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Multi Star

Multi Star Cat Peixe é um alimento indicado para gatos 
adultos de todas as raças. Multi Star Cat Peixe contém 
Mannan-oligossacarídeos e Zeolita, que junto com o 
Extrato de yucca diminuem o volume e odor das fezes. 
Os ácidos graxos essenciais Ômega 3 e 6 no Multi Star 
Cat Peixe proporcionam uma pele saudável e pelos 
brilhantes.
A inclusão de fontes de �bras combinadas entre Fibra de 
ervilha e Psyllium, estimulam a eliminação dos pelos 
ingeridos na higienização dos gatos. Estas �bras gradati-
vamente monitoram e regulam a formação das bolas de 
pelo no estômago, promovendo a sua eliminação 
através das fezes.
Multi Star Cat Peixe foi desenvolvido para atender as 
necessidades nutricionais e �siológicas, permitindo: 
• Equilíbrio e controle do pH urinário. 
• Controle dos macrominerais Magnésio, Fósforo, Enxofre 
e Cálcio, monitorando o pH urinário. 
• Integridade da visão e coração pela adição de Taurina. 
Multi Star Cat Peixe tem excelente paladar e aroma, 
promovendo o máximo prazer em nutrição. 

Taurina (Mín.)    0,1%
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Multi Star Cat Mix é um alimento indicado para gatos 
adultos de todas as raças. Multi Star Cat Mix contém 
Mannan-oligossacarídeos e Zeolita, que junto com o 
Extrato de yucca diminuem o volume e odor das fezes. 
Os ácidos graxos essenciais Ômega 3 e 6 no Multi Star 
Cat Mix proporciona uma pele saudável e pelos brilhan-
tes.
A inclusão de fontes de �bras combinadas entre Fibra de 
ervilha e Psyllium, estimulam a eliminação dos pelos 
ingeridos na higienização dos gatos. Estas �bras gradati-
vamente monitoram e regulam a formação das bolas de 
pelo no estômago, promovendo a sua eliminação 
através das fezes.
Multi Star Cat Mix foi desenvolvido para atender as 
necessidades nutricionais e �siológicas, permitindo: 
• Equilíbrio e controle do pH urinário. 
• Controle dos macrominerais Magnésio, Fósforo, Enxofre 
e Cálcio, monitorando o pH urinário. 
• Integridade da visão e coração pela adição de Taurina. 
Multi Star Cat Mix tem excelente paladar e aroma, 
promovendo o máximo prazer em nutrição.
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Multi Star Cat Carne é um alimento indicado para gatos 
adultos de todas as raças. Multi Star Cat Carne contém 
Mannan-oligossacarídeos e Zeolita, que junto com o 
Extrato de yucca diminuem o volume e odor das fezes. 
Os ácidos graxos essenciais Ômega 3 e 6 no Multi Star 
Cat Carne proporcionam uma pele saudável e pelos 
brilhantes. 
A inclusão de fontes de �bras combinadas entre Fibra de 
ervilha e Psyllium, estimulam a eliminação dos pelos 
ingeridos na higienização dos gatos. Estas �bras gradati-
vamente monitoram e regulam a formação das bolas de 
pelo no estômago, promovendo a sua eliminação 
através das fezes.
Multi Star Cat Carne foi desenvolvido para atender as 
necessidades nutricionais e �siológicas, permitindo: 
• Equilíbrio e controle do pH urinário. 
• Controle dos macrominerais Magnésio, Fósforo, Enxofre 
e Cálcio, monitorando o pH urinário. 
• Integridade da visão e coração pela adição de Taurina. 
Multi Star Cat Carne tem excelente paladar e aroma, 
promovendo o máximo prazer em nutrição.
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Multi Star Cat Salmão é um alimento indicado para gatos e gatas adultos 
castrados de todas as raças e portes físicos. Multi Star Cat Castrados 
Salmão é elaborado com Proteínas de alto valor biológico - Salmão; 
Carboidratos de altadis digestibilidade - arroz e milho; Lipídeos - Óleo de 
frango, óleo de peixe e a Semente de linhaça, fornecem a relação ideal 
entre Ômega 3 e 6, resultando em pele saudável e pelos brilhantes. Multi 
Star Cat Castrados Salmão foi desenvolvido para atender as necessida-
des nutricionais e �siológicas dos gatos e gatas adultos castrados, monito-
rando o peso através de menor aporte calórico pela incusçao de Psylium e 
Fibra de ervilha e também pela L-carnitina que otimiza os lipídeos em 
energia. A adição do aminoácido essencial Taurina colabora para evitar 
problemas cardíacos e visuais. O controle dos macro-minerais Magnésio, 
Fósforo, Enxofre e Cálcio, monitoram a formação dos cálculos de maior 
incidência nos gatos. Multi Star Cat Castrados Salmão recebe a inclusão 
de Mannan-oligossacarídeos e Zeolita que junto ao Extrato de yucca, 
diminuem o volume e odor das fezes.
Multi Star Cat Castrados Salmão regula a �ora intestinal com o aporte de 
Probióticos (Bacillus subtilis).
Multi Star Cat Castrados Salmão cujas fontes de �bras combinadas entre 
Fibra de ervilha e Psyllium, estimulam a eliminação dos pelos ingeridos na 
higienização dos gatos. Estas �bras gradativamente monitoram e regulam 
a formação das bolas de pelo no estômago, promovendo a sua eliminação 
atravésdas fezes.

Taurina (Mín.)    0,1%
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Metionina (Mín.)    0,62%

L-Carnitina (Mín.)    0,01%

Lisina (Mín.)    0,83%

Tocoferol (Mín.)    0,005%

Bacillus subtilis (Mín.)    1x10 UFC/g



Multi Star Cat Mix Filhotes é um alimento indicado 
para gatos adultos e �lhotes de todas as raças. Os gatos 
são animais exigentes e muito sensíveis, por isso 
Multi Star Cat Mix Filhotes contém 
Mannan-oligossacarídeos e Zeolita, que junto com o 
Extrato de yucca diminuem o volume e odor das fezes. 
Os ácidos graxos essenciais Ômega 3 e 6 no Multi Star 
Cat Mix Filhotes proporcionam uma pele saudável e 
pelos brilhantes. Multi Star Cat Mix Filhotes foi desen-
volvido para atender as necessidades nutricionais e 
�siológicas, permitindo:
• Crescimento harmônico dos �lhotes, entre ganho de 
peso e estatura. 
• Integridade da visão e coração pela adição de Taurina.
• Equilíbrio e controle do pH urinário. 
• Controle dos macrominerais Magnésio, Fósforo, Enxo-
fre e Cálcio, monitorando assim o pH urinário.
Multi Star Cat Mix Filhotes tem excelente paladar e 
aroma, promovendo o máximo prazer em nutrição.
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