigera numa 
proporção biologicamente metabolizável. 
A clorofila atua como um desodorizante e 
neutraliza o odor da boca. Yucca Schidigera 
impossibilita o desenvolvimento de bactérias 
que decompõem a ureia, o que reduz a 
intensidade do cheiro de animais e os seus 
excrementos. Os snacks Dr. Seidel são uma 
variedade perfeita na dieta diária e um 
alimento saudável entre as refeições..

Instruções de uso: 
Raças pequenas (até 2kg) 1-2un/dia, 
raças médias (até 10kg) 3-4un/dia, raças 
grandes 5-6un/dia.
 Composição: farinha de trigo, farinha 
de milho, fermento, gordura animal, 
carne seca, clorofila (fonte: salsa seca). 
Aditivos: Yucca Schidigera..
Componentes analíticos (calculados): 
gorduras 22,2%, proteína 15%, fibra 
bruta 5,5%, cinza bruta 3%.
Por 1un:  clorofila (fonte: salsa seca), 
zinco 0,5mg, Yucca Schidigera 18mg
Por 100g:  clorofila (fonte: salsa seca), 
zinco 27,78mg, Yucca Schidigera 
1000mg

Snack hálito fresco

Peso líquido: 90g
Qtd/pack: 6un

Peso líquido: 90g
Qtd/pack: 6un
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Peso líquido: 90g
Qtd/pack: 6un

Melhora a memória, aumenta a imunidade! 
O primeiro snack para cães no mercado 
enriquecido com lecitina e ácidos gordos 
essenciais Ómega 3 numa proporção 
biologicamente metabolizável. Lecitina 
melhora a memória e a função cerebral, 
fortalece o músculo cardíaco. Ómega 3 tem 
efeitos antiflogísticos e melhora a imunidade 
do corpo à doença. É especialmente 
recomendado para animais com o sistema 
imunitário enfraquecido durante a doença e 
convalescença, cães muito ativos e seniores 
Os snacks Dr. Seidel são perfeitos para 
oferecer entre as refeições ou como prémio 
durante o treinamento.

Instruções de uso: 
Raças pequenas (até 2kg) 1-2un/dia, 
raças médias (até 10kg) 3-4un/dia, raças 
grandes 5-6un/dia.
Composição: farinha de trigo integral, 
farinha de milho, o fermento, gordura 
animal, carne seca, lecitina, Ómega 3 
(fonte: óleo de peixe)
Componentes analíticos (calculados):   
gordura 24,8%, proteína 15,8%,  fibra 
bruta 5,5%, cinza bruta 3%.
Por 1un:  Lecitina de soja 71,5mg, 
Ómega 3 (fonte: óleo de peixe) 72mg
Por 100g:  Lecitina de soja 3972,22mg, 
Ómega 3 (fonte: óleo de peixe) 4000mg

DS0099

Snack seniores

Snack sistema imunitário 

DS0118

Para uma melhor defesa imunológica ! Os 
únicos snacks no mercado para cães 
enriquecidos com ß - 1,3 / 1,6 -D -glucanos 
e Ómega -3 (ácidos gorados essenciais ), 
numa proporção biologicamente 
metabolizável. O ß - 1,3 / 1,6- D - glucano 
para fortalecer a defesa imunitária do corpo 
protegendo-o contra a infeção , promove o 
processo de cicatrização de feridas , 
encurtando o período de convalescença . 
Ómega-3 estimula os mecanismos naturais de 
defesa contra a infeção. Dr. Seidel Snacks são 
perfeitos como snacks entre as refeições ou 
como prémio durante o treinamento. Em 
particular, eles são recomendados para cães 
com o sistema imunológico baixo e no período 
de convalescença.

Instruções de uso: 
Raças pequenas (até 2kg) 1-2un/dia, 
raças médias (até 10kg) 3-4un/dia, raças 
grandes 5-6un/dia.
Composição: farinha de trigo, farinha de 
milho, fermento, paredes celulares de 
leveduras (Saccharomyces - fonte de 
betaglucanos), gordura animal, carne 
seca, carne hidrolisada 
Componentes analíticos (calculados): 
proteína 13,7%, fibra bruta 13,2%, cinza 
3,5%. 
Por 1un:  Betaglucano puro 2,5mg, 
Ómega 3 (fonte: óleo de peixe) 72mg
Por 100g:  Betaglucano puro 360mg, 
Ómega 3 (fonte: óleo de peixe) 5g

Peso líquido: 90g
Qtd/pack: 6un

Snack atriculações sãs 

DS0085

Regeneração de cartilagem, melhora 
mobilidade das articulações!  O primeiro 
snack para cães no mercado enriquecido 
com glucosamina e garra do diabo numa 
proporção biologicamente metabolizável.  A 
glucosamina é uma substância natural 
regenerador de articulações e reconstrução da 
cartilagem articular. A garra do diabo 
(Harpagophytum procumbens) é utilizada no 
tratamento de reumatismo e no alívio da dor 
muscular e artralgia. É especialmente 
recomendado para cães expostos a 
problemas nas articulações, seniores e 
cachorros de raças grandes. Os snacks Dr. 
Seidel são perfeitos para oferecer entre as 
refeições ou como prémio durante o 
treinamento.

Instruções de uso: 
Raças pequenas (até 2kg) 1-2un/dia, 
raças médias (até 10kg) 3-4un/dia, raças 
grandes 5-6un/dia.
Composição: farinha de trigo, farinha de 
milho, fermento, gorduras de origem 
animal, carne seca, glucosamina, garra 
de diabo
Componentes analíticos  (calculados):  
gordura 22%,  proteína 15%, fibra bruta 
5%, cinza bruta 3%.
Por 1un: glucosamina 71.3 mg, garra de 
diabo 13.4 mg.
Por 100g:  glucosamina 3961.11mg, 
garra de diabo 744.44mg.

Peso líquido: 90g
Qtd/pack: 6un
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Peso líquido: 15ml
Qtd/pack: 12un

 Uma guloseima de treinamento líquida para 
cães. Perfeito para ser usado como uma 
recompensa durante o treinamento. 100% 
natural (contém de carne hidrolisada). Ajuda 
focar a atenção do animal (durante o 
treinamento, numa  multidão de pessoas, entre 
outros animais, por exemplo cães que estão a 
ladrar). Muito prático nos passeios (também no 
inverno). Graças  ao seu tamanho pequeno, o 
produto encaixa-se no seu bolso facilmente. A 
forma do doseador torna a administração mais 
fácil mantendo sua mão limpa. Baixo teor 
calórico, contém só 15Kcal.

Instruções de uso:  A preparação pode 
ser oferecida ao seu animal de estimação 
várias vezes por dia.  Agitar bem antes de 
usar. 
Composição: levedura de fígado, 
levedura hidrolisada, aditivos 
tecnológicos. 
Componentes analíticos  (calculado):  
humidade 72%, gordura bruta  2%, 
proteína bruta 11%, carboidratos 2%, 
fibras brutas 0%.
Por 1un:  Lecitina de soja 71,5mg, 
Ómega 3 (fonte: óleo de peixe) 72mg
Por 100g:  Lecitina de soja 3972,22mg, 
Ómega 3 (fonte: óleo de peixe) 4000mg

DS0113

Guloseima educativa Lick It

Snack gatinho são

DS0101

Alimentando o seu gato com os snacks Dr. 
Seidel, não é necessário o uso de 
suplementos adicionais de taurina! O único 
snack para gatos no mercado enriquecido 
com prebióticos e taurina numa proporção 
biologicamente metabolizável. Prebióticos 
ativam o crescimento da flora intestinal para 
reforçar a imunidade natural do corpo. Taurina 
(aminoácido exógena) é essencial para o bom 
desenvolvimento dos sistemas nervoso e 
visuais. Os snacks Dr. Seidel acrescentam 
uma variedade à dieta diária e é um 
complemento saudável para oferecer entre as 
refeições. 

Instruções de uso: 
Até 10un / dia.
Composição: farinha de milho, farinha 
de trigo, levedura, gordura animal, farelo 
de trigo, carne seca, prebiótico: 
inulina(fonte: chicória seco).
Aditivo: Taurina 
Componentes analíticos (calculados):   
gordura bruta 15%, proteína bruta 8%,  
Fibra bruta  2,7%,  cinza bruta  3%.

Peso líquido: 50g
Qtd/pack: 6un

Os Snacks Dr Seidel Mix 2 em 1  –  a 
primeira mistura de snacks para cães no 
mercado enriquecida com substâncias 
benéficas em quantidades biologicamente 
metabolizável. Cavalinha planta  (Equisetum 
arvense) e zinco para melhorar o estado do 
pêlo e da pele. Clorofila e Yucca Schidigera 
para neutralizar o cheiro desagradável 
proveniente do focinho, diminuir a 
intensidade do cheiro dos animais e seus 
excrementos. Os snacks Dr. Seidel são uma 
variedade perfeita na dieta diária e um 
alimento saudável entre as refeições. 
Podemos reconhecer os biscoitos pela sua 
cor: verde  * - contêm clorofila e Yucca 
Schidigera,  castanho  ** - contem cavalinha 
e zinco.

Snack MIX 2 em 1 pelo & hálito

DS0120Peso líquido: 90g
Qtd/pack: 6un

Instruções de uso: 
Raças pequenas (até 2kg) 1-2un/dia, 
raças médias (até 10kg) 3-4un/dia, raças 
grandes 5-6un/dia.
 Composição:  farinha de trigo, farinha de 
milho, fermento, gorduras de origem 
animal e vegetal, carne hidrolisada, 
*clorofila (fonte: salsa seca), Aditivos: 
Yucca Schidigera; ** Cavalinha, zinco
Componentes analíticos (calculados):
gordura 22,2%,  proteína 15%, fibra bruta 
5,5%, cinza bruta 3%.
Por 1un: *clorofila (fonte: salsa seca) 
0,5mg, Yucca Schidigera 15mg; 
**Cavalinha 22mg, zinco 2mg
Por 100g: *clorofila (fonte: salsa seca) 
35mg, Yucca Schidigera 1g;  **Cavalinha 
1,6g, zinco 150mg
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Snack hálito fresco

DS0102

O primeiro snack para gatos no mercado 
enriquecido com clorofila e Yucca 
Schidigera numa proporção 
biologicamente metabolizável.  A clorofila 
atua como um desodorizante e neutraliza o 
odor da boca. Yucca Schidigera 
impossibilita o desenvolvimento de 
bactérias que decompõem a ureia, o que 
reduz a intensidade do cheiro de animais e 
os seus excrementos. Os snacks Dr. Seidel 
são uma variedade perfeita na dieta diária e 
um alimento saudável entre as refeições. 

Instruções de uso: 
Até 10un / dia.
Composição: farinha de milho, farinha 
de trigo, levedura, gordura animal, farelo 
de trigo, carne seca, clorofila (fonte: 
salsa seca), Yucca Schidigera.
Componentes analíticos (calculados):   
gordura bruta 15%, proteína bruta 8%,  
Fibra bruta  2,7%,  cinza bruta  3%.

Eliminação de bolas de pêlo - é o primeiro 
snack para gatos existente no mercado 
enriquecido com taurina e  extrato de 
malte numa proporção biologicamente 
metabolizável! A taurina é um aminoácido 
exógeno essencial para o bom 
funcionamento do sistema nervoso e 
visual. Extrato de malte favorece o trânsito 
de pelo através  do trato digestivo do gato e 
ajuda a evitar a formação de bolas de pêlo 
(tricobezoares ou pilobezoares). Os snacks 
Dr. Seidel são uma variedade perfeita na 
dieta diária e um alimento saudável entre as 
refeições. Recomendado para todos os gatos 
em muda, especialmente para as raças de 
pêlos longos.

Snack anti bolas de pelo

Peso líquido: 50g
Qtd/pack: 6un

DS0119Peso líquido: 50g
Qtd/pack: 6un

Instruções de uso: 
Até 10un / dia.
Composição:  farinha de trigo integral, 
farinha de milho, malte de cevada, 
sorbitol, carne animal desidratados, 
bagas de aronia secas, carne hidrolisada 
Aditivo: Taurina
Componentes analíticos  (calculados):  
gorduras 5,2%, proteína bruta 10,3%,  
fibra bruta  12,6%, cinza bruta  3,5%.

O único snack para gatos no mercado 
enriquecido com óleo de linhaça e zinco 
numa proporção biologicamente 
metabolizável!  O óleo de linhaça melhora 
a aparência do cabelo e previne doenças 
de pele. O zinco aumenta a imunidade da 
pele e acelera a cura de feridas. Os snacks 
Dr. Seidel são uma variedade perfeita na 
dieta diária e um alimento saudável entre as 
refeições. São especialmente recomendados 
no período de muda, em problemas de pelo 
e da pele e antes de exposições. 

Snack pelo lustroso

DS0103Peso líquido: 50g
Qtd/pack: 6un

Instruções de uso: 
Até 10un / dia.
Composição:  farinha de milho, farinha 
de trigo, levedura, gordura animal, farelo 
de trigo, carne seca, o óleo de linhaça.
Aditivo: zinco
Componentes analíticos (calculados): 
gordura bruta 15%, proteína bruta 8%,  
Fibra bruta  2,7%,  cinza bruta  3%.



82

Para que servem os ingredientes utilizados:

Cavalinha planta
A sílica solúvel em água contida na cavalinha planta incide em vários dos processos metabólicos no corpo. 
Os compostos de silício mantém a elasticidade apropriada e resistência do epidermes, membranas 
mucosas, tecidos conectivos e ossos.

Zinco
Ingrediente mineral fundamental, responsável pela condição apropriada da pele e pelo. Algumas raças 
estão predispostas a doenças relacionadas com a pele em virtude da sua carência.

Triptófano
● Percursor de serotonina que baixa a atividade do sistema nervoso, diminuí a tensão muscular e 

suscetibilidade a stress,
● Efetivo contra diferentes tipos de agressividade - dominância territorial.

Gengibre
● Inibe efetivamente os sintomas de enjoo, bem como enjoo causado pelas viagens,
● Atividade antiemético, inibe a nauseia.

Clorofila
● Atividade quelante bastante forte,
● Neutraliza os maus odores de animais incluindo os cheiros sexuais,
● Inibe o crescimento de bactérias na boca – protege contra o desenvolvimento de bactérias e a produção 

de toxinas. 

Yucca Schidigera
● Reduz o conteúdo de ureia (também em animais de quinta),
● Reduz o conteúdo de amónia no sangue,
● Reduz o odor de fezes.

Glucosamina
● Precursor de glicosaminoglicanos (GAG) na matriz extra-celular da cartilagem articular
● Promove o síntese de proteoglicanos e colagénio
● Também inibe a atividade de colagenase
● Atualmente uma norma na nutrição de pessoas e animais com problemas de cartilagem

Garra de diabo
● Garra de diabo ou Harpagophitum procubens
● Reduz a inflamação e dor, e regule o funcionamento do sistema digestivo

Lecitina
Lecitina é uma parte muito importante na composição do tecido cerebral e nervoso. É constituído de colina 
que promove o bom funcionamento do sistema nervoso, aumenta a concentração e memória. Acetilcolina 
derivado de colina é responsável pela transmissão de estímulos entre as células nervosas. Os níveis 
apropriados de Acetilcolina aumenta a atividade mental,  a habilidade de concentração e resistência ao 
stress.
A Lecitina também protege o fígado e apoia a absorção das vitaminas solúveis.

Taurina
Aminoácido exógenos – devem ser fornecidos através de alimentos de origem animal, ou suplementos 
contendo taurina.
É essencial para o funcionamento apropriado do sistema nervoso e da visão.
As vezes uma dieta baseada exclusivamente em carne é insuficiente para fornecer as necessidades diárias 
do animal deste aminoácido. Os estudos sugerem que um gato deveria ser fornecido 75 a 100mg de 
taurina por dia. O calor destrói a taurina. Dose diária: 500mg por Kg de massa corporal em gatos adultos  

Produto Conteúdo de Taurina em mg / 1000g de massa seca do produto

Carcaça de rato 7.000

Atum enlatado 2.500

Bife cru 1.200
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Óleo de linhaça
Ómega-3 previne o pêlo baço e várias doenças da pele, incluindo caspa, seborreia dermatite, queda 
de pelo, bem como ajuda no tratamento destas situações.

Betaglucano puro (ß-1,3 / 1,6-D-glucanos) 
● Estimula a imunidade e resistência natural do corpo contra infeções,
● Ajuda na cura e regeneração,
● Encurta o período de convalescença,
ß-glucanos é recomendado durante: 
● Períodos de imunidade reduzida, 
● Aumento de stress (torneios, viagens, estadia em hotel),
● Infeções (bacteriano, viral, fúngica),
● Vacinação e administração de antibióticos,
● Cicatrização de feridas.

Ómega 3
● Facilita a proteção natural dos mecanismos contra infeções,
● Aumenta a resistência corporal ajudando a circulação sanguínea e o sistema nervoso,
● Ajuda reduzir a inflamação e aliviar as condições reumáticas.

Extrato de malte
Facilita o transito do pêlo através do trato digestivo do gato e previne a formação de bolas de pelo.

Lick It

Guloseima Educativa:

● Perfeito como recompensa no treinamento, para bom comportamento
● Ajuda focar a atenção do animal (no treino, numa multidão de pessoas, entre outros animais, ex. 

cães a ladrar).
● Ajuda criar laços com o animal
● Pode também ser usado para mimar!

Vantagens:
● Forma do produto ajuda manter as mãos limpas
● Embalagens pequenas e práticas facilita caber num bolso ou na carteira de mão
● Bastante prático durante os passeios ( até no inverno)
● Altamente saboroso. 100% natural, contém carne picada e hidrolisada com enzimas)
● Baixas calorias – só 15Kcal por embalagem

Alto teor de proteína facilmente metabolizável para o bom funcionamento do sistema 
corporal

Snack saboroso e saudável – excelente como recompensa no treinamento

Embalagem com fecho prático para facilitar a abertura, fecho hermético fácil

Indicações práticas na embalagem:
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dr Seidel Champô
Os champôs Dr Seidel contêm substâncias ativas tais 
como iodóforos, selénio, alcatrão de pinho, biossulfureto 
ou clorexidina. São recomendados para os cuidados do 
pelo e da pele de animais de estimação em tratamento 
para dermatoses. Estes produtos de lavagem e cuidado 
perfeito, podem ser usados tanto nos cuidados preventivos 
como procedimentos regulares de limpeza.

dr Seidel Produtos de Saúde e Higiene
Os produtos de saúde e higiene dr. Seidel ajudam-lo a 
manter o seu animal de estimação tão limpo quanto 
desejado e eliminar quaisquer problemas como o odor da 
boca desagradável, irritação da pele da cara devido à 
descarga dos olhos, prurido na orelha ou almofada da pata 
rachada.

dr Seidel Produtos Habituantes e Educativos
Os produtos habituantes e educativos dr. Seidel foram 
concebidos para donos de cães e gatos que gostariam de 
obter apoio no treinamento de seus animais de estimação. 
Os nossos produtos irão ajudá-lo a ensinar os hábitos 
adequados ao seu animal de estimação, ao mesmo tempo 
torna mais fácil e eficaz na eliminação de padrões de 
comportamento indesejados.
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Champô com iodóforos

Champô Dr Seidel especializado concentrado 
com iodóforos é um produto de lavagem e 
cuidados perfeito para animais de estimação 
tratados por inflamação cutânea causada por 
infeções fúngicas e bacterianas. Para prevenir a 
pele excessivamente gordurosa e elimina odores 
desagradáveis. Ajuda a acalmar a irritação da 
pele causada por picadas de pulgas. Remova 
efetivamente até os detritos de pele mais 
resistentes e a sujeira da superfície da pele 
restaurando a suavidade natural e brilho do pelo 
do seu animal de estimação.  Champô também 
contém um complexo de substâncias para 
melhorar a condição do pelo do seu animal de 
estimação.

 Contém agentes de lavagem suaves 
adequados para uso frequente. Próprio 
para cães, gatos (especialmente de 
pelo comprido) e furões. Não contém 
corantes nem fragrâncias.

Ingredientes INCI: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Disodium Laureth Sulfosuccinate,
Lauramidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, 
Oleamide DEA, Cetoleth-7, Iodoform, PEG-75
Lanolin, Sodium Chloride, Oleth-18, PEG/PPG-
27/30 copolymer, Glycol Distearate (and)
Laureth-4 (and) Cocamidopropyl Betaine, Cetoleth-
3, Lanolin.

Champô Dr Seidel especializado concentrado 
com iodóforos e condicionador
é um produto de lavagem e cuidados perfeito 
para animais de estimação tratados por
inflamação cutânea causada por infecções 
fúngicas e bacterianas. Para prevenir a pele
excessivamente gordurosa e elimina odores 
desagradáveis. Ajuda a acalmar a irritação
da pele causada por picadas de pulgas. Remova 
efetivamente até os detritos de pele
mais resistentes e a sujeira da superfície da pele 
restaurando a suavidade natural e brilho
do pelo do seu animal de estimação. Champô 
também contém um complexo de
substâncias para melhorar a condição do pelo do 
seu animal de estimação. 

Champô com iodóforos e condicionador

Contém agentes de lavagem suaves 
adequados para uso frequente. Próprio 
para cães, gatos (especialmente de 
pelo comprido) e furões. Não contém 
corantes nem fragrâncias.

Ingredientes INCI: Aqua, Disodium Laureth 
Sulfosuccinate, Sodium Laureth-3 Sulfate,
C16-22 Pareth-7, Sodium Chloride, Oleamide DEA, 
Laureth-10 Iodine (and) PEG-75 Lanolin Iodine, 
Laureth-10, PEG-75 Lanolin, PEG/PPG-27/30 
Copolymer, C16-22 Pareth-3, Quaternium-52, 
Oleth-18, Lanolin.

Champô Dr Seidel concentrado especializado 
para cachorros, combina ingredientes não 
agressivos, concebidos para a pele e o pelo 
delicado de cachorros e cães jovens. Devido o seu 
alto teor de substâncias hidratantes e alantoína, o 
champô efetivamente protege a barreira natural de 
lipídios e acalma a irritação da pele. Restaura a 
suavidade e brilho natural do pelo do seu cão, 
facilitando o penteio. Adequado para uso frequente.
Não contém corantes nem fragrâncias. 

Champô para cachorro

DS0034Peso líquido: 220ml
Qtd/pack: 12un

Ingredientes INCI: Aqua, Disodium Laureth 
Sulfosuccinate,Sodium Laureth
Sulfate, Lauramidopropyl Betaine, Decyl 
Glucoside, Glyceryl Stearate,
Oleamide DEA, Hydrolyzed Collagen, 
Castor Oil, Sodium Chloride, Allantoin,
Sodium Benzoate.

DS0049Peso líquido: 220ml
Qtd/pack: 12un

DS0030Peso líquido: 220ml
Qtd/pack: 12un

dr Seidel Champô
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Champô com extratos de aveia e aloe vera

Champô Dr. Seidel concentrado especializado 
com extratos de aveia e Aloe Vera, é um 
produto para a pele com coceira e propensa a 
irritação. Recomenda-se como champô 
complementar na terapia de condições de pele
como atopia ou inflamação das glândulas 
sebáceas. O extrato de aveia tem propriedades 
anti-prurido, enquanto a ureia e extrato de Aloe 
Vera proporcionam um efeito hidratante. A 
alantoína alivia a irritação, homogeneíza e 
suaviza a pele. O champô remove a sujeira, 
restaurando a suavidade natural e brilho do pelo. 
Produto destinado a cães e gatos. Adequado 
para uso frequente. Não contém corantes nem 
fragrâncias.

 Contém agentes de lavagem suaves 
adequados para uso frequente. Próprio 
para cães, gatos (especialmente de 
pelo comprido) e furões. Não contém 
corantes nem fragrâncias.

Ingredientes INCI: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Disodium Laureth Sulfosuccinate, Lauryl Glucoside, 
Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, Ricinus 
Communis (Castor) Seed Oil, PEG-7 Glyceryl 
Cocoate, Lauramidopropyl Betaine, Aloe 
Barbadensis Leaf Extract, Allantoin, Panthenol,
Urea, Lanolin, Sodium Chloride, Sodium Benzoate.

Champô Dr Seidel concentrado especializado 
com selênio, é um produto de lavagem
e cuidados perfeito para animais de estimação 
tratados por condições de pele como seborreia
seca (caspa), prurido, secura excessiva da pele 
ou vermelhidão. Contém selênio que possui
propriedades queratolíticas e queratoplásticas. 
Remova efetivamente até os restos de pele mais
resistentes e a sujeira da superfície da pele e 
restaura a suavidade natural e brilho do seu cão.
Contém ingredientes de lavagem suaves 
adequados para uso frequente. Não contém 
corantes e fragrâncias.

Champô com selênio

Ingredientes INCI: Aqua, Disodium Laureth 
Sulfosuccinate, Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, Glyceryl Stearate, 
Quaternium-52, Oleamide DEA, Magnesium 
Aluminium Silicate, Sodium Chloride, Urea, Glycol 
Distearate, Lauramide MEA, Stearamide MEA, 
Selenium Sulfide, Chlorhexidine Digluconate, 
Triclosan, DMDM Hydantoin, Methylchlor-
oisothiazolinone, Methylisithiazolinone.

Champô Dr. Seidel concentrado especializado 
com clorexidina, é um produto de higiene e de 
cuidado perfeito para animais tratados para a 
inflamação da pele causada por: infecções gram-
positivas e as infecções bacterianas gram 
negativas, fungos (também induzida por levedura), 
desordens da hipersensibilidade e dependente de 
hormonas dermatoses. Não provoca irritação 
cutânea ou mucosa. Contém ingredientes não 
agressivos adequados para uso frequente. 
Adequado para cães, gatos e porquinhos da 
índia. Não contém corantes e fragrâncias.

Champô com clorexidina

DS0080Peso líquido: 220ml
Qtd/pack: 12un

Ingredientes INCI: Aqua, Decyl 
Glucoside, Lauramidopropyl Betaine, 
Chlorhexidine Digluconate, PEG-75 
Lanolin, Cocamide DEA, PEG-7 Glyceryl 
Cocoate, Hydrolyzed Collagen, Sodium 
Benzoate.

DS0123Peso líquido: 220ml
Qtd/pack: 12un

DS0032Peso líquido: 220ml
Qtd/pack: 12un
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Champô para gatos

Champô Dr Seidel concentrado especializado 
para gatos, é um produto perfeito para lavar e 
cuidar do pelo e a pele do seu gato. Com base 
em ingredientes não agressivos adequados para 
o pelo e pele delicado de gatos. Remove 
eficazmente até os detritos da pele mais 
resistente e sujidade da superfície da pele, sem 
comprometer a barreira protetora natural da pele. 
Substâncias de lavagem e cuidado adicionais 
bem como hidratantes recuperam a suavidade e 
brilho natural do pelo do seu gato. Facilita o 
penteio e possui propriedades antiestáticas. O 
aroma de erva de gato torna a rotina de 
lavagem e cuidado mais tolerável para o seu 
gato. Não contém corantes.

Ingredientes INCI: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Lauramidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Castor 
Oil, Sodium Cocoyl Hydrolyzed Wheat Protein, 
PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glyceryl Stearate, 
Lanolin, Hydrolyzed Collagen, Sodium Chloride, 
Quaternium-52, Nepeta Cataria Extract, Sodium 
Benzoate.

Champô Dr. Seidel concentrado especializado 
hipoalergênico foi desenvolvido para cães e gatos 
com pele muito sensível suscetível a alergia
e irritação. Contém elementos de lavagem 
extremamente suaves, substâncias hidratantes e 
nutritivas que restauram a barreira protetora natural
da pele. Facilita o penteado, restaura a suavidade e 
brilho natural do pelo do seu animal de estimação. 
Adequado para cães e gatos que não toleram
outros champôs e raças propensas a alergias. 
Apropriado para uso frequente. Não contém 
corantes nem fragrâncias.

Champô hipoalergénico

DS0033Peso líquido: 220ml
Qtd/pack: 12un

Ingredientes INCI: Aqua, Sodium Laureth 
Sulfate, Disodium Laureth Sulfosuccinate, 
Lauryl Glucoside, Lauramidopropyl Betaine, 
Ricinus communis, Sodium Cocoyl 
Hydrolyzed Wheat Protein, PEG-7 Glyceryl 
Cocoate, Glyceryl Stearate, Lanolin, Sodium 
Chloride, Sodium Benzoate.

DS0035Peso líquido: 220ml
Qtd/pack: 12un

Champô com alcatrão vegetal e biosulfur

O champô Dr. Seidel concentrado especializado 
com alcatrão vegetal e biosulfur é um produto 
perfeito para lavagem e cuidado de cães tratados 
para problemas de pele como prurido e seborreia 
oleosa. O bissulfureto aumenta a atividade 
queratoplástica epidérmica, acelera a esfoliação e a 
regeneração da pele. O alcatrão vegetal reduz a 
atividade das glândulas sebáceas, regulando assim a 
produção de sebo e eliminando a pele 
excessivamente oleosa ou gordurosa. O champô 
remove eficazmente os restos de pele mais 
resistentes e a sujidade da superfície da pele e 
confere ao pelo do seu cão uma maciez e brilho 
natural.
Recomendação: Um produto de condicionamento 
concebido para uso durante o tratamento de: caspa 
oleosa, coceira

severa e irritação causada por problemas 
de pele por seborreia que aparecem em 
descamação excessiva
Nota
O champô não é recomendado para 
gatos, pois pode causar irritação na pele.
Para evitar o mau cheiro do pelo, por 
favor, enxague bem o pelo após o banho.

Ingredientes INCI: Aqua, Disodium Laureth 
Sulfosuccinate, Sodium Laureth Sulfate, C16-
18 Pareth-7, Cocamide DEA, C16-18 Pareth-
3, Pinus, Oleth-18, Lanolin, Sulfur, Sodium 
Chloride, DMDM Hydantoin, 
Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone.

DS0031Peso líquido: 220ml
Qtd/pack: 12un
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Pasta de dentes com salsa

A pasta Deo é concebida para o cuidado dental e 
de gengiva do seu animal de estimação. O 
produto é adequado para cães, gatos e furões. 
Contém salsa [Petroselinum hortense] para 
eliminar o mau cheiro da boca e manter o hálito 
fresco. Quando usado regularmente, protege os 
dentes e reduz o risco de formação de placa
dental e tártaro.

 Composição: sorbitol, fosfato dicálcico, aditivos 
para alimentação: dióxido de silício, celulose 
modificada, dióxido de titânio, extrato de salsa 
(Petroselinum hortense) 0,5%, aditivos sensoriais. 

Componentes analíticos (conforme calculado): 
proteínas 0%, gordura 0%, cinzas brutas 25%, fibra 
bruta 0%, humidade 19%. Guardar em local
seco a temperatura ambiente.
 Alimentos complementares para cães, gatos e 
furões.

Deo-spray e um produto a base de clorexidina 
usado para refrescar o hálito e para cuidar os 
dentes e gengivas dos animais de estimação – 
cães, gatos e furões Usado regularmente, evita a 
acumulação de tártaro e reduz o crescimento de 
bactérias responsáveis pelo cheiro desagradável da 
boca. O extrato de salvia reduz a inflamação das 
membranas.

Deo Spray com clorexidina

DS0098Peso líquido: 50ml
Qtd/pack: 12un

Ingredientes INCI: Aqua, Propylene 
Glycol, Carum Petroselinum
(Parsley) Leaf Extract, Salvia Officinalis 
(Sage) Leaf Extract, Sorbitol,
Chlorhexidine Digluconate, PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil.

DS6037Peso líquido: 105g
Qtd/pack: 6un

    Produtos de Saúde e Higiene

Paw wax, pomada protetora para almofada da pata

Contém lanolina, que hidrata e lubrifica as 
almofadas das patas, deixando uma camada 
protetora. Particularmente recomendado no
inverno para proteger contra a pele rachada e 
irritação produzida pelo sal nas estradas. Pode 
ser utilizado durante todo o ano para cuidados 
regulares.

Composição INCI: Parafiinim Liquidum, Silica, 
Lanolin, Glycerin, Parfum.

A preparação de malte facilita o trânsito de pelo 
através do trato digestivo do gato. Previne a 
formação de bolas de pelo (bezoares), que pode 
provocar vômitos ou prisão de ventre. Regula o 
peristaltismo. A fórmula enriquecida com óleos 
vegetais e a taurina necessária para o 
funcionamento correto do organismo do gato.

Malta com taurina
Composição: sorbitol, extrato de malte, 
proteína animal hidrolisada. 
Aditivos: taurina 0.5% (1cm de pasta 
contém 1,6mg de «taurina). Análise 
componentes: humidade 20%, proteína 
3,2%, fibra bruta 2,3%. Alimento 
complementar para gatos.

DS0105Peso líquido: 75ml
Qtd/pack: 6un

DS6031Peso líquido: 75ml
Qtd/pack: 6un
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Replex Plus

REPELEX PLUS – repelente com efeito 
prolongado. Ajuda eliminar comportamentos 
indesejáveis do seu animal, como o hábito de 
necessidades fisiológicas em locais não 
destinados a isso, prejudicando objetos, coçando 
e mordendo. Contém fragrâncias que os animais 
percebem como muito desagradáveis. 
Consequentemente, superfícies e objetos 
pulverizados deixam de ter interesse para o 
animal. A preparação destina-se a ser usada em 
espaços habitados. Inofensivo para humanos e 
animais. Tem um aroma de limão fresco.

Composição INCI: Aqua, PEG-40 Hydrogenated 
Castrol Oil, PPG-20 Methyl Glucose Ether, Parfum, 
Sodium Benzoate.

REPELEX - repelente. Ajuda a eliminar 
comportamentos indesejáveis do seu animai, como 
o hábito de necessidades fisiológicas em locais não 
destinados a isso, prejudicando objetos, coçando e
mordendo. Contém fragrâncias que os animais 
percebem como muito desagradáveis. 
Consequentemente, superfícies e objetos 
pulverizados deixam de ter interesse para o animal. 
A preparação destina-se a ser usada em espaços 
habitados. Inofensivo para humanos e animais. 
Tem um aroma de limão fresco.

Replex

DS0021Peso líquido: 100ml
Qtd/pack: 12un

Composição INCI: Aqua, PEG-40 
Hydrogenated Castrol Oil, Parfum, 
Sodium Benzoate.

DS0025Peso líquido: 100ml
Qtd/pack: 12un

Produtos habituantes e educativos

Replex Garden

DS0111Peso líquido: 250g
Qtd/pack: 6un

Repelex Garden provoca cheiro desagradável 
repelindo os animais e fazendo com que evitem as 
áreas protegidas com este produto. Graças à 
tecnologia de produção dedicada, a estrutura 
granulada libera substâncias ativas lentamente para 
um efeito duradouro.

Recomendação
O Repelex Garden é um produto granulado para 
proteção de jardins, relva, plantas, etc. contra danos 
e "marcas" deixadas por cães e gatos.

Ingredientes
Fragrância 5%
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Biter

BITER contém substâncias que são amargas
e desagradáveis para os animais para 
desencorajar os mesmos de roer móveis, sapatos, 
os e outros objetos O produto não é prejudicial 
para humanos ou animais de estimação.

Composição INCI: Aqua, PEG-40 Hydrogenated
Castrol Oil, Denatonium Benzoate, PEG-32, Castor 
Oil.

MASKOL ENZYM efetivamente neutraliza odores 
desagradáveis dos animais (também odor de 
urina). O produto foi concebido para uso em 
superfícies duras e macias (ex. pisos, carpetes ou 
móveis). É perfeito para limpar o WC de gatos ou 
gaiolas de roedores, etc. O preparado é seguro 
para pessoas e animais.

Maskol ENZYM

DS0082Peso líquido: 300ml
Qtd/pack: 12un

Composição INCI: Aqua, PEG/PPG-
27/30 Copolymer, Enzymes, Nonoxynol-
9, Parfum, DMDM Hydantoin, Methyl-
chloroisothiazolinone, Methylisothia-
zolinone

DS0051Peso líquido: 100ml
Qtd/pack: 12un

Produtos habituantes e educativos
Maskol
MASKOL efetivamente neutraliza odores animais 
desagradáveis (também odor de urina). Maskol apresenta 
ingredientes concebidos para neutralizar o cheiro de amónia, 
que é o principal fator de mau cheiro. Depois de pulverizar 
as superfícies contaminadas, Maskol reage para dar um 
cheiro completamente diferente e neutro, que não será nem 
o de Maskol original nem do antigo mau odor.

Recomendação
Maskol mascara os odores desagradáveis deixados pelos 
animais de estimação (incluindo a urina). Pode ser usado no 
chão, carpete e móveis.

Atenção: Altamente inflamável. Não aplicar 
em superfícies sensíveis ao álcool. Faça um 
teste numa área pequena primeiro. Contém 
DL-Limoneno. Pode causar reações 
alérgicas.

Composição INCI: Aqua, Castor Oil, 
Nonoxynol-9, Parfum, Cetoleth-7, BHT, 
DMDM Hydantoin, 
Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone.

DS0008Peso líquido: 100ml
Qtd/pack: 12un
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VIVISOL preparação para cadelas no cio. Diminui
efetivamente a intensidade dos sinais de cheiro 
emitidos por cadelas naquele momento. 
Consequentemente, reduz a sua atratividade aos 
cães e minimiza o risco de acasalamento acidental.

Vivisol

Composição INCI: Aqua, PEG-40 
Hydrogenated Castrol Oil, Parfum, Sodium 
Benzoate.

DS0022Peso líquido: 100ml
Qtd/pack: 12un

TRENEX ajuda educar os seus cachorros e
gatinhos. Seu aroma incentiva o filhote para se
aliviar num lugar designado. Ideal para uso em
ambientes fechados e exteriores.

Trenex

Composioção INCI: Aqua, Nonoxynol 
9, Fragrance, Sodium Benzoate.

DS0067Peso líquido: 100ml
Qtd/pack: 12un

Atraktis
ATRAKTIS contém extrato de erva-de-gato natural 
que é bastante atraente para os gatos. Tem um 
cheiro agradável e não é prejudicial para os 
animais de estimação, nem para seres humanos. 
Usar em brinquedos, camas, etc. para fazê-los 
parecer atraentes para gatos.

Composioção INCI
Aqua, Nepeta Cataria Extract,
Nonoxynol 9, Methylisotiazoline, 
Methylchloroisotiazoline

DS0065Peso líquido: 100ml
Qtd/pack: 12un
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LIMPEZA DE OUVIDOS uma solução que remove 
efetivamente a sujidade e a cera do ouvido, 
impedindo o crescimento bacteriano na aurícula e 
no canal auditivo. Amolece a camada epidérmica e 
promove sua recuperação. Contêm Mentol que 
reduz a coceira, evitando que o animal coça as 
orelhas. Quando aplicado regularmente, ajudará a 
proteger seu animal de estimação contra a 
inflamação da orelha.

Limpeza de Ouvidos

Instruções de uso: Colocar uma pequena 
quantidade de produto no ouvido através 
do aplicador e massagear suavemente. 
Retirar o excesso do líquido com um 
cotonete. Armazenar à temperatura 
ambiente e fechar bem o recipiente.

Composição INCI: Aqua, Coceth-7 (and) 
PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether (and) 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Propylene Glycol, PEG-8, Hydroxypropyl
Cellulose, Urea, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Allantoin, Salicylic Acid, Menthol, Triclosan, 
Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, CI16255, CI73015.

DS0014Peso líquido: 75ml
Qtd/pack: 12un

ELIMINADOR MANCHAS DE LÁGRIMAS uma 
loção de limpeza para os olhos de forma suave e 
eficaz remove as manchas de lágrimas e 
corrimento ocular ao redor dos olhos. Contém 
agentes hidratantes e lubrificantes para evitar 
ressecamento da pele. A alantoína, a eufrásia e a 
infusão de chá verde acalmam a irritação da pele 
causada pela secreção ocular.

Eliminador Manchas de Lágrimas

Instruções de uso: Humedecer um 
cotonete de algodão e lavar com cuidado. 
Repetir várias vezes até que seja removida 
toda a secreção.
Usar 2 vezes por semana e, se necessário 
- todos os dias. Armazenar à temperatura 
ambiente e fechar bem o recipiente.
Composioção INCI: Aqua, Euphrasia 
Officinalis, Camellia Sinensis, Sodium 
Cocoyl Hydrolyzed Wheat Prote-in, PEG-75 
Lanolin, Hydrolyzed Collagen, Allantoin, 
Sodium Benzoate.

DS0020Peso líquido: 75ml
Qtd/pack: 12un
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FLAWITOL OMEGA COMPLEX é um suplemento 
nutricional totalmente natural enriquecido com os 
ácidos gordos insaturados (AGE) derivados de 
óleo de peixe (salmão e truta) e óleo vegetal (por 
exemplo óleo de linhaça). Uma fonte ideal de 
vitaminas A, D3 e E. Flawitol Omega Complex 
deve ser usada durante o período de muda de 
pelo, irritação da pele, seborreia e caspa. O 
complexo Omega Flawitol fortalece o sistema 
imunológico do animal e protege contra processos 
inflamatórios. Dar esta fórmula durante a gravidez 
e amamentação para o óptimo crescimento
e desenvolvimento.

Recomendado para cães, gatos e furões em qualquer 
idade.

Flawitol Omega Complex  -  pele saudável e
pelos bonitos

Instruções de uso: Adicionar aos alimentos 
dos animais de estimação: 10 ml/10 kg/dia (1 
colher de chá de 5 ml). Pode ser administrado 
continuamente.
Proteger contra a luz. Após abrir a embalagem 
deixar em local fresco e utilizar dentro de 3 
meses.
Composição: Óleos de peixe (salmão e truta) 
e óleos vegetais (linhaça) 
AGE omega 3 - 19.1% AGE omega 6 - 30.7% 
Incluindo: APE - 17.8% DHA - 14.6% Energia: 
3,560 KJ/850 Kcal por 100g.
Aditivos: aditivos tecnológicos.
Constituintes analíticos (calculados): 
proteína 0%, teor de gordura 100%, fibra bruta 
0%, cinza bruta 0%, cálcio 0%, fósforo 0%, 
sódio 0%

FLAWITOL OMEGA 3 COM LECITINA é um 
suplemento nutricional totalmente natural 
enriquecido com ácidos gordos insaturados 
essenciais (AGE) e lecitina. O produto fortalece a 
imunidade natural, retarda as alterações 
neurodegenerativas relacionadas ao processo de 
envelhecimento cerebral e melhorar a memória, 
estimular a proteção natural contra processos 
inflamatórios. A suplementação regular baseada nos 
AGE ajuda a prevenir doenças renais, vasculares e 
coronárias. O produto é particularmente importante 
para gatos, poisos  seus corpos não produzem os 
ácidos Omega-3

Recomendado para cães, gatos e furões em qualquer 
idade.

Flawitol Omega 3 com lecitina  -  fortalece a 
imunidade naturalmente

Instruções de uso:
adicione à comida do animal de acordo 
com as seguintes diretrizes de dosagem: 
10 ml por 10 kg de massa corporal 
diariamente (uma colher de chá é igual a 5 
ml). Para melhores efeitos, recomenda-se 
administrar a preparação regularmente por 
pelo menos 6 semanas. O produto também 
pode ser administrado o ano todo sem 
interrupções.
Composição:
óleos de peixe salmão e truta, lecitina de 
soja. Ácido graxo essencial (AGE)
teor: ácido n-3 eicosapentaenóico (EPA) - 
13,6%, ácido n-3 ocosahexaenóico (DHA) - 
11,2%, n-6 - 18,9%.
Aditivos: aditivos tecnológicos.
Constituintes analíticos (calculados):  
proteína 0%, teor de gordura 97%,
carboidratos 1,8%, fibra bruta 0%, cinzas 
brutas 2,2%, cálcio 0%, 0,6% de fósforo, 
0,004% de sódio, 0,35% de potássio.

DS6029Peso líquido: 250ml
Qtd/pack: 12un

DS6035Peso líquido: 250ml
Qtd/pack: 12un

Suplementos Alimentares
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Suplementos Alimentares

DS8508

                   - Suplemento alimentar

Stress Out é um suplemento natural e com efeito calmante, contendo triptofano, Hipericão e taurina. 
Triptofano (um percursor de serotonina) reduz a tensão muscular e a suscetibilidade ao stress. Hipericão 
aumenta a quantidade de serotonina no cérebro, aumentando a sensação de alegria. A taurina impede a 
excitação excessiva durante o stress. Stress Out não é viciante e não tem efeitos colaterais, por isso é muito 
seguro, mesmo com o uso a longo prazo.

Ingredientes
Um comprimido contém: Hypericum perforatum 57,2mg; Zingiber officinale 49,4 mg, triptofano 32,5 mg;

Dose
1 comprimido por 8 kg de peso corporal por dia. Se necessário - pode aumentar a dose para três comprimidos 
por 8 kg de peso corporal por dia. Para alcançar o efeito completo da administração é recomendado
Stress Out por 3-4 dias antes do início de uma situação causadora de stress e continuar a suplementar até o 
desaparecimento da situação de stress. Em situações onde não pode prever o Stress Out deve ser dado o 
mais rapidamente possível. Os efeitos positivos do produto podem persistir por até 3-4 dias após a última 
dose.

Recomendações
Stress Out é recomendado para cães e gatos em todas as situações de stress, tais como: fogos de artifício, 
mudança, viagens ou a introdução de um novo membro da família.

Nota
Stress Out pode ser dado com segurança aos filhotes, começando com metade da dose adulta. Se 
necessário, a dose pode ser aumentada até 3 comprimidos por 8 kg de massa corporal. Pode ser usado com 
gatos com a mesma dosagem que os cães.

Embalagem
10 comprimidos (caixa)
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Produtos de Limpeza e Eliminação de Odores

DS10026 DS10027

                     Limpador de Chão

Flores ou Lavanda

Preparação concentrada para a limpeza de pisos. Especialmente 
recomendado para uso em residências onde os animais são mantidos. 
Graças à moderna tecnologia bioenzimática, elimina eficazmente os 
odores, incluindo os orgânicos, como o cheiro a urina e as fezes.
Remove perfeitamente as manchas mais difíceis sem danificar a superfície. 
Deixa um perfume de longa duração e floral
fragrância agradável para pessoas e animais.
Recomendações
elimina eficazmente os odores, incluindo os orgânicos, como o
cheiro de urina, fezes.
Método de uso
O produto deve ser diluído na seguinte proporção: uma tampa por 5l de 
água. Não precisa ser enxaguado com água, com exceção de superfícies 
que possam entrar em contato com alimentos.

Ingredientes
Menos de 5% de surfactantes aniônicos, enzimas, surfactantes não iônicos. 
Composição aromática: Salicilato de benzilo, Hexil
Cinnamal, Álcool Benzílico. Conservantes: Benzoato de Sódio.

Embalagem
1l

DS10020

                       Cão

Produto concentrado designado para eliminar o desagradável odor de urina de cães, 
tanto de superfícies duras como moles. Adequado para cães. O produto ajuda a 
eliminar a marcação territorial (pulverização). Graças à moderna tecnologia bio-
enzimática, elimina o ácido úrico, sendo o principal ingrediente da urina. Nosso produto 
é totalmente biodegradável e seguro para animais e seres humanos.
Recomendações
- eliminação do odor de urina de cães de qualquer superfície dura e macia
- ajudar a combater a marcação reflexa

Ingredientes
Aqua, PEG/PPG-27/30, Copolymer, Enzymes, Nonoxynol-9, Parfum, Sodium Benzoate.

Embalagem
500 ml.
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DS10022

DS10019

                    Gato

Produto concentrado designado para eliminar o desagradável odor de urina de gato de 
superfícies duras e moles. Adequado para gatos de todas as idades. O produto ajuda a 
eliminar a marcação territorial (pulverização). Graças à moderna tecnologia bio-
enzimática, elimina o ácido úrico, sendo o principal ingrediente da urina. Nosso produto é 
totalmente biodegradável e seguro para animais e seres humanos.
Recomendações
- eliminação do odor de urina de gatos de qualquer superfície dura e macia
- ajudar a combater a marcação reflexa

Ingredientes
Aqua, PEG/PPG-27/30, Copolymer, Enzymes, Nonoxynol-9, Parfum, Sodium Benzoate.

Embalagem
500 ml.

                    

                   Sofá & Alcatifa

Produto concentrado designado para eliminar manchas de urina de tapetes, móveis 
estofados e outras superfícies macias.
Remove eficientemente as manchas frescas e velhas. Graças à moderna tecnologia bio-
enzimática, elimina o ácido úrico, sendo o principal ingrediente da urina. Nosso produto é 
totalmente biodegradável e seguro para animais e seres humanos.
Recomendações
- para eliminar manchas de urina de tapetes, móveis estofados e outras superfícies 
macias

Ingredientes
Aqua, Sodium Lauryl Sulfate, PEG/PPG-27/30, Copolymer, Copolymer-3, Enzymes, 
Nonoxynol-9, Parfum, Sodium Benzoate.

Embalagem
500 ml.


