Linha DogStar

Dog Star Pequeno Porte é um alimento nutritivo e completo, indicado para cães adultos das raças de pequeno
porte com peso vivo de até 15 kg. Dog Star Pequeno
Porte apresenta carboidratos e proteínas de alta digestibilidade, proporcionados pelo Arroz e Carne de frango.
Dog
Star
Pequeno
Porte
contém
Probióticos
(Bacillus
subtilis),
Mannan-oligossacarídeos e Zeolita, que em conjunto com
Yucca schidigera, asseguram maior vitalidade intestinal,
menor volume e odor das fezes. Dog Star Pequeno Porte
possui alta densidade nutricional, para que os cães de
raças pequenas desfrutem de todos os nutrientes com
satisfação e sabor. Dog Star Pequeno Porte é elaborado
com fontes de fibras naturais, Ômega 3 e precursores da
Vitamina A, representados pela Semente de linhaça,
Ervilha e Cenoura desidratadas. Dog Star Pequeno Porte
é enriquecido com Vitamina C que reduz o stress oxidativo celular, proporcionando ao seu cão mais longevidade e
qualidade de vida. Dog Star Pequeno Porte é recomendado para cães que vivem em ambientes fechados.
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Dog Star
Carne de Frango e Arroz
Alta Digestibilidade
Hexametafosfato de Sódio
Reduz o Tártaro
Semente de Linhaça
Maior Longevidade
Probióticos
Saúde Intestinal
Vitamina C
Maior Proteção

Dog Star Vegetais é um alimento completo e extrusado, indicado para cães adultos de todas as raças e
portes físicos. Dog Star Vegetais reúne em sua composição toda tecnologia em processamento industrial, para que os cães desfrutem de todos os nutrientes com maior satisfação e sabor. Dog Star Vegetais
apresenta Mannan-oligossacarídeos, que em
conjunto com Yucca schidigera, asseguram menor
volume e odor as fezes. Dog Star Vegetais é elaborado com fonte de fibras naturais e precursores da
Vitamina A, representados pela Ervilha e Cenoura
desidratadas. Dog Star Vegetais é nutrição equilibrada para proporcionar longevidade e qualidade
vida aos cães.
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Dog Star

Carne de Frango e Arroz
Alta Digestibilidade
Selênio e Vitamina E
Ação Antioxidante
Semente de Linhaça
Fibras e Ômega 3
Extrato de Yucca
Reduz Odor das Fezes
Cenoura e Ervilha
Fibras Solúveis

Dog Star Tradicional é um alimento completo e balanceado, indicado para cães adultos de todas as raças e
portes físicos. Dog Star Tradicional é composto por
ingredientes nobres e rigorosamente selecionados.
Dog Star Tradicional apresenta Semente de linhaça,
rica em fibras e Ômega 3; Mannan-oligossacarídeos,
que em conjunto com Yucca schidigera, asseguram
menor volume e odor as fezes. Dog Star Tradicional é
enriquecido com vitaminas, sais minerais e com sabor
que agrada aos mais exigentes paladares. Dog Star
Tradicional é crocante, saudável e alimenta com qualidade de vida.
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Dog Star
Carne de Frango e Arroz
Alta Digestibilidade
Selênio e Vitamina E
Ação Antioxidante
Semente de Linhaça
Fibras e Ômega 3
Extrato de Yucca
Reduz Odor das Fezes
20% de Proteina
Maior Vitalidade

Dog Star Filhotes Mix é um alimento completo
indicado para filhotes de cães de todas as raças,
cadelas no terço final de gestação e durante toda a
lactação. Dog Star Filhotes Mix é elaborado com
ingredientes nobres e rigorosamente selecionados,
permitindo todo o aporte nutricional, para que os
filhotes de cães possam crescer fortes e saudáveis.
Dog Star Filhotes Mix apresenta carboidratos e
proteínas de alta digestibilidade, proporcionados
pelo Arroz e Carne de frango. Ácidos graxos essenciais, Ômega 3 e 6 representados pela Semente de
linhaça e Óleo de frango. Dog Star Filhotes Mix
apresenta Mannan-oligossacarídeos, que em
conjunto de Yucca schidigera e Probióticos asseguram maior vitalidade intestinal, menor volume e odor
das fezes. Dog Star Filhotes Mix é enriquecido com
vitaminas, minerais e fibras oriundas da cenoura e
espinafre.

Dog Star
Carne de Frango e Arroz
Alta Digestibilidade
Cenoura e Espinafre
Ferro e Vitamina A
Semente de Linhaça
Fibras e Ômega 3
Extrato de Yucca
Reduz Odor das Fezes
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