
Sabores:

APRESENTAÇÃO
Embalagens de 250g e 500g, com fecho Zip Lock.

Uma maneira 
fácil e deliciosa 
de agradar o 
seu cão

Agradando com Saúde

Não contémcorantes nemaromatizantesartificiais.

banana + cenoura + aveia
maçã + beterraba

banana + cenoura + aveia
+ maçã + beterraba MIX
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Enriquecimento por Kg
Vitamina A (min.)............................................................
Vitamina E (min.) ............................................................
Ferro (min.) .......................................................................
Zinco (min.) ......................................................................
MOS (min.)........................................................................

5000 Ul/kg
20 Ul/kg

80 mg/kg
30 mg/kg

200 mg/kg

Composição Básica do Produto
Aveia em flocos, farinha de trigo integral, banana fresca, farinha 
de cenoura, farinha de centeio integral, farinha de arroz, fubá de 
milho integral*, óleo de soja, proteína de soja texturizada*, 
vitamina A, vitamina E, Ferro orgânico, Zinco orgânico, 
Prebióticos Mos (mananoligossacarideos).
Eventuais substitutivos:
Semente de chia, quinua, gergelim, linhaça, aveia e trigo. 

*espécies doadoras de genes: Bacillus thuringiensis, 
Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes. 

Níveis de Garantia

Valor calórico: 2,80 Kcal/kg

Proteína Bruta (min.) ..................................................
Extrato etéreo (min.)...................................................
Fibra Bruta (max.) ........................................................
Matéria Mineral (max.) ...............................................
Umidade (max.) ............................................................
Cálcio (min.) ..................................................................
Cálcio (max.) .................................................................
Fósforo (min.)................................................................
Ômega 3 (min.) ............................................................
Ômega 6 (min.) ............................................................

130,00 g/kg
40,00 g/kg
80,00 g/kg
50,00 g/kg

120,00 g/kg
1000 mg/kg
2000 mg/kg
2000 mg/kg
1000 mg/kg

10 mg/kg

Modo de Usar

Alimento específico. Este produto não substitui o alimento completo.

Fornecer conforme a tabela abaixo, fracionado durante o dia.

Peso Crokilhos / dia

2

3

4

5

Até 5 kg

Até 10 kg

Até 15 kg

Acima de 20 kg

Indicado para ser usado como agrado ou 
recompensa, o biscoito Crokilho é um alimento 
específico para cães adultos de todas as raças 
de pequeno, médio ou grande porte. Disponível 
em três sabores diferentes, todos integrais com 
frutas frescas, o snack é assado e crocante 
oferecendo um sabor irresistível. 

Vantagens

Agradando com Saúde

Com prebiótico
Zero gordura animal
Auxilia na saúde oral
Sem adição de sal e açúcar
Vitaminas A e E, zinco e ferro


