
Saudável para seu Pet,
   prático para você!



Só quem tem pet sabe como é intenso 
o amor que sentimos pelos nossos 
animais.

Hoje os pets realmente fazem parte da família e por 
isso existe toda uma preocupação com o bem-estar 
deles. Nesse quesito, a alimentação obviamente não 
pode ficar de fora e foi exatamente por conta dessa 
preocupação e desse cuidado que começa a história 
da Pet Delícia. 

Chico, o mascote da família Pet Delícia era alimen-
tado com ração seca super premium, mas depois de 
um tempo, começou a demonstrar falta de apetite 
e parou de ter aquela alegria na hora de comer. A 
solução foi começar a preparar refeições caseiras, 
balanceadas, sempre utilizando os melhores ingre-
dientes que além de saborosos eram 100% naturais. 
O resultado não poderia ser melhor! Ele recuperou 
a felicidade na hora das refeições e passou a ser ali-
mentado com comidinhas naturais, com inúmeros 
benefícios para a saúde. 
Conversando com outras pessoas, percebe-
mos que muitas tinham vontade de alimentar as 
mascotes com comidas saudáveis e saborosas. 

No entanto, um questionamento era comum:

Foi assim que surgiu a Pet Delícia, lá em 2011, no Rio 
de Janeiro, com o intuito de ajudar outros amantes 
dos animais a terem acesso à mesma comida que 
o Chico. Nossa filosofia sempre foi a de proporcio-
nar essa alimentação com ingredientes frescos e 
saudáveis, em uma refeição também saborosa para 
os bichinhos. Afinal, quem tem um pet sabe que 
eles são membros da família, e nada mais justo do 
que apostar em uma alimentação à altura, igual a 
de qualquer filho, que seja rica em nutrientes, livre 
de componentes que fazem mal e super saborosa. 
Assim, eles vão se juntar as refeições e não ficar mais 
desejando apenas ao lado da mesa.

“Não tenho tempo de fazer comida 
para mim, como farei comida para o 
meu cachorro?”
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Benefícios

Como fazer a transição da ração para Pet Delícia:

Dia 1 e 2 
25% de Pet Delícia 

misturado com 
75% de ração

Dia 3 e 4
50% de Pet Delícia 

misturado com 
50% de ração

Dia 5 e 6
75% de Pet Delícia 

misturado com 
25% de ração

Dia 7 ... 
100% de Pet Delícia

Alimentação 
100% Natural

Livre de 
transgênicos

cozimento 
delicado

 
elimina os microorganismos 
e conserva o produto sem 

adição de químicos

Máximo de 
nutrientes

 
devido ao processo 

de cozimento

sem corantes e 
conservantes

Ingredientes 
selecionados

cortes de carne bovina e de 
frango, legumes, frutas e 
ingredientes funcionais



Receitas Clássicas 
Os cães podem desfrutar de diversos sabores incríveis 
da Pet Delícia Receitas Clássicas: Caçarolinha de 
Carne, Jardineira de Frango, Risotinho de Frango, 
ou Panelinha de Carne, por exemplo. Também temos 
a Papinha de frango para a fase de crescimento dos 
filhotes. Todas são livres de conservantes, corantes 
e sabores artificiais. Essas combinações deliciosas 
proporcionam uma refeição balanceada, saborosa e 
extremamente saudável para os cães.

para Cães

« «



« «

Caçarolinha de Carne é uma deliciosa receita 100% 
natural balanceada para cães adultos, feita com 
cortes nobres de carne bovina e legumes frescos. 
Apresenta gorduras saudáveis inclusive ômegas 3 e 
6, umidade ideal, antioxidantes e anti-inflamatórios 
naturais, além de ingredientes funcionais como algas 
e aveia em flocos a fim de proporcionar saúde aos 
caninos. 
Cheirosa, saborosa e aprovada por cães exigentes!

Caçarolinha de Carne
Carne bovina Cenoura Abobrinha Curcumina

Cortes nobres de carne 
bovina como músculo, 
coração e língua, são fon-
tes proteicas de alto valor 
biológico e dos aminoáci-
dos essenciais, vitaminas e 
minerais. Proteínas fazem 
parte de toda a estrutura 
celular do organismo, aju-
dando no crescimento e 
reestruturação.

Fonte de antioxidantes, 
vitamina A e betacaro-
teno, que ajudam a visão e 
a pele. Vitaminas do com-
plexo B ajudam a regular o 
sistema nervoso e a função 
do aparelho digestivo. Essa 
combinação fortalece o 
sistema imunológico.

Boa fonte de vitamina C, 
rica em niacina, vitamina 
do Complexo B, ácido 
fólico, betacaroteno, mag-
nésio e potássio. Tem baixa 
densidade calórica em um 
maior volume de alimento, 
possibilitando maior sacie-
dade, baixo conteúdo 
de açúcares e é de fácil 
digestão.

Chamada de ouro da terra, 
é o principal ingrediente 
ativo do açafrão. A cur-
cumina tem propriedades 
anti-inflamatórias e antio-
xidantes potentes.

Este produto foi elaborado e balanceado por veterinários especialistas em nutrição animal e pode ser 
utilizado como alimentação diária – de forma exclusiva ou misturado com ração.

Modo de Conservação
Conservar em local fresco e seco, fora do alcance de 
crianças e animais. Após aberto, consumir em menos 
de 24 horas ou manter até três dias na geladeira com a 
latinha tampada. 

Indicação de Uso
Alimento 100% natural e balanceado, específico para 
cães adultos. Pode ser oferecido como refeição exclusiva 
ou misturado na ração.

Fabricante 

Uso por Espécie 

 
Classificação Fiscal  

Origem do Produto 

Reg. Ministério da Saúde 

Validade do Produto 

 

Fontes de Proteína 

Legumes 

Óleos 

Funcionais 

Enriquecimento 
Vitaminas e Minerais 

(por kg do produto) 

Descrição do Produto 
 
 
 
 

Peso Embalagem 

 
Dimensões Embalagem 

(altura x comprimento x largura) 

Código de Barras 

Pet Bistrô Alimentos LTDA 

Ração tipo “pet” para 
animais domésticos 

23099090 

Nacional 

2200100 

1 ano 

Carne bovina, coração bovino, língua bovina 

Abobrinha, cenoura, batata, beterraba, chuchu 

Óleo de girassol, lecitina de soja não transgênica 

Alecrim, aveia em flocos, algas, semente de linhaça, semente de chia, levedura seca, 
cúrcuma e piperina 

Vitamina A 4000,00 UI; Vitamina D3 400,00 UI; Vitamina E 20,00 UI; Vitamina K3 1,00 
mg; Vitamina B1 0,80 mg; Vitamina B2 1,60 mg; Vitamina B6 1,40 mg; Vitamina B12 
14,00 mcg; Ácido Fólico 0,50 mg; Biotina 0,15 mg; Ácido Pantotênico 6,00 mg; Colina 
450 mg; Niacina 6,50 mg; Vitamina C 20,0 mg; Zinco 20,00 mg; Manganês 1,50 mg; 
Ferro 13,50 mg; Cobre 2,00 mg; Selênio 0,08 mg; Iodo 0,26 mg.  

Pet Delícia Caçarolinha de 
Carne 320g (para cães) 

Pet Delícia Caçarolinha de 
Carne 110g (para cães) 

320g 
110g 

8,3cm x 7,3cm x 7,3cm 
3cm x 7,3cm x 7,3cm 

7898948410134 
7898948410219

Ficha técnica

composição

1110

Sabor & Qualidade! O melhor em nutrição para o seu pet:

Níveis de Garantia por kg

recomendação DIária*

Umidade (máx) 
Proteína bruta (mín)
Extrato etéreo (mín)

Matéria Fibrosa (máx)
Matéria Mineral (máx)

Cálcio (mín) 
Cálcio (máx) 

Fósforo (mín)
Sódio (mín)

95g - 320g
320g - 640g
640g - 960g
960g - 1,28kg
1,28kg - 1,6kg

1kg - 5kg
5kg - 13kg

13kg - 22kg
22kg - 32kg
32kg - 43kg

peso do animal quantidade

790g
70g
39g
15g
15g
1,3g
1,9g
1,1g
0,3g

Ômega 3 (mín)
Ômega 6 (mín) 

Matéria Seca (mín)
 

Energia Metabolizável 
 

% energia Proteínas 
% energia Carboidratos 

% energia Gorduras

0,9g
4g
210g

1000kcal

30%
32%
38%

*Indicação de consumo sugerida considerando a necessidade 
calórica diária, sujeito adaptações por atividade física ou me-
tabolismo. Introduzir gradativamente ao longo de 1 semana. 
Sugere-se adequar a quantidade proporcionalmente como 
complemento (cada 100g equivale aprox. 25g de ração). 

**Acima de 43 quilos acrescente mais 1 lata de 320g para 
cada 12kg de peso do cão.

sem 
transgênicos 

Hidratação 
ideal

legumes e carnes 
Selecionadas

fibras e 
prebióticos 

naturais

ômegas 
3 e 6

antioxidantes e 
anti-inflamatórios 

naturais



« «

Jardineira de frango é uma deliciosa receita 100% 
natural balanceada para cães adultos, feita com 
frango e legumes frescos. A receita tem baixo sódio, 
gorduras saudáveis inclusive ômegas 3 e 6, umidade 
ideal, antioxidantes e anti-inflamatórios naturais, e 
ingredientes funcionais como alecrim e aveia em 
flocos para proporcionar mais saúde ao seu cão. 
Indicamos essa receita para cães sensíveis! 

Jardineira de Frango
Frango Batata Ervilhas Alecrim

Cortes nobres como peito 
e moela de frango, são 
ricos em proteínas, amino-
ácidos essenciais, minerais 
e vitaminas. O peito de 
frango é um corte alta-
mente digestível e de alto 
valor biológico. A moela 
é uma excelente fonte de 
selênio, que promove a 
saúde do coração.

A batata é rica em carboi-
dratos com alta digestibi-
lidade e baixa densidade 
calórica. Rica em minerais 
e vitaminas, ajuda a repor 
a energia rapidamente 
no sistema de defesa do 
organismo, sendo uma 
ótima opção para pets sen-
síveis ou com transtornos 
gastrintestinais.

Rica em fibras, minerais 
e boa fonte de proteínas 
dos carotenoides, luteína 
e zeaxantina. Ao contrário 
da maioria das legumino-
sas, é de fácil digestão e 
fonte de carboidratos de 
baixo índice glicêmico. 
Ajuda a controlar os níveis 
de colesterol no sangue.

Além de seu cheiro maravi-
lhoso, o tempero tem ação 
antifúngica, anti-inflamató-
ria e antioxidante.

Este produto foi elaborado e balanceado por veterinários especialistas em nutrição animal e pode ser 
utilizado como alimentação diária – de forma exclusiva ou misturado com ração.

Modo de Conservação
Conservar em local fresco e seco, fora do alcance de 
crianças e animais. Após aberto, consumir em menos 
de 24 horas ou manter até três dias na geladeira com a 
latinha tampada. 

Indicação de Uso
Alimento 100% natural e balanceado, específico para 
cães adultos. Pode ser oferecido como refeição exclusiva 
ou misturado na ração.

Fabricante 

Uso por Espécie 

 
Classificação Fiscal  

Origem do Produto 

Reg. Ministério da Saúde 

Validade do Produto 

 

Fontes de Proteína 

Legumes 

Óleos 

Funcionais 

Enriquecimento 
Vitaminas e Minerais 

(por kg do produto) 

Descrição do Produto 
 
 
 
 

Peso Embalagem 

 
Dimensões Embalagem 

(altura x comprimento x largura) 

Código de Barras 

Pet Bistrô Alimentos LTDA 

Ração tipo “pet” para 
animais domésticos 

23099090 

Nacional 

2200100 

1 ano 

Peito de frango, moela de frango 

Abobrinha, cenoura, batata, ervilhas, chuchu 

Óleo de girassol, lecitina de soja não transgênica 

Alecrim, algas, aveia em flocos, semente de linhaça, levedura seca, semente de chia, 
cúrcuma e piperina  

Vitamina A 5550,00 UI; Vitamina D3 555,00 UI; Vitamina E 20,00 UI; Vitamina K3 1,00 
mg; Vitamina B1 0,80 mg; Vitamina B2 1,60 mg; Vitamina B6 1,40 mg; Vitamina B12 
14,00 mcg; Ácido Fólico 0,50 mg; Biotina 0,15 mg; Ácido Pantotênico 6,00 mg; Colina 
450 mg; Niacina 6,50 mg; Vitamina C 20,0 mg; Zinco 20,00 mg; Manganês 1,50 mg; 
Ferro 13,50 mg; Cobre 2,00 mg; Selênio 0,08 mg; Iodo 0,26 mg.  

Pet Delícia Jardineira de 
Frango 320g (para cães) 

Pet Delícia Jardineira de 
Frango 110g (para cães) 

320g 
110g 

8,3cm x 7,3cm x 7,3cm 
3cm x 7,3cm x 7,3cm 

7898948410127 
7898948410226

Ficha técnica

composição

1312

Sabor & Qualidade! O melhor em nutrição para o seu pet:

Níveis de Garantia por kg

recomendação DIária*

Umidade (máx) 
Proteína bruta (mín)
Extrato etéreo (mín)

Matéria Fibrosa (máx)
Matéria Mineral (máx)

Cálcio (mín) 
Cálcio (máx) 

Fósforo (mín)
Sódio (mín)

93g - 320g
320g - 640g
640g - 960g
960g - 1,28kg
1,28kg - 1,6kg

1kg - 5kg
5kg - 13kg

13kg - 22,5kg
22,5kg - 33kg

33kg - 44kg

peso do animal quantidade

775g
80g
35g
15g
15g
1,3g
1,9g
1,1g
0,25g

Ômega 3 (mín)
Ômega 6 (mín) 

Matéria Seca (mín)
 

Energia Metabolizável 
 

% energia Proteínas 
% energia Carboidratos 

% energia Gorduras

0,8g
10g
225g

1020kcal

34%
33%
33%

*Indicação de consumo sugerida considerando a necessidade 
calórica diária, sujeito adaptações por atividade física ou me-
tabolismo. Introduzir gradativamente ao longo de 1 semana. 
Sugere-se adequar a quantidade proporcionalmente como 
complemento (cada 100g equivale aprox. 25g de ração). 

**Acima de 44 quilos acrescente mais 1 lata de 320g para 
cada 12kg de peso do cão. 

sem 
transgênicos 

legumes e carnes 
selecionadas

hidratação 
ideal

fibras e 
prebióticos 

naturais

ômegas 
3 e 6

antioxidantes e 
anti-inflamatórios 

naturais



« «

sem 
transgênicos 

Hidratação 
ideal

Fácil 
DIgestão

fibras e 
prebióticos 

naturais

ômegas 
3 e 6

antioxidantes e 
anti-inflamatórios 

naturais

Panelinha de carne é uma deliciosa receita 
balanceada para cães, feita com cortes nobres de 
carne bovina, arroz, legumes, vitaminas e minerais. 
Receita rica em ômegas 3 e 6, antioxidantes e anti-
inflamatórios. Indicada para animais que tem paladar 
exigente e gostam do sabor de carne bovina ou que 
tem uma digestão lenta e precisam de uma dieta leve 
e de fácil digestão. 

Panelinha de Carne
Carne Bovina Arroz parboilizado Curcumina Algas

Cortes nobres de carne 
bovina como músculo, 
coração e língua, são fon-
tes proteicas de alto valor 
biológico e dos aminoáci-
dos essenciais, vitaminas e 
minerais. Proteínas fazem 
parte de toda a estrutura 
celular do organismo, aju-
dando no crescimento e 
reestruturação.

Contém uma quantidade 
maior de proteínas, fibras, 
minerais e vitaminas que 
o arroz branco devido ao 
processamento feito com 
água fervente, deixando 
seus nutrientes na parte 
interna do grão. Menor 
índice glicêmico e maior 
quantidade de amido 
resistente.

Chamada de ouro da terra, 
é o principal ingrediente 
ativo do açafrão. A cur-
cumina tem propriedades 
anti-inflamatórias e antio-
xidantes potentes.

Ricas em ômega 3 e exce-
lente fonte de energia. 
Receitas com algas em sua 
composição minimizam os 
processos inflamatórios, 
tem ações antioxidan-
tes, ajudam no combate 
a anemia, auxiliam na 
saúde intestinal e propor-
cionam uma sensação de 
saciedade.

Este produto foi elaborado e balanceado por veterinários especialistas em nutrição animal e pode ser 
utilizado como alimentação diária – de forma exclusiva ou misturado com ração.

Modo de Conservação
Conservar em local fresco e seco, fora do alcance de 
crianças e animais. Após aberto, consumir em menos 
de 24 horas ou manter até três dias na geladeira com a 
latinha tampada. 

Indicação de Uso
Alimento 100% natural e balanceado, específico para 
cães adultos. Pode ser oferecido como refeição exclusiva 
ou misturado na ração.

Fabricante 

Uso por Espécie 

 
Classificação Fiscal  

Origem do Produto 

Reg. Ministério da Saúde 

Validade do Produto 

 

Fontes de Proteína 

Legumes e Grãos 

Óleos 

Funcionais 

Enriquecimento 
Vitaminas e Minerais 

(por kg do produto) 

Descrição do Produto

 
Peso Embalagem 

Dimensões Embalagem 
(altura x comprimento x largura)

Código de Barras 

Pet Bistrô Alimentos LTDA 

Ração tipo “pet” para 
animais domésticos 

23099090 

Nacional 

2200100 

1 ano 

Carne bovina, coração bovino, língua bovina 

Arroz parboilizado, arroz integral; abobrinha, cenoura, inhame, ervilhas, chuchu 

Óleo de girassol, lecitina de soja não transgênica 

Alecrim, algas, açafrão da terra (curcumina), pimenta preta (piperina), aveia em flocos, 
semente de linhaça, levedura seca 

Vitamina A 4000,00 UI; Vitamina D3 400,00 UI; Vitamina E 20,00 UI; Vitamina K3 1,00 
mg; Vitamina B1 0,80 mg; Vitamina B2 1,60 mg; Vitamina B6 1,40 mg; Vitamina B12 
15,00 mcg; Ácido Fólico 0,50 mg; Biotina 0,15 mg; Ácido Pantotênico 6,00 mg; Colina 
500 mg; Niacina 7,00 mg; Vitamina C 20,0 mg; Zinco 25,00 mg; Manganês 2,00 mg; 
Ferro 15,00 mg; Cobre 2,50 mg; Selênio 0,10 mg; Iodo 0,30 mg.  

Pet Delícia Panelinha de 
Carne 320g (para cães)

320g

8,3cm x 7,3cm x 7,3cm 

7898948410271 

Ficha técnica

composição

1514

Sabor & Qualidade! O melhor em nutrição para o seu pet:

Níveis de Garantia por kg

recomendação DIária*

Umidade (máx) 
Proteína bruta (mín)
Extrato etéreo (mín)

Matéria Fibrosa (máx)
Matéria Mineral (máx)

Cálcio (mín) 
Cálcio (máx) 

Fósforo (mín)
Sódio (mín)

83g - 320g
320g - 640g
640g - 960g
960g - 1,28kg
1,28kg - 1,6kg

1kg - 6kg
6kg - 15,5kg

15,5kg - 26,5kg
26,5kg - 39kg

39kg - 52kg

peso do animal quantidade

760g
75g
38g
12g
15g
1,5g
2,1g
1,2g
0,3g

Ômega 3 (mín)
Ômega 6 (mín) 

Matéria Seca (mín)
 

Energia Metabolizável 
 

% energia Proteínas 
% energia Carboidratos 

% energia Gorduras

0,8g
4g
240g

1150kcal

29%
33%
38%

*Indicação de consumo sugerida considerando a necessidade 
calórica diária, sujeito adaptações por atividade física ou me-
tabolismo. Introduzir gradativamente ao longo de 1 semana. 
Sugere-se adequar a quantidade proporcionalmente como 
complemento (cada 100g equivale aprox. 30g de ração). 

**Acima de 52 quilos acrescente mais 1 lata de 320g para 
cada 15kg de peso do cão. 



« «

sem 
transgênicos 

Hidratação 
ideal

Fácil 
DIgestão

fibras e 
prebióticos 

naturais

ômegas 
3 e 6

antioxidantes e 
anti-inflamatórios 

naturais

Risotinho de frango é uma deliciosa receita 
balanceada para cães, feita com as melhores partes 
do frango, arroz, legumes, vitaminas e minerais. 
Receita de baixo sódio, rica em ômegas 3 e 6, 
antioxidantes e anti-inflamatórios. Indicada para 
animais que necessitam uma restrição de sódio, que 
tem uma digestão lenta ou que precisam de uma 
dieta leve e de fácil digestão. 

Risotinho de Frango
Frango Arroz integral Aveia em flocos Semente de linhaça

Cortes nobres como peito 
e moela de frango, são 
ricos em proteínas, amino-
ácidos essenciais, minerais 
e vitaminas. O peito de 
frango é um corte alta-
mente digestível e de alto 
valor biológico. A moela 
é uma excelente fonte de 
selênio, que promove a 
saúde do coração.

Rico em nutrientes pois 
não passa pelo processo 
de polimento. O grão está 
em sua forma natural, ape-
nas descascado. Rico em 
fibras e moderadamente 
fermentável no cólon, pro-
move a produção benéfica 
de ácidos graxos de cadeia 
curta e melhora a saúde 
intestinal.

Rica em fibras, minerais 
e beta-glucanas que tem 
efeito prebiótico. A aveia 
em flocos auxilia a boa 
digestão, qualidade intesti-
nal e regulação do coleste-
rol e do nível de açúcar no 
sangue. Ótima para o bom 
estado do pelo e da pele 
devido a biotina.

Rica em fibras solúveis e 
insolúveis, a semente de 
linhaça melhora a flora 
intestinal e regula os movi-
mentos intestinais. Fonte 
de gorduras boas, inclusive 
ômega 3, que são absorvi-
das lentamente pelo sis-
tema digestivo dos cães. 

Este produto foi elaborado e balanceado por veterinários especialistas em nutrição animal e pode ser 
utilizado como alimentação diária – de forma exclusiva ou misturado com ração.

Modo de Conservação
Conservar em local fresco e seco, fora do alcance de 
crianças e animais. Após aberto, consumir em menos 
de 24 horas ou manter até três dias na geladeira com a 
latinha tampada. 

Indicação de Uso
Alimento 100% natural e balanceado, específico para 
cães adultos. Pode ser oferecido como refeição exclusiva 
ou misturado na ração.

Fabricante 

Uso por Espécie 

 
Classificação Fiscal  

Origem do Produto 

Reg. Ministério da Saúde 

Validade do Produto 

 

Fontes de Proteína 

Legumes e Grãos 

Óleos 

Funcionais 

Enriquecimento 
Vitaminas e Minerais 

(por kg do produto) 

Descrição do Produto

 
Peso Embalagem 

Dimensões Embalagem 
(altura x comprimento x largura)

Código de Barras 

Pet Bistrô Alimentos LTDA 

Ração tipo “pet” para 
animais domésticos 

23099090 

Nacional 

2200100 

1 ano 

Peito de frango, moela de frango 

Arroz parboilizado, arroz integral; abobrinha, cenoura, inhame, ervilhas, chuchu 

Óleo de girassol, lecitina de soja não transgênica 

Alecrim, algas, aveia em flocos, semente de linhaça, levedura seca, cúrcuma e 
piperina. 

Vitamina A 6660,00 UI; Vitamina D3 660,00 UI; Vitamina E 25,00 UI; Vitamina K3 1,20 
mg; Vitamina B1 0,80 mg; Vitamina B2 1,60 mg; Vitamina B6 1,40 mg; Vitamina B12 
14,00 mcg; Ácido Fólico 0,50 mg; Biotina 0,18 mg; Ácido Pantotênico 7,00 mg; Colina 
550 mg; Niacina 9,00 mg; Vitamina C 25,0 mg; Zinco 25,00 mg; Manganês 1,80 mg; 
Ferro 15,00 mg; Cobre 2,50 mg; Selênio 0,1 mg; Iodo 0,3 mg. 

Pet Delícia Risotinho de 
Frango 320g (para cães)

320g

8,3cm x 7,3cm x 7,3cm 

7898948410158 

Ficha técnica

composição

1716

Sabor & Qualidade! O melhor em nutrição para o seu pet:

Níveis de Garantia por kg

recomendação DIária*

Umidade (máx) 
Proteína bruta (mín)
Extrato etéreo (mín)

Matéria Fibrosa (máx)
Matéria Mineral (máx)

Cálcio (mín) 
Cálcio (máx) 

Fósforo (mín)
Sódio (mín)

80g - 320g
320g - 640g
640g - 960g
960g - 1,28kg
1,28kg - 1,6kg

1kg - 6kg
6kg - 16kg

16kg - 27kg
27kg - 40kg
40kg - 54kg

peso do animal quantidade

740g
85g
35g
16g
15g
1,5g
2,1g
1,3g
0,24g

Ômega 3 (mín)
Ômega 6 (mín) 

Matéria Seca (mín)
 

Energia Metabolizável 
 

% energia Proteínas 
% energia Carboidratos 

% energia Gorduras

0,9g
9,4g
260g

1180kcal

31%
41%
28%

*Indicação de consumo sugerida considerando a necessidade 
calórica diária, sujeito adaptações por atividade física ou me-
tabolismo. Introduzir gradativamente ao longo de 1 semana. 
Sugere-se adequar a quantidade proporcionalmente como 
complemento (cada 100g equivale aprox. 30g de ração). 

**Acima de 54 quilos acrescente mais 1 lata de 320g para 
cada 15kg de peso do cão. 



« «

sem 
transgênicos 

Hidratação 
ideal

Crescimento 
Saudável

fibras e 
prebióticos 

naturais

ômegas 
3 e 6

antioxidantes e 
anti-inflamatórios 

naturais

Desenvolvemos a papinha de frango para os mais 
novos membros da família com uma dose extra de 
valor nutricional e muito amor! Deliciosa receita 
100% natural, completa e balanceada para cães 
filhotes, feita com peito de frango, legumes frescos, 
frutas e ingredientes funcionais. Rica em proteínas e 
gorduras saudáveis inclusive ômegas 3 e 6 para pro-
porcionar um crescimento saudável e uma pelagem 
bonita desde filhote.

Papinha de Frango
Frango Cenoura Maçã Algas

Cortes nobres como peito 
e moela de frango, são 
ricos em proteínas, amino-
ácidos essenciais, minerais 
e vitaminas. O peito de 
frango é um corte alta-
mente digestível e de alto 
valor biológico. A moela 
é uma excelente fonte de 
selênio, que promove a 
saúde do coração.

Fonte de antioxidantes, 
vitamina A e betacaro-
teno, que ajudam a visão e 
a pele. Vitaminas do com-
plexo B ajudam a regular o 
sistema nervoso e a função 
do aparelho digestivo. Essa 
combinação fortalece o 
sistema imunológico.

A maçã é uma fruta rica 
em prebióticos, contém 
anti-inflamatórios naturais 
e antioxidantes potentes. 
O potássio contribui para 
purificar o sangue, desin-
toxicando e apoiando o 
sistema imunológico.

Ricas em ômega 3 e exce-
lente fonte de energia. 
Receitas com algas em sua 
composição minimizam os 
processos inflamatórios, 
tem ações antioxidan-
tes, ajudam no combate 
a anemia, auxiliam na 
saúde intestinal e propor-
cionam uma sensação de 
saciedade.

Este produto foi elaborado e balanceado por veterinários especialistas em nutrição animal e pode ser 
utilizado como alimentação diária – de forma exclusiva ou misturado com ração.

Modo de Conservação
Conservar em local fresco e seco, fora do alcance de 
crianças e animais. Após aberto, consumir em menos 
de 24 horas ou manter até três dias na geladeira com a 
latinha tampada. 

Indicação de Uso
Alimento 100% natural e balanceado, específico para 
cães filhotes. Pode ser oferecido como refeição exclusiva 
ou misturado na ração.

Fabricante 

Uso por Espécie 

 
Classificação Fiscal  

Origem do Produto 

Reg. Ministério da Saúde 

Validade do Produto 

 

Fontes de Proteína 

Legumes 

Óleos 

Funcionais 

Enriquecimento 
Vitaminas e Minerais 

(por kg do produto) 

Descrição do Produto

 
 

Peso Embalagem 

Dimensões Embalagem 
(altura x comprimento x largura)

Código de Barras 

Pet Bistrô Alimentos LTDA 

Ração tipo “pet” para 
animais domésticos 

23099090 

Nacional 

2200100 

1 ano 

Peito de frango, moela de frango 

Batata, cenoura, abobrinha, chuchu, ervilhas 

Óleo de girassol, lecitina de soja não transgênica 

Maçã, alecrim, algas, aveia em flocos, semente de linhaça, açafrão da terra 
(curcumina), pimenta preta (piperina), levedura seca  

Vitamina A 5550,00 UI; Vitamina D3 550,00 UI; Vitamina E 25,00 UI; Vitamina K3 1,20 
mg; Vitamina B1 0,80 mg; Vitamina B2 1,60 mg; Vitamina B6 1,60 mg; Vitamina B12 
14,00 mcg; Ácido Fólico 0,50 mg; Biotina 0,18 mg; Ácido Pantotênico 7,00 mg; Colina 
500 mg; Niacina 8,00 mg; Vitamina C 20,0 mg; Zinco 33,00 mg; Manganês 2,50 mg; 
Ferro 28,00 mg; Cobre 3,70 mg; Selênio 0,12 mg; Iodo 0,35 mg. 

Pet Delícia Papinha 
de Frango 320g (para 
cães filhotes)

320g

8,3cm x 7,3cm x 7,3cm 

7898948410264 

Ficha técnica

composição

1918

Sabor & Qualidade! O melhor em nutrição para o seu pet:

Níveis de Garantia por kg

recomendação DIária*

Umidade (máx) 
Proteína bruta (mín)
Extrato etéreo (mín)

Matéria Fibrosa (máx)
Matéria Mineral (máx)

Cálcio (mín) 
Cálcio (máx) 

Fósforo (mín)
Sódio (mín)

148g
295g
496g
672g
834g
1332g

209g
415g
698g
946g
1174g
1938g

216g
430g
722g
979g
1215g
2038g

213g
424g
713g
967g
1200g
2036g

207g
411g
691g
936g
1162g
1995g

2kg
5kg

10kg
15kg

20kg
40kg

peso adulto 
esperado

2 
meses

4 
meses

6 
meses

9 
meses

12 
meses

750g
95g
35g
12g
20g
3,5g
4,7g
2,9g
1g

Ômega 3 (mín)
Ômega 6 (mín) 

Matéria Seca (mín)
 

Energia Metabolizável 
 

% energia Proteínas 
% energia Carboidratos 

% energia Gorduras

0,8g
9g
250g

1100kcal

37%
32%
31%

*Indicação de consumo sugerida consi-
derando a necessidade calórica diária.

**Acima de 40kg de peso adulto espe-
rado, para cada 5kg acrescente a quan-
tidade diária em 5% até 5 meses de vida 
do cão e 10% entre idades 6 a 12 meses.



Cuidados Especiais

Além das nossas receitas clássicas, oferecemos a linha 
de Cuidados Especiais: Control Dog, Hipercalórica e 
Sênior. Receitas pensadas para cães que necessitam 
de uma atenção especial, seja em recuperações pós-
cirúrgicas (Hipercalórica) ou no controle de sódio e 
fósforo na dieta alimentar (Control Dog). Já a Pet 
Delícia Sênior é uma receita com ingredientes que 
auxiliam no sistema cognitivo e no fortalecimento 
das articulações de cães com 7 anos ou mais.

para Cães

« «



« «

sem 
transgênicos 

Hidratação 
ideal

alto teor 
Calórico

fibras e 
prebióticos 

naturais

ômegas 
3 e 6

antioxidantes e 
anti-inflamatórios 

naturais

Hipercalórica é uma receita desenvolvida para cães 
que necessitam de cuidados especiais nas fases de 
recuperação cirúrgica, debilitados e inapetentes. 
Também é indicada para cães atletas ou que precisam 
restabelecer seu peso corporal. A fórmula foi 
elaborada com carne bovina, legumes e ingredientes 
que promovem um alimento com alto teor calórico e 
ótima aceitação pelos cães sensibilizados.

Hipercalórica
Carne bovina Inhame Abóbora moranga azeite de oliva

Cortes nobres de carne 
bovina como músculo, 
coração e língua, são fon-
tes proteicas de alto valor 
biológico e dos aminoáci-
dos essenciais, vitaminas e 
minerais. Proteínas fazem 
parte de toda a estrutura 
celular do organismo, aju-
dando no crescimento e 
reestruturação.

Rico em potássio e alta 
digestibilidade, com boa 
conversão de energia. É 
fonte de fibras e prebióti-
cos (inulina), fortalecendo 
o sistema imunológico.

Rica em antioxidantes e 
de fácil digestão, possui 
ação adjuvante no sistema 
imune e cardiovascular, 
além de promover a saúde 
intestinal.

Óleo vegetal altamente 
palatável e digestível, rico 
em ácidos graxos ômega 
6 e ômega 9. Tem efeito 
na regeneração da pele e 
no crescimento saudável 
do esqueleto. Ajuda na 
prevenção de doenças car-
diovasculares e fortalece o 
sistema imunológico.

Este produto foi elaborado e balanceado por veterinários especialistas em nutrição animal e pode ser 
utilizado como alimentação diária – de forma exclusiva ou misturado com ração.

Modo de Conservação
Conservar em local fresco e seco, fora do alcance de 
crianças e animais. Após aberto, consumir em menos 
de 24 horas ou manter até três dias na geladeira com a 
latinha tampada. 

Indicação de Uso
Alimento 100% natural e balanceado, específico para 
cães abaixo do peso, em tratamento ou operados que 
necessitam de uma dieta de alto teor calórico. Pode ser 
oferecido como refeição exclusiva ou misturado na ração.

Fabricante 

Uso por Espécie 

 
Classificação Fiscal  

Origem do Produto 

Reg. Ministério da Saúde 

Validade do Produto 

 

Fontes de Proteína 

Legumes e Grãos 

Óleos 

Funcionais 

Enriquecimento 
Vitaminas e Minerais 

(por kg do produto) 

Descrição do Produto

 

Peso Embalagem 

Dimensões Embalagem 
(altura x comprimento x largura)

Código de Barras 

Pet Bistrô Alimentos LTDA 

Ração tipo “pet” para 
animais domésticos 

23099090 

Nacional 

2200100 

1 ano 

Carne bovina, coração bovino, língua bovina 

Inhame, batata, cenoura, beterraba, chuchu, abóbora moranga 

Azeite de oliva, óleo de girassol, lecitina de soja não transgênica 

Alecrim, gergelim, manjericão, aveia, algas, 
semente de linhaça, levedura seca. 

Vitamina A 5000,00 UI; Vitamina D3 500,00 UI; Vitamina E 25,00 UI; Vitamina K3 1,00 
mg; Vitamina B1 1,00 mg; Vitamina B2 2,00 mg; Vitamina B6 1,80 mg; Vitamina B12 
18,00 mcg; Ácido Fólico 0,50 mg; Biotina 0,15 mg; Ácido Pantotênico 7,00 mg; Colina 
550 mg; Niacina 8,00 mg; Vitamina C 20,0 mg; Zinco 30,00 mg; Manganês 2,00 mg; 
Ferro 20,00 mg; Cobre 3,00 mg; Selênio 0,12 mg; Iodo 0,35 mg.  

Pet Delícia Hipercalórica 
320g (para cães em 
recuperação)

320g

8,3cm x 7,3cm x 7,3cm 

7898948410165 

Ficha técnica

composição

2322

Sabor & Qualidade! O melhor em nutrição para o seu pet:

Níveis de Garantia por kg

recomendação DIária*

Umidade (máx) 
Proteína bruta (mín)
Extrato etéreo (mín)

Matéria Fibrosa (máx)
Matéria Mineral (máx)

Cálcio (mín) 
Cálcio (máx) 

Fósforo (mín)
Sódio (mín)

72g - 320g
320g - 640g
640g - 960g
960g - 1,28kg
1,28kg - 1,6kg

1kg - 7,5kg
7,5kg - 18kg
18kg - 32kg
32kg - 47kg
47kg - 63kg

peso do animal quantidade

740g
95g
64g
16g
15g
1,9g
2,4g
1,4g
0,4g

Ômega 3 (mín)
Ômega 6 (mín) 

Matéria Seca (mín)
 

Energia Metabolizável 
 

% energia Proteínas 
% energia Carboidratos 

% energia Gorduras

0,9g
8,8g
260g

1330kcal

30%
24%
46%

*Indicação de consumo sugerida considerando a necessidade 
calórica diária, sujeito adaptações por atividade física ou me-
tabolismo. Introduzir gradativamente ao longo de 1 semana. 
Sugere-se adequar a quantidade proporcionalmente como 
complemento (cada 100g equivale aprox. 30g de ração). 

**Acima de 63 quilos acrescente mais 1 lata de 320g para 
cada 17kg de peso do cão. 



« «

sem 
transgênicos 

Receita 
light

ingredientes 
termogênicos

fibras e 
prebióticos 

naturais

ômegas 
3 e 6

antioxidantes e 
anti-inflamatórios 

naturais

Uma receita gourmet formulada com cortes nobres 
de frango, legumes e deliciosas maçãs vermelhas 
sem semente. Receita light com baixas calorias e 
carboidratos de baixa carga glicêmica. Rica em ôme-
gas 3 e 6, ingredientes termogênicos, antioxidantes 
e anti-inflamatórios naturais. Indicada para controle 
de peso e gordura corporal ou ainda para cães de 
paladar exigente que necessitam de uma dieta sabo-
rosa e saudável.

Frango com Maçã - Light
frango batata doce Maçã chá verde

Cortes nobres como peito 
e moela de frango, são 
ricos em proteínas, amino-
ácidos essenciais, minerais 
e vitaminas. O peito de 
frango é um corte alta-
mente digestível e de alto 
valor biológico. A moela 
é uma excelente fonte de 
selênio, que promove a 
saúde do coração.

A batata doce contém 
carboidratos complexos 
de baixo índice glicêmico 
e fibras, garantindo a libe-
ração da glicose de forma 
lenta e consequentemente 
proporcionando saciedade 
ao animal. Benéfica para 
a pele e as gengivas do 
animal, ajuda a regular a 
pressão sanguínea.

A maçã é uma fruta rica 
em prebióticos, contém 
anti-inflamatórios naturais 
e antioxidantes potentes. 
O potássio contribui para 
purificar o sangue, desin-
toxicando e apoiando o 
sistema imunológico.

O principal benefício do 
chá verde é ajudar a ema-
grecer pois tem efeito 
termogênico natural, que 
acelera o metabolismo 
fazendo com que o orga-
nismo gaste mais energia, 
além de regular o intestino 
e combater a retenção de 
líquidos no organismo.

Este produto foi elaborado e balanceado por veterinários especialistas em nutrição animal e pode ser 
utilizado como alimentação diária – de forma exclusiva ou misturado com ração.

Modo de Conservação
Conservar em local fresco e seco, fora do alcance de 
crianças e animais. Após aberto, consumir em menos 
de 24 horas ou manter até três dias na geladeira com a 
latinha tampada. 

Indicação de Uso
Alimento 100% natural e balanceado, específico para 
cães adultos que precisam de auxílio para perder ou 
manter peso. Pode ser oferecido como refeição exclusiva 
ou misturado na ração.

Fabricante 

Uso por Espécie 

 
Classificação Fiscal  

Origem do Produto 

Reg. Ministério da Saúde 

Validade do Produto 

 

Fontes de Proteína 

Legumes 

Óleos 

Funcionais 

Enriquecimento 
Vitaminas e Minerais 

(por kg do produto) 

Descrição do Produto

 
Peso Embalagem 

Dimensões Embalagem 
(altura x comprimento x largura)

Código de Barras 

Pet Bistrô Alimentos LTDA 

Ração tipo “pet” para 
animais domésticos 

23099090 

Nacional 

2200100 

1 ano 

Peito de frango, moela de frango. 

Batata doce, chuchu. 

Óleo de girassol, lecitina de soja não transgênica 

Maçã, chá verde, alecrim, algas, aveia em flocos, semente de linhaça, levedura seca, 
cúrcuma e pimenta preta. 

Vitamina A 5550,00 UI; Vitamina D3 550,00 UI; Vitamina E 25,00 UI; Vitamina K3 1,20 
mg; Vitamina B1 0,80 mg; Vitamina B2 1,60 mg; Vitamina B6 1,40 mg; Vitamina B12 
14,00 mg; Ácido Fólico 0,50 mg; Biotina 0,18 mg; Ácido Pantotênico 7,00 mg; Colina 
550 mg; Niacina 9,00 mg; Vitamina C 25,0 mg; Zinco 25,00 mg; Manganês 1,80 mg; 
Ferro 15,00 mg; Cobre 2,50 mg; Selênio 0,10 mg; Iodo 0,30 mg. 

Pet Delícia Frango com 
Maçãs 320g (para cães)

320g

8,3cm x 7,3cm x 7,3cm 

7898948410172 

Ficha técnica

composição

2524

Sabor & Qualidade! O melhor em nutrição para o seu pet:

Níveis de Garantia por kg

recomendação DIária*

Umidade (máx) 
Proteína bruta (mín)
Extrato etéreo (mín)

Matéria Fibrosa (máx)
Matéria Mineral (máx)

Cálcio (mín) 
Cálcio (máx) 

Fósforo (mín)
Sódio (mín)

80g - 320g
320g - 640g
640g - 960g
960g - 1,28kg
1,28kg - 1,6kg

1kg - 6kg
6kg - 16kg

16kg - 27kg
27kg - 40kg
40kg - 54kg

peso do animal quantidade

790g
85g
28g
15g
15g
1,3g
1,9g
1,1g
0,3g

Ômega 3 (mín)
Ômega 6 (mín) 

Matéria Seca (mín)
 

Energia Metabolizável 
 

% energia Proteínas 
% energia Carboidratos 

% energia Gorduras

0,6g
7g
210g

950kcal

38%
34%
28%

*Indicação de consumo sugerida considerando a necessidade 
calórica diária, sujeito adaptações por atividade física ou me-
tabolismo. Introduzir gradativamente ao longo de 1 semana. 
Sugere-se adequar a quantidade proporcionalmente como 
complemento (cada 100g equivale aprox. 25g de ração). 

**Acima de 54 quilos acrescente mais 1 lata de 320g para 
cada 15 quilos de peso do cão. 



« «

sem 
transgênicos 

Low 
Carb

Alto teor 
Calórico

fibras e 
prebióticos 

naturais

ômegas 
3 e 6

antioxidantes e 
anti-inflamatórios 

naturais

Receita desenvolvida para cães que necessitam uma 
dieta de baixo carboidratos em fase de tratamento, 
recuperação ou manutenção. Elaborada com cortes 
selecionados de carne, frango e legumes frescos. 
Além das vitaminas e minerais balanceadas, enri-
quecemos essa receita com blueberry que tem efeito 
antioxidante e ingredientes funcionais como azeite 
de oliva, aveia, algas, cúrcuma, maçã, chá verde, óleo 
de coco, e linhaça. A receita tem uma ótima aceita-
ção pelos cães sensibilizados.

Low Carb
Óleo de coco Blueberries Curcumina chá verde

Rico em boas gorduras 
essenciais para reesta-
belecer a saúde do cão, 
inclusive uma das melho-
res fontes de triglicerídeos 
de cadeia média (TCM). 
O óleo de coco ajuda a 
combater infecções, é anti-
-inflamatório e reforça a 
imunidade do corpo, além 
de proteger o pelo e a pele.

É um dos frutos que mais 
contêm antioxidantes, 
como polifenóis e antocia-
ninas, que ajudam a man-
ter o sistema imunológico 
mais forte, melhoram a 
circulação e previnem o 
envelhecimento.

Chamada de ouro da terra, 
é o principal ingrediente 
ativo do açafrão. A cur-
cumina tem propriedades 
anti-inflamatórias e antio-
xidantes potentes.

Rico em catequinas e 
polifenóis, compostos fito-
químicos antioxidantes. O 
chá verde atua fortemente 
no sistema imunológico e 
cardiovascular do pet.

Este produto foi elaborado e balanceado por veterinários especialistas em nutrição animal e pode ser 
utilizado como alimentação diária – de forma exclusiva ou misturado com ração.

Modo de Conservação
Conservar em local fresco e seco, fora do alcance de 
crianças e animais. Após aberto, consumir em menos 
de 24 horas ou manter até três dias na geladeira com a 
latinha tampada. 

Indicação de Uso
Alimento 100% natural e balanceado, específico para cães 
adultos que necessitam de uma dieta de alto teor caló-
rico e com quantidade baixa de carboidratos. Pode ser 
oferecido como refeição exclusiva ou misturado na ração.

Fabricante 

Uso por Espécie 

 
Classificação Fiscal  

Origem do Produto 

Reg. Ministério da Saúde 

Validade do Produto 

 

Fontes de Proteína 

Legumes 

Óleos 

Funcionais 

Enriquecimento 
Vitaminas e Minerais 

(por kg do produto) 

Descrição do Produto

 
Peso Embalagem 

Dimensões Embalagem 
(altura x comprimento x largura)

Código de Barras 

Pet Bistrô Alimentos LTDA 

Ração tipo “pet” para 
animais domésticos 

23099090 

Nacional 

2200100 

1 ano 

Peito de frango, moela de frango, coração bovino, língua bovina 

Abobrinha, brócolis, abóbora moranga, inhame, ervilhas. 

Óleo de coco, azeite de oliva, lecitina de soja não transgênica 

Maçã, aveia em flocos, semente de linhaça, blueberry, algas, açafrão da terra 
(curcumina), pimenta preta (piperina), alecrim, chá verde. 

Vitamina A 5500,00 UI; Vitamina D3 550,00 UI; Vitamina E 25,00 UI; Vitamina K3 1,00 
mg; Vitamina B1 1,20 mg; Vitamina B2 2,40 mg; Vitamina B6 2,20 mg; Vitamina B12 
20,00 mcg; Ácido Fólico 0,70 mg; Biotina 0,15 mg; Ácido Pantotênico 8,00 mg; Colina 
600 mg; Niacina 10,00 mg; Vitamina C 25,0 mg; Taurina 150,00 mg; Zinco 35,00 mg; 
Manganês 2,50 mg; Ferro 25,00 mg; Cobre 3,50 mg; Selênio 0,15 mg; Iodo 0,42 mg. 

Pet Delícia Low Carb 
320g (para cães)

320g

8,3cm x 7,3cm x 7,3cm 

7898948410332 

Ficha técnica

composição

2726

Sabor & Qualidade! O melhor em nutrição para o seu pet:

Níveis de Garantia por kg

recomendação DIária*

Umidade (máx) 
Proteína bruta (mín)
Extrato etéreo (mín)

Matéria Fibrosa (máx)
Matéria Mineral (máx)

Cálcio (mín) 
Cálcio (máx) 

Fósforo (mín)
Sódio (mín)

63g - 320g
320g - 640g
640g - 960g
960g - 1,28kg

1kg - 8,5kg
8,5kg - 22kg
22kg - 38kg
38kg - 55kg

peso do animal quantidade

700g
140g
62g
20g
16g
2g
2,6g
1,6g
0,35g

Ômega 3 (mín)
Ômega 6 (mín) 

Matéria Seca (mín)
 

Energia Metabolizável 
 

% energia Proteínas 
% energia Carboidratos 

% energia Gorduras

4g
4,5g
300g

1500kcal

39%
21%
40%

*Indicação de consumo sugerida considerando a necessidade 
calórica diária, sujeito adaptações por atividade física ou me-
tabolismo. Introduzir gradativamente ao longo de 1 semana. 
Sugere-se adequar a quantidade proporcionalmente como 
complemento (cada 100g equivale aprox. 35g de ração). 

**Acima de 55 quilos acrescente mais 1 lata de 320g para 
cada 20 quilos de peso do cão. 
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sem 
transgênicos 

Low 
Carb

Alto teor 
Calórico

fibras e 
prebióticos 

naturais

ômegas 
3 e 6

antioxidantes e 
anti-inflamatórios 

naturais

Essa receita oferece nutrição adequada para saúde, 
bem estar e longevidade dos cães. Elaborada com 
peito de frango e ovos — proteínas de alta biodisponi-
bilidade e aminoácidos essenciais — legumes frescos, 
frutas e ingredientes funcionais (algas, azeite de oliva, 
óleo de coco, cúrcuma, chá verde, maçã, gengibre, 
aveia, chia e linhaça). Além das vitaminas e minerais 
otimizados para a saúde cerebral e dos olhos, esta 
receita é enriquecida com colágeno para cuidar das 
articulações e dos ossos. De baixo sódio e fácil diges-
tão, indicamos a Sênior para cães com idade igual ou 
superior a 7 anos.

Sênior +7 anos
Frango Colágeno Gengibre Óleo de coco

Cortes nobres como peito 
e moela de frango, são 
ricos em proteínas, amino-
ácidos essenciais, minerais 
e vitaminas. O peito de 
frango é um corte alta-
mente digestível e de alto 
valor biológico. A moela 
é uma excelente fonte de 
selênio, que promove a 
saúde do coração.

O colágeno é a principal 
proteína estrutural encon-
trada na pele e nos tecidos 
conjuntivos, como articu-
lações, tendões, cartila-
gens e ligamentos. Incluir 
colágeno na receita Sênior 
ajuda a melhorar a saúde 
das articulações, prevenir 
artrite, aliviar dores no 
corpo e manter uma pela-
gem bonita e saudável.

O gengibre apresenta 
uma substância chamada 
gingerol, dotada de pro-
priedades antioxidantes, 
anti-inflamatórias e anti-
microbianas que prote-
gem o nosso organismo e 
fortalecem a imunidade. 
Além disso, ele também 
tem ação anti-inflamatória, 
melhorando os sintomas 
de artrite e dor muscular.

Rico em boas gorduras 
essenciais para reesta-
belecer a saúde do cão, 
inclusive uma das melho-
res fontes de triglicerídeos 
de cadeia média (TCM). 
O óleo de coco ajuda a 
combater infecções, é anti-
-inflamatório e reforça a 
imunidade do corpo, além 
de proteger o pelo e a pele.

Este produto foi elaborado e balanceado por veterinários especialistas em nutrição animal e pode ser 
utilizado como alimentação diária – de forma exclusiva ou misturado com ração.

Modo de Conservação
Conservar em local fresco e seco, fora do alcance de 
crianças e animais. Após aberto, consumir em menos 
de 24 horas ou manter até três dias na geladeira com a 
latinha tampada. 

Indicação de Uso
Alimento 100% natural e balanceado, específico para 
cães idosos acima de 7 anos. Pode ser oferecido como 
refeição exclusiva ou misturado na ração.

Fabricante 

Uso por Espécie 

 
Classificação Fiscal  

Origem do Produto 

Reg. Ministério da Saúde 

Validade do Produto 

 

Fontes de Proteína 

Legumes e Cereais 

Óleos 

Funcionais 

Enriquecimento 
Taurina, Vitaminas e Minerais 

(por kg do produto) 

Descrição do Produto

 
Peso Embalagem 

Dimensões Embalagem 
(altura x comprimento x largura)

Código de Barras 

Pet Bistrô Alimentos LTDA 

Ração tipo “pet” para 
animais domésticos 

23099090 

Nacional 

2200100 

1 ano 

Peito de frango, moela de frango, ovos 

Abobrinha, cenoura, batata doce, abóbora moranga, brócolis, ervilhas, arroz integral 

Azeite de oliva, óleo de girassol, óleo de coco, lecitina de soja não transgênica 

Maçã, aveia em flocos, linhaça, chia, colágeno, algas, açafrão da terra (curcumina), 
pimenta preta (piperina), chá verde, gengibre, alecrim. 

Vitamina A 5000,00 UI; Vitamina D3 450,00 UI; Vitamina E 25,00 UI; Vitamina K3 0,80 
mg; Vitamina B1 1,00 mg; Vitamina B2 1,80 mg; Vitamina B6 1,80 mg; Vitamina B12 
14,00 mcg; Ácido Fólico 0,60 mg; Biotina 0,12 mg; Ácido Pantotênico 7,00 mg; Colina 
500 mg; Niacina 10,00 mg; Vitamina C 100,0 mg; Taurina 100,00 mg; Zinco 30,00 mg; 
Manganês 2,50 mg; Ferro 22,00 mg; Cobre 3,00 mg; Selênio 0,15 mg; Iodo 0,40 mg. 

Pet Delícia Sênior 320g 
(para cães idosos +7 anos)

320g

8,3cm x 7,3cm x 7,3cm 

7898948410349 

Ficha técnica

composição

2928

Sabor & Qualidade! O melhor em nutrição para o seu pet:

Níveis de Garantia por kg

recomendação DIária*

Umidade (máx) 
Proteína bruta (mín)
Extrato etéreo (mín)

Matéria Fibrosa (máx)
Matéria Mineral (máx)

Cálcio (mín) 
Cálcio (máx) 

Fósforo (mín)
Sódio (mín)

82g - 320g
320g - 640g
640g - 960g
960g - 1,28kg
1,28kg - 1,6kg

1kg - 6kg
6kg - 16kg

16kg - 27kg
27kg - 39kg
39kg - 53kg

peso do animal quantidade

760g
94g
37g
20g
15g
1,5g
2,5g
1,15g
0,25g

Ômega 3 (mín)
Ômega 6 (mín) 

Matéria Seca (mín)
 

Energia Metabolizável 
 

% energia Proteínas 
% energia Carboidratos 

% energia Gorduras

1g
6g
240g

1125kcal

35%
35%
30%

*Indicação de consumo sugerida considerando a necessidade 
calórica diária, sujeito adaptações por atividade física ou me-
tabolismo. Introduzir gradativamente ao longo de 1 semana. 
Sugere-se adequar a quantidade proporcionalmente como 
complemento (cada 100g equivale aprox. 30g de ração). 

**Acima de 53 quilos acrescente mais 1 lata de 320g para 
cada 15 quilos de peso do cão. 
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sem 
transgênicos 

baixa taxa 
de sódio e 
fósforo

Colágeno para 
as articulações

fibras e 
prebióticos 

naturais

ômegas 
3 e 6

antioxidantes e 
anti-inflamatórios 

naturais

Control Dog é uma receita desenvolvida por 
especialistas para cães adultos com uma seleção 
de carnes nobres e legumes frescos escolhidos para 
diminuir fósforo e cuidar do organismo. Elaboramos 
essa receita com baixo fósforo, umidade ideal, 
baixo sódio e proteína moderada para oferecer uma 
alimentação rica e 100% natural para cães sensíveis. 
Além das vitaminas e minerais otimizados, esta 
receita contém colágeno, algas, azeite de oliva, 
óleo de coco, cúrcuma, gengibre, maçã, aveia, chia 
e linhaça. 

Control Dog
Carne e Frango Colágeno Gengibre Óleo de coco

Cortes nobres de frango 
e carne bovina são fontes 
proteicas de alto valor 
e ricas em aminoácidos 
essenciais, vitaminas e 
minerais. Proteínas fazem 
parte de toda a estrutura 
celular do organismo, aju-
dando no crescimento e 
reestruturação.

Principal proteína estru-
tural encontrada na pele, 
articulações, tendões, car-
tilagens e ligamentos.
Incluir colágeno nesta 
receita ajuda a melhorar 
a saúde das articulações, 
prevenir artrite, aliviar 
dores no corpo e manter 
uma pelagem bonita e 
saudável.

O gengibre tem uma subs-
tância chamada gingerol, 
dotada de propriedades 
antioxidantes, anti-infla-
matórias e antimicrobianas 
que protegem o organismo 
e fortalecem a imunidade. 
Além disso, ele também 
tem ação anti-inflamatória, 
melhorando os sintomas 
de artrite e dor muscular.

Rico em boas gorduras 
essenciais para reesta-
belecer a saúde do cão, 
inclusive uma das melho-
res fontes de triglicerídeos 
de cadeia média (TCM). 
O óleo de coco ajuda a 
combater infecções, é anti-
-inflamatório e reforça a 
imunidade do corpo, além 
de proteger o pelo e a pele.

Este produto foi elaborado e balanceado por veterinários especialistas em nutrição animal e pode ser 
utilizado como alimentação diária – de forma exclusiva ou misturado com ração.

Modo de Conservação
Conservar em local fresco e seco, fora do alcance de 
crianças e animais. Após aberto, consumir em menos 
de 24 horas ou manter até três dias na geladeira com a 
latinha tampada. 

Indicação de Uso
Alimento 100% natural e balanceado, específico para 
cães adultos que necessitam de uma dieta com baixo 
fósforo e sódio e proteína moderada. Pode ser oferecido 
como refeição exclusiva ou misturado na ração.

Fabricante 

Uso por Espécie 

 
Classificação Fiscal  

Origem do Produto 

Reg. Ministério da Saúde 

Validade do Produto 

 

Fontes de Proteína 

Legumes e Cereais 

Óleos 

Funcionais 

Enriquecimento 
Vitaminas e Minerais 

(por kg do produto) 

Descrição do Produto

 
Peso Embalagem 

Dimensões Embalagem 
(altura x comprimento x largura)

Código de Barras 

Pet Bistrô Alimentos LTDA 

Ração tipo “pet” para 
animais domésticos 

23099090 

Nacional 

2200100 

1 ano 

Peito de frango, moela de frango, carne bovina, língua bovina 

Abobrinha, cenoura, batata doce, abóbora moranga, brócolis, chuchu, arroz (integral e parboilizado) 

Azeite de oliva, óleo de girassol, óleo de coco, lecitina de soja não transgênica 

Maçã, aveia em flocos, linhaça, chia, colágeno, algas, açafrão da terra (curcumina), 
pimenta preta (piperina), gergelim, gengibre, levedura seca 

Vitamina A 4500,00 UI; Vitamina D3 450,00 UI; Vitamina E 25,00 UI; Vitamina K3 1,00 
mg; Vitamina B1 0,80 mg; Vitamina B2 1,60 mg; Vitamina B6 1,50 mg; Vitamina B12 
12,00 mcg; Ácido Fólico 0,50 mg; Biotina 0,12 mg; Ácido Pantotênico 6,00 mg; Colina 
450 mg; Niacina 8,00 mg; Vitamina C 25,0 mg; Zinco 30,00 mg; Manganês 2,50 mg; 
Ferro 20,00 mg; Cobre 2,00 mg; Selênio 0,15 mg; Iodo 0,25 mg. 

Pet Delícia Control Dog 
320g (para cães)

320g

8,3cm x 7,3cm x 7,3cm 

7898948410387 

Ficha técnica

composição

3130

Sabor & Qualidade! O melhor em nutrição para o seu pet:

Níveis de Garantia por kg

recomendação DIária*

Umidade (máx) 
Proteína bruta (mín)
Extrato etéreo (mín)

Matéria Fibrosa (máx)
Matéria Mineral (máx)

Cálcio (mín) 
Cálcio (máx) 

Fósforo (mín)
Sódio (mín)

90g - 320g
320g - 640g
640g - 960g
960g - 1,28kg
1,28kg - 1,6kg

1kg - 5,5kg
5,5kg - 13,5kg

13,5kg - 23,5kg
23,5kg - 34kg

34kg - 46kg

peso do animal quantidade

800g
55g
35g
15g
15g
1g
1,7g
0,7g
0,23g

Ômega 3 (mín)
Ômega 6 (mín) 

Matéria Seca (mín)
 

Energia Metabolizável 
 

% energia Proteínas 
% energia Carboidratos 

% energia Gorduras

- 
- 
- 
 
1050kcal 
 
25% 
40% 
35%

*Indicação de consumo sugerida considerando a necessidade 
calórica diária, sujeito adaptações por atividade física ou me-
tabolismo. Introduzir gradativamente ao longo de 1 semana. 
Sugere-se adequar a quantidade proporcionalmente como 
complemento (cada 100g equivale aprox. 30g de ração). 

**Acima de 46 quilos acrescente mais 1 lata para cada 13 
quilos de peso do cão. 



Receitas Clássicas

Maravilha de frango, Picadinho de carne, Frango com 
mamão e um sabor para filhotes – Papinha de Gato –   
utilizam ingredientes naturais e selecionados como 
carnes e legumes frescos, acrescenta funcionais que 
proporcionam fibras saudáveis e micronutrientes e 
até algas, riquíssimas em ômega 3. 
Por ser um alimento úmido, a Pet Delícia auxilia no 
aumento da ingestão de líquidos, tão importante 
para gatos domésticos. Afinal, a maioria dos gatos 
que não consomem a quantidade correta de água 
durante o dia podem desenvolver doenças no trato 
urinário.

para gatos

« «



« «

wt

Maravilha de frango é uma deliciosa receita 100% 
natural balanceada desenvolvida para gatos adultos, 
feita com frango e legumes frescos.  A receita 
oferece umidade ideal para cuidar do trato urinário, 
gorduras saudáveis inclusive ômegas 3 e 6, fibras e 
prebióticos que melhoram o sistema digestivo do 
gato. Indicamos a receita para gatos sensíveis! 

Maravilha de Frango
Frango Abobrinha Brócolis Aveia em flocos

Cortes nobres como peito 
e moela de frango, são 
ricos em proteínas, amino-
ácidos essenciais, minerais 
e vitaminas. O peito de 
frango é um corte alta-
mente digestível e de alto 
valor biológico. A moela 
é uma excelente fonte de 
selênio, que promove a 
saúde do coração.

Boa fonte de vitamina C, 
rica em niacina, vitamina 
do Complexo B, ácido 
fólico, betacaroteno, mag-
nésio e potássio. Tem baixa 
densidade calórica em um 
maior volume de alimento, 
possibilitando maior sacie-
dade, baixo conteúdo 
de açúcares e é de fácil 
digestão.

Possui propriedades anti-
-inflamatórias, anticoa-
gulantes, analgésicas, e é 
precursor de um anticar-
cinogênico. Ajuda no con-
trole da pressão arterial, 
sendo uma vantagem para 
pets idosos ou obesos. 
Devido a presença dos 
carotenoides, previne a 
degeneração macular.

Rica em fibras, minerais 
e beta-glucanas que tem 
efeito prebiótico. A aveia 
em flocos auxilia a boa 
digestão, qualidade intesti-
nal e regulação do coleste-
rol e do nível de açúcar no 
sangue. Ótima para o bom 
estado do pelo e da pele 
devido a biotina.

Este produto foi elaborado e balanceado por veterinários especialistas em nutrição animal e pode ser 
utilizado como alimentação diária – de forma exclusiva ou misturado com ração.

Modo de Conservação
Conservar em local fresco e seco, fora do alcance de 
crianças e animais. Após aberto, consumir em menos 
de 24 horas ou manter até três dias na geladeira com a 
latinha tampada. 

Indicação de Uso
Alimento 100% natural e balanceado, específico para 
gatos adultos. Pode ser oferecido como refeição exclu-
siva ou misturado na ração.

Fabricante 

Uso por Espécie 

 
Classificação Fiscal  

Origem do Produto 

Reg. Ministério da Saúde 

Validade do Produto 

 

Fontes de Proteína 

Legumes 

Óleos 

Funcionais 

Enriquecimento 
Taurina, Vitaminas e Minerais 

(por kg do produto) 

Descrição do Produto 
 
 
 
 

Peso Embalagem 

 
Dimensões Embalagem 

(altura x comprimento x largura) 

Código de Barras 

Pet Bistrô Alimentos LTDA 

Ração tipo “pet” para 
animais domésticos 

23099090 

Nacional 

2200100 

1 ano 

Peito de frango, moela de frango, ovos 

Abobrinha, chuchu, cenoura, ervilhas, brócolis  

Óleo de girassol, lecitina de soja não transgênica 

aveia em flocos, algas, levedura seca de cervejaria 

Vitamina A 5500 UI; Vitamina D3 500,00 UI; Vitamina E 35,00 UI; Vitamina K3 0,05 
mg; Vitamina B1 2,00 mg; Vitamina B2 3,00 mg; Vitamina B6 2,80 mg; Vitamina B12 
20,00 mcg; Ácido Fólico 0,50 mg; Biotina 0,09 mg; Ácido Pantotênico 3,00 mg; Colina 
1000 mg; Niacina 37,00 mg; Taurina 750mg, Vitamina C 50,0 mg; Zinco 22,00 mg; 
Manganês 2,25 mg; Ferro 25,00 mg; Cobre 2,00 mg; Selênio 0,10 mg; Iodo 0,20 mg 

Pet Delícia Maravilha de 
Frango 320g (para gatos) 

Pet Delícia Maravilha de 
Frango 110g (para gatos) 

320g 
110g 

8,3cm x 7,3cm x 7,3cm 
3cm x 7,3cm x 7,3cm 

7898948410141 
7898948410233

Ficha técnica

composição

3534

Sabor & Qualidade! O melhor em nutrição para o seu pet:

Níveis de Garantia por kg

recomendação DIária*

Umidade (máx) 
Proteína bruta (mín)
Extrato etéreo (mín)

Matéria Fibrosa (máx)
Matéria Mineral (máx)

Cálcio (mín) 
Cálcio (máx) 

Fósforo (mín)
Sódio (mín)

62g
62g - 156g
156g - 312g
312g - 467g
467g - 623g

1kg
1kg - 2,5kg
2,5kg - 5kg
5kg - 7,5kg

7,5kg - 10kg

peso do animal quantidade

770g
120g
45g
15g
15g
1,8g
2,4g
1,5g
0,6g

Ômega 3 (mín)
Ômega 6 (mín) 

Matéria Seca (mín)
 

Energia Metabolizável 
 

% energia Proteínas 
% energia Carboidratos 

% energia Gorduras

0,3g
11,9g
230g

1125kcal

44%
19%
37%

*Indicação de consumo sugerida considerando a necessidade 
calórica diária, sujeito adaptações por atividade física ou me-
tabolismo. Introduzir gradativamente ao longo de 1 semana. 
Sugere-se adequar a quantidade proporcionalmente como 
complemento (cada 100g equivale aprox. 30g de ração). 

**Acima de 10 Kg acrescente mais 1 lata de 320g para cada 
5 kg de peso do gato. 

sem 
transgênicos 

Hidratação 
Ideal

legumes e carnes 
selecionadas

fibras e 
prebióticos 

naturais

ômegas 
3 e 6

antioxidantes e 
anti-inflamatórios 

naturais
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Picadinho de carne é uma deliciosa receita 100% 
natural balanceada desenvolvida para gatos adultos, 
feita com carne bovina e legumes frescos. A receita 
oferece umidade ideal, gorduras saudáveis inclusive 
ômegas 3 e 6, fibras e prebióticos que melhoram 
o sistema digestivo do gato. Cheirosa e saborosa, 
indicada para gatos exigentes!

Picadinho de Carne
Carne Bovina Cenoura Batata Doce Algas

Cortes nobres de carne 
bovina como músculo, 
coração e língua, são fon-
tes proteicas de alto valor 
biológico e dos aminoáci-
dos essenciais, vitaminas e 
minerais. Proteínas fazem 
parte de toda a estrutura 
celular do organismo, aju-
dando no crescimento e 
reestruturação.

Fonte de antioxidantes, 
vitamina A e betacaro-
teno, que ajudam a visão e 
a pele. Vitaminas do com-
plexo B ajudam a regular o 
sistema nervoso e a função 
do aparelho digestivo. A 
combinação dos minerais 
e vitaminas fortalecem o 
sistema imunológico.

A batata doce contém 
carboidratos complexos 
de baixo índice glicêmico 
e fibras, garantindo a libe-
ração da glicose de forma 
lenta e consequentemente 
proporcionando saciedade 
ao animal. Benéfica para 
a pele e as gengivas do 
animal, ajuda a regular a 
pressão sanguínea.

Ricas em ômega 3 e exce-
lente fonte de energia. 
Receitas com algas em sua 
composição minimizam os 
processos inflamatórios, 
tem ações antioxidan-
tes, ajudam no combate 
a anemia, auxiliam na 
saúde intestinal e propor-
cionam uma sensação de 
saciedade.

Este produto foi elaborado e balanceado por veterinários especialistas em nutrição animal e pode ser 
utilizado como alimentação diária – de forma exclusiva ou misturado com ração.

Modo de Conservação
Conservar em local fresco e seco, fora do alcance de 
crianças e animais. Após aberto, consumir em menos 
de 24 horas ou manter até três dias na geladeira com a 
latinha tampada. 

Indicação de Uso
Alimento 100% natural e balanceado, específico para 
gatos adultos. Pode ser oferecido como refeição exclu-
siva ou misturado na ração.

Fabricante 

Uso por Espécie 

 
Classificação Fiscal  

Origem do Produto 

Reg. Ministério da Saúde 

Validade do Produto 

 

Fontes de Proteína 

Legumes 

Óleos 

Funcionais 

Enriquecimento 
Taurina, Vitaminas e Minerais 

(por kg do produto) 

Descrição do Produto 
 
 
 
 

Peso Embalagem 

 
Dimensões Embalagem 

(altura x comprimento x largura) 

Código de Barras 

Pet Bistrô Alimentos LTDA 

Ração tipo “pet” para 
animais domésticos 

23099090 

Nacional 

2200100 

1 ano 

Carne bovina, coração bovino, língua bovina, ovos  

Chuchu, abobrinha, cenoura, ervilhas, batata doce  

Óleo de girassol, lecitina de soja não transgênica 

Aveia em flocos, algas, levedura seca de cervejaria 

Vitamina A 5500,00 UI; Vitamina D3 500,00 UI; Vitamina E 25,00 UI; Vitamina K3 0,05 
mg; Vitamina B1 2,00 mg; Vitamina B2 3,00 mg; Vitamina B6 3,00 mg; Vitamina B12 
20,00 mcg; Ácido Fólico 0,50 mg; Biotina 0,10 mg; Ácido Pantotênico 3,00 mg; Colina 
1000 mg; Niacina 40,00 mg; Taurina 750mg, Vitamina C 50,0 mg; Zinco 25,00 mg; 
Manganês 2,35 mg; Ferro 25,00 mg; Cobre 2,00 mg; Selênio 0,10 mg; Iodo 0,20 mg. 

Pet Delícia Picadinho de 
carne 320g (para gatos) 

Pet Delícia Picadinho de 
carne 110g (para gatos) 

320g 
110g 

8,3cm x 7,3cm x 7,3cm 
3cm x 7,3cm x 7,3cm 

7898948410202 
7898948410240

Ficha técnica

composição

3736

Sabor & Qualidade! O melhor em nutrição para o seu pet:

Níveis de Garantia por kg

recomendação DIária*

Umidade (máx) 
Proteína bruta (mín)
Extrato etéreo (mín)

Matéria Fibrosa (máx)
Matéria Mineral (máx)

Cálcio (mín) 
Cálcio (máx) 

Fósforo (mín)
Sódio (mín)

60g
60g - 149g
149g - 297g
297g - 445g
445g - 594g

1kg
1kg - 2,5kg
2,5kg - 5kg
5kg - 7,5kg

7,5kg - 10kg

peso do animal quantidade

760g
115g
50g
15g
17g
1,9g
2,5g
1,6g
0,6g

Ômega 3 (mín)
Ômega 6 (mín) 

Matéria Seca (mín)
 

Energia Metabolizável 
 

% energia Proteínas 
% energia Carboidratos 

% energia Gorduras

0,3g
6g
240g

1180kcal

39,3%
19,3%
41,4%

*Indicação de consumo sugerida considerando a necessidade 
calórica diária, sujeito adaptações por atividade física ou me-
tabolismo. Introduzir gradativamente ao longo de 1 semana. 
Sugere-se adequar a quantidade proporcionalmente como 
complemento (cada 100g equivale aprox. 30g de ração). 

**Acima de 10 Kg acrescente mais 1 lata de 320g para cada 
5,5 kg de peso do gato. 

sem 
transgênicos 

Hidratação 
Ideal

legumes e carnes 
selecionadas

fibras e 
prebióticos 

naturais

ômegas 
3 e 6

antioxidantes e 
anti-inflamatórios 

naturais
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Frango com mamão é uma deliciosa combinação 
das melhores partes do frango, vegetais e pedaços 
de mamão.  Essa receita agrega umidade ideal e 
ingredientes que como o mamão de forma natural 
melhora o sistema digestivo. Fibras e prebióticos 
auxiliam na saúde intestinal do gato. Rica em ômega 
6 e 3, extremamente leve e saborosa, e indicada 
para os felinos que necessitam de controle de peso 
e gordura corporal.

Frango com Mamão
Frango MaMão Inhame Ervilhas

Cortes nobres como peito 
e moela de frango, são 
ricos em proteínas, amino-
ácidos essenciais, minerais 
e vitaminas. O peito de 
frango é um corte alta-
mente digestível e de alto 
valor biológico. A moela 
é uma excelente fonte de 
selênio, que promove a 
saúde do coração.

Mamão contém papaína, 
que ajuda a evitar bolas 
de pelo. Auxilia sistema 
digestivo no geral, mas 
principalmente no bom 
funcionamento intestinal. 
Reduz a formação de áci-
dos no corpo, diminuindo 
o risco de doenças dege-
nerativas, e fortalece o 
sistema imunológico.

Rico em potássio e alta 
digestibilidade, com boa 
conversão de energia. É 
fonte de fibras e prebióti-
cos (inulina), fortalecendo 
o sistema imunológico.

Rica em fibras, minerais 
e boa fonte de proteínas 
dos carotenoides, luteína 
e zeaxantina. Ao contrário 
da maioria das legumino-
sas, é de fácil digestão e 
fonte de carboidratos de 
baixo índice glicêmico. 
Ajuda a controlar os níveis 
de colesterol no sangue.

Este produto foi elaborado e balanceado por veterinários especialistas em nutrição animal e pode ser 
utilizado como alimentação diária – de forma exclusiva ou misturado com ração.

Modo de Conservação
Conservar em local fresco e seco, fora do alcance de 
crianças e animais. Após aberto, consumir em menos 
de 24 horas ou manter até três dias na geladeira com a 
latinha tampada. 

Indicação de Uso
Alimento 100% natural e balanceado, específico para 
gatos adultos. Pode ser oferecido como refeição exclu-
siva ou misturado na ração.

Fabricante 

Uso por Espécie 

 
Classificação Fiscal  

Origem do Produto 

Reg. Ministério da Saúde 

Validade do Produto 

 

Fontes de Proteína 

Legumes 

Óleos 

Funcionais 

Enriquecimento 
Taurina, Vitaminas e Minerais 

(por kg do produto) 

Descrição do Produto 
 
 
 
 

Peso Embalagem 

 
Dimensões Embalagem 

(altura x comprimento x largura) 

Código de Barras 

Pet Bistrô Alimentos LTDA 

Ração tipo “pet” para 
animais domésticos 

23099090 

Nacional 

2200100 

1 ano 

Peito de frango, moela de frango 

Abobrinha, chuchu, cenoura, ervilhas, brócolis, inhame  

Óleo de girassol, lecitina de soja não transgênica 

Mamão, aveia em flocos, algas, levedura seca de cervejaria 

Vitamina A 4500,00 UI; Vitamina D3 450,00 UI; Vitamina E 30,00 UI; Vitamina K3 0,05 
mg; Vitamina B1 1,80 mg; Vitamina B2 2,50 mg; Vitamina B6 2,50 mg; Vitamina B12 
18,00 mcg; Ácido Fólico 0,50 mg; Biotina 0,08 mg; Ácido Pantotênico 4,00 mg; Colina 
900 mg; Niacina 30,00 mg; Taurina 700,00 mg, Vitamina C 50,0 mg; Zinco 22,00 mg; 
Manganês 2,20 mg; Ferro 22,00 mg; Cobre 2,00 mg; Selênio 0,12 mg; Iodo 0,20 mg.  

Pet Delícia Frango com 
mamão 320g (para gatos) 

Pet Delícia Frango com 
mamão 110g (para gatos) 

320g 
110g 

8,3cm x 7,3cm x 7,3cm 
3cm x 7,3cm x 7,3cm 

7898948410417 
7898948410257

Ficha técnica

composição

3938

Sabor & Qualidade! O melhor em nutrição para o seu pet:

Níveis de Garantia por kg

recomendação DIária*

Umidade (máx) 
Proteína bruta (mín)
Extrato etéreo (mín)

Matéria Fibrosa (máx)
Matéria Mineral (máx)

Cálcio (mín) 
Cálcio (máx) 

Fósforo (mín)
Sódio (mín)

65g
65g - 130g
130g - 195g
195g - 260g
260g - 325g

1kg
1 – 2kg
2 – 3kg
3 – 4kg
4 – 5kg

peso do animal quantidade

775g
110g
42g
15g
15g
1,7g
2,3g
1,4g
0,55g

Ômega 3 (mín)
Ômega 6 (mín) 

Matéria Seca (mín)
 

Energia Metabolizável 
 

% energia Proteínas 
% energia Carboidratos 

% energia Gorduras

0,3g
11,9g
225g

1070kcal

44%
18%
38%

*Indicação de consumo sugerida considerando a necessidade 
calórica diária, sujeito adaptações por atividade física ou me-
tabolismo. Introduzir gradativamente ao longo de 1 semana. 
Sugere-se adequar a quantidade proporcionalmente como 
complemento (cada 100g equivale aprox. 30g de ração). 

**Acima de 5kg acrescente mais 1 lata de 320g para cada 
5 kg de peso do gato.

sem 
transgênicos 

Hidratação 
Ideal

Saúde 
Intestinal

fibras e 
prebióticos 

naturais

ômegas 
3 e 6

antioxidantes e 
anti-inflamatórios 

naturais
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Papinha de frango Gato oferece uma dose extra de nutrição e muito amor para 
os gatos filhotes! Utilizamos peito de frango e um toque de ovos como fonte 
principal de proteínas de alto valor biológico e aminoácidos essenciais, além 
de cheiro e sabor que os gatos filhotes amam. Valores ideais de proteínas e 
gorduras saudáveis inclusive ômegas 3 e 6 para proporcionar um crescimento 
saudável e uma pelagem bonita desde filhote.

Papinha Gato
Frango Ovos Brócolis ManjeriCão

Cortes nobres como peito 
e moela de frango, são 
ricos em proteínas, amino-
ácidos essenciais, minerais 
e vitaminas. O peito de 
frango é um corte alta-
mente digestível e de alto 
valor biológico. A moela 
é uma excelente fonte de 
selênio, que promove a 
saúde do coração.

A proteína do ovo é uma 
das melhores, tem alto 
valor biológico e é bem 
aproveitada pelo orga-
nismo dos gatos. É sabo-
roso, cheio de vitaminas, 
minerais e antioxidantes.

Possui propriedades anti-
-inflamatórias, anticoa-
gulantes, analgésicas, e é 
precursor de um anticar-
cinogênico. Ajuda no con-
trole da pressão arterial, 
sendo uma vantagem para 
pets idosos ou obesos. 
Devido a presença dos 
carotenoides, previne a 
degeneração macular.

O manjericão, além de 
dar um sabor e aroma 
especial aos alimentos, é 
muito nutritivo, terapêu-
tico e curativo. Rico em 
vitaminas, fibras e mine-
rais essenciais como ferro, 
manganês, magnésio e 
potássio. Evita infecções e 
doenças, além de auxiliar 
no crescimento saudável. 

Este produto foi elaborado e balanceado por veterinários especialistas em nutrição animal e pode ser 
utilizado como alimentação diária – de forma exclusiva ou misturado com ração.

Modo de Conservação
Conservar em local fresco e seco, fora do alcance de 
crianças e animais. Após aberto, consumir em menos 
de 24 horas ou manter até três dias na geladeira com a 
latinha tampada. 

Indicação de Uso
Alimento 100% natural e balanceado, específico para 
gatos filhotes. Pode ser oferecido como refeição exclu-
siva ou misturado na ração.

Fabricante 

Uso por Espécie 

 
Classificação Fiscal  

Origem do Produto 

Reg. Ministério da Saúde 

Validade do Produto 

 

Fontes de Proteína 

Legumes 

Óleos 

Funcionais 

Enriquecimento 
Taurina, Vitaminas e Minerais 

(por kg do produto) 

Descrição do Produto 
 
 
 

Peso Embalagem

Dimensões Embalagem 
(altura x comprimento x largura) 

Código de Barras 

Pet Bistrô Alimentos LTDA 

Ração tipo “pet” para 
animais domésticos 

23099090 

Nacional 

2200100 

1 ano 

Peito de frango, moela de frango, ovos 

Abobrinha, cenoura, chuchu, ervilhas, espinafre, brócolis  

Óleo de girassol, lecitina de soja não transgênica 

Aveia em flocos, semente de linhaça, algas, alecrim, manjericão, levedura seca 

Vitamina A 4000,00 UI; Vitamina D3 400,00 UI; Vitamina E 35,00 UI; Vitamina K3 
0,05 mg; Vitamina B1 2,00 mg; Vitamina B2 2,50 mg; Vitamina B6 2,50 mg; Vitamina 
B12 18,00 mcg; Ácido Fólico 0,50 mg; Biotina 0,08 mg; Ácido Pantotênico 4,00 mg; 
Colina 900 mg; Niacina 35,00 mg; Vitamina C 50,0 mg; Taurina 700 mg; Zinco 25,00 
mg; Manganês 2,50 mg; Ferro 30,00 mg; Cobre 3 mg; Selênio 0,12 mg; Iodo 0,40 mg. 

Pet Delícia Papinha de 
Frango 110g (para gatos 
filhotes)

110g 

3cm x 7,3cm x 7,3cm 

 
7898948410325

Ficha técnica

composição

4140

Sabor & Qualidade! O melhor em nutrição para o seu pet:

Níveis de Garantia por kg

Umidade (máx) 
Proteína bruta (mín)
Extrato etéreo (mín)

Matéria Fibrosa (máx)
Matéria Mineral (máx)

Cálcio (mín) 
Cálcio (máx) 

Fósforo (mín)
Sódio (mín)

760g
125g
45g
12g
18g
2,9g
3,7g
2,4g
0,7g

Ômega 3 (mín)
Ômega 6 (mín) 

Matéria Seca (mín)
 

Energia Metabolizável 
 

% energia Proteínas 
% energia Carboidratos 

% energia Gorduras

1,1g
11g
240g

1150kcal

44%
20%
36%

sem 
transgênicos 

Hidratação 
Ideal

Crescimento 
Saudável

fibras e 
prebióticos 

naturais

ômegas 
3 e 6

antioxidantes e 
anti-inflamatórios 

naturais

recomendação DIária*

800g - 1,2kg
1,8kg - 2,8kg
2,4kg - 3,9kg 

3kg - 5kg

147g - 196g
202g - 280g
210g - 296g
205g - 289g

2-3 meses
4-5 meses
6-8 meses

 9-12 meses

idade peso quantidade

*Indicação de consumo sugerida consi-
derando a necessidade calórica diária.

**Acima de 5kg  de peso adulto espe-
rado, para cada 1 quilo acrescente a 
quantidade diária em 15% em cada fase 
de crescimento.



Cuidados Especiais

Para gatos que precisam de um reforço extra em 
sua recuperação ou estão sofrendo com perda 
de peso, elaboramos a Hipercalórica Gatos. Já 
para aqueles que necessitam de uma dieta com 
baixo teor de fósforo e sódio ou sofrem com um 
sistema digestivo sensível, criamos a Control Cat.  
Receitas com sabores irresistíveis para os felinos! 

para gatos

« «
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Hipercalórica Gato é uma receita desenvolvida para 
gatos que necessitam de cuidados especiais nas fases 
de recuperação cirúrgica, debilitados ou inapetentes 
que precisam restabelecer seu peso corporal. A 
fórmula foi elaborada com cortes nobres de carne 
bovina, legumes e ingredientes que promovem um 
alimento com alto teor calórico e ótima aceitação 
pelos gatos sensibilizados.

Hipercalórica Gato
Carne Bovina Azeite de Oliva algas Cenoura

Cortes nobres de carne 
bovina como músculo, 
coração e língua, são fon-
tes proteicas de alto valor 
biológico e dos aminoáci-
dos essenciais, vitaminas e 
minerais. Proteínas fazem 
parte de toda a estrutura 
celular do organismo, aju-
dando no crescimento e 
reestruturação.

Óleo vegetal altamente 
palatável e digestível, rico 
em ácidos graxos ômega 
6 e ômega 9. Tem efeito 
na regeneração da pele e 
no crescimento saudável 
do esqueleto. Ajuda na 
prevenção de doenças car-
diovasculares e fortalece o 
sistema imunológico.

Ricas em ômega 3 e exce-
lente fonte de energia. 
Receitas com algas em sua 
composição minimizam os 
processos inflamatórios, 
tem ações antioxidan-
tes, ajudam no combate 
a anemia, auxiliam na 
saúde intestinal e propor-
cionam uma sensação de 
saciedade.

Fonte de antioxidantes, 
vitamina A e betacaro-
teno, que ajudam a visão e 
a pele. Vitaminas do com-
plexo B ajudam a regular o 
sistema nervoso e a função 
do aparelho digestivo. Essa 
combinação fortalece o 
sistema imunológico.

Este produto foi elaborado e balanceado por veterinários especialistas em nutrição animal e pode ser 
utilizado como alimentação diária – de forma exclusiva ou misturado com ração.

Modo de Conservação
Conservar em local fresco e seco, fora do alcance de 
crianças e animais. Após aberto, consumir em menos 
de 24 horas ou manter até três dias na geladeira com a 
latinha tampada. 

Indicação de Uso
Alimento 100% natural e balanceado, específico para 
gatos abaixo do peso, em tratamento ou operados que 
necessitam de uma dieta de alto teor calórico. Pode ser 
oferecido como refeição exclusiva ou misturado na ração.

Fabricante 

Uso por Espécie 

 
Classificação Fiscal  

Origem do Produto 

Reg. Ministério da Saúde 

Validade do Produto 

 

Fontes de Proteína 

Legumes 

Óleos 

Funcionais 

Enriquecimento 
Taurina, Vitaminas e Minerais 

(por kg do produto) 

Descrição do Produto 
 
 
 
 

Dimensões Embalagem 
(altura x comprimento x largura) 

Código de Barras 

Pet Bistrô Alimentos LTDA 

Ração tipo “pet” para 
animais domésticos 

23099090 

Nacional 

2200100 

1 ano 

Carne bovina, coração bovino, língua bovina, ovos 

Abobrinha, cenoura, ervilhas, batata doce, beterraba, chuchu  

Azeite de oliva, óleo de girassol, lecitina de soja não transgênica 

Aveia, algas, levedura seca 

Vitamina A 4000,00 UI; Vitamina D3 400,00 UI; Vitamina E 30,00 UI; Vitamina K3 
0,05 mg; Vitamina B1 2,00 mg; Vitamina B2 2,50 mg; Vitamina B6 2,50 mg; Vitamina 
B12 18,00 mcg; Ácido Fólico 0,50 mg; Biotina 0,08 mg; Ácido Pantotênico 5,00 mg; 
Colina 900 mg; Niacina 30,00 mg; Vitamina C 50,0 mg; Taurina 700 mg; Zinco 25,00 
mg; Manganês 2,60 mg; Ferro 30,00 mg; Cobre 2,0 mg; Selênio 0,12 mg; Iodo 0,22 mg. 

Pet Delícia Hipercalórica 
Gato 320g (para gatos em 
recuperação) 

Pet Delícia Hipercalórica 
Gato 110g (para gatos em 
recuperação) 

8,3cm x 7,3cm x 7,3cm 
3cm x 7,3cm x 7,3cm 

7898948410400 
7898948410288

Ficha técnica

composição

4544

Sabor & Qualidade! O melhor em nutrição para o seu pet:

Níveis de Garantia por kg

recomendação DIária*

Umidade (máx) 
Proteína bruta (mín)
Extrato etéreo (mín)

Matéria Fibrosa (máx)
Matéria Mineral (máx)

Cálcio (mín) 
Cálcio (máx) 

Fósforo (mín)
Sódio (mín)

53g - 106g
106g - 158g
158g - 211g
211g - 263g

1kg - 2kg
2kg - 3kg
3kg - 4kg
4kg - 5kg

peso do animal quantidade

740g
120g
60g
15g
15g
2g
2,6g
1,7g
0,7g

Ômega 3 (mín)
Ômega 6 (mín) 

Matéria Seca (mín)
 

Energia Metabolizável 
 

% energia Proteínas 
% energia Carboidratos 

% energia Gorduras

0,3g
6,6g
260g

1330kcal

39%
18%
43%

*Indicação de consumo sugerida considerando a necessidade 
calórica diária, sujeito adaptações por atividade física ou me-
tabolismo. Introduzir gradativamente ao longo de 1 semana. 
Sugere-se adequar a quantidade proporcionalmente como 
complemento (cada 100g equivale aprox. 30g de ração). 

**Acima de 5kg acrescente mais 1 lata de 110g para cada 
2kg de peso do gato.

sem 
transgênicos 

Hidratação 
Ideal

Alto Teor 
Calórico

fibras e 
prebióticos 

naturais

ômegas 
3 e 6

antioxidantes e 
anti-inflamatórios 

naturais
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sem 
transgênicos 

baixa taxa 
de sódio e 
fósforo

Colágeno para 
as articulações

fibras e 
prebióticos 

naturais

ômegas 
3 e 6

antioxidantes e 
anti-inflamatórios 

naturais

Control Cat é uma receita desenvolvida por 
especialistas para gatos adultos com uma seleção 
de carnes nobres e legumes frescos escolhidos para 
diminuir fósforo e cuidar do organismo. Elaboramos 
essa receita com baixo fósforo, umidade ideal, 
baixo sódio e proteína moderada para oferecer 
uma alimentação rica e 100% natural para gatos 
sensíveis. Além das vitaminas e minerais otimizados, 
esta receita contém colágeno, algas, azeite de oliva, 
óleo de coco, cúrcuma, gengibre, maçã, aveia, chia 
e linhaça. 

Control Cat
Carne Bovina maçã Algas Chia

Cortes nobres de carne 
bovina como músculo, 
coração e língua, são fon-
tes proteicas de alto valor 
biológico e dos aminoáci-
dos essenciais, vitaminas e 
minerais. Proteínas fazem 
parte de toda a estrutura 
celular do organismo, aju-
dando no crescimento e 
reestruturação.

A maçã é uma fruta rica 
em prebióticos, contém 
anti-inflamatórios naturais 
e antioxidantes potentes. 
O potássio contribui para 
purificar o sangue, desin-
toxicando e apoiando o 
sistema imunológico.

Ricas em ômega 3 e exce-
lente fonte de energia. 
Receitas com alga em sua 
composição minimizam os 
processos inflamatórios, 
tem ações antioxidan-
tes, ajudam no combate 
a anemia, auxiliam na 
saúde intestinal e propor-
cionam uma sensação de 
saciedade. 

Uma poderosa fonte de 
fibras e minerais que auxi-
liam no trânsito intestinal e 
desintoxica o organismo. A 
chia também é uma grande 
aliada dos ossos, sendo 
fonte de cálcio, fósforo, 
magnésio.

Este produto foi elaborado e balanceado por veterinários especialistas em nutrição animal e pode ser 
utilizado como alimentação diária – de forma exclusiva ou misturado com ração.

Modo de Conservação
Conservar em local fresco e seco, fora do alcance de 
crianças e animais. Após aberto, consumir em menos 
de 24 horas ou manter até três dias na geladeira com a 
latinha tampada. 

Indicação de Uso
Alimento 100% natural e balanceado, específico para 
gatos adultos que necessitam de uma dieta com baixo 
fósforo e sódio e proteína moderada. Pode ser oferecido 
como refeição exclusiva ou misturado na ração.

Fabricante 

Uso por Espécie 

 
Classificação Fiscal  

Origem do Produto 

Reg. Ministério da Saúde 

Validade do Produto 

 

Fontes de Proteína 

Legumes e Cereais 

Óleos 

Funcionais 

Enriquecimento 
Vitaminas e Minerais 

(por kg do produto) 

Descrição do Produto

 
Peso Embalagem 

Dimensões Embalagem 
(altura x comprimento x largura)

Código de Barras 

Pet Bistrô Alimentos LTDA 

Ração tipo “pet” para 
animais domésticos 

23099090 

Nacional 

2200100 

1 ano 

Peito de frango, moela de frango, carne bovina, língua bovina 

Abobrinha, cenoura, batata doce, abóbora moranga, brócolis, chuchu, arroz (parboilizado e integral). 

Azeite de oliva, óleo de girassol, óleo de coco, lecitina de soja não transgênica 

Maçã, aveia em flocos, chia, colágeno, algas, taurina, levedura seca 

Vitamina A 4000,00 UI; Vitamina D3 400,00 UI; Vitamina E 25,00 UI; Vitamina K3 
0,06 mg; Vitamina B1 2,00 mg; Vitamina B2 2,50 mg; Vitamina B6 2,50 mg; Vitamina 
B12 18,00 mcg; Ácido Fólico 0,50 mg; Biotina 0,08 mg; Ácido Pantotênico 4,00 mg; 
Colina 800 mg; Niacina 30,00 mg; Vitamina C 50,0 mg; Zinco 30,00 mg; Manganês 
2,50 mg; Ferro 20,00 mg; Cobre 2,00 mg; Selênio 0,15 mg; Iodo 0,25 mg.  

Pet Delícia Control Cat 
320g (para gatos)

320g

8,3cm x 7,3cm x 7,3cm 

7898948410394 

Ficha técnica

composição

4746

Sabor & Qualidade! O melhor em nutrição para o seu pet:

Níveis de Garantia por kg

recomendação DIária*

Umidade (máx) 
Proteína bruta (mín)
Extrato etéreo (mín)

Matéria Fibrosa (máx)
Matéria Mineral (máx)

Cálcio (mín) 
Cálcio (máx) 

Fósforo (mín)
Sódio (mín)

70g
70g – 170g
170g – 345g
345g – 510g
510g – 685g

1,0kg
1kg - 2,5kg

2,5kg - 5,0kg
5,0kg - 7,5kg
7,5kg - 10kg

peso do animal quantidade

800g
80g
38g
15g
15g
1g
1,6g
0,75g
0,5g

Ômega 3 (mín)
Ômega 6 (mín) 

Matéria Seca (mín)
 

Energia Metabolizável 
 

% energia Proteínas 
% energia Carboidratos 

% energia Gorduras

- 
- 
- 
 
1020kcal 
 
35% 
30% 
35%

*Indicação de consumo sugerida considerando a necessidade 
calórica diária, sujeito adaptações por atividade física ou me-
tabolismo. Introduzir gradativamente ao longo de 1 semana. 
Sugere-se adequar a quantidade proporcionalmente como 
complemento (cada 100g equivale aprox. 25g de ração). 

**Acima de 10 quilos acrescente mais 1 lata para cada 5 
quilos de peso do gato. 



Petiscos

Para completar o cardápio, oferecemos uma linha 
de petiscos 100% naturais, sem trigo, sal ou açúcar, 
cheio de sabor e saúde para cães em diversos 
sabores: Antiox Sticks, Cheese Sticks e Super Greens!

para cães

« «



Os Antiox Sticks são adicionados de antioxidantes 
potentes, como os blueberries, cúrcuma e cranberries 
que com sua propriedades anti-inflamatórias e 
antioxidantes vão surpreender não só pelos efeitos 
mas também pelo sabor incrível que seu pet 
certamente vai adorar!

Antiox Sticks

Todos os nossos petiscos são livres de trigos, transgênicos, sal ou açúcar, sem subprodutos da indústria e 
adicionados de ovos e ingredientes funcionais que vão ajudar a transformar em definitivo a saúde do seu 
pet com uma alimentação totalmente livre de químicos, honesta e 100% natural!

Modo de Conservação
Após aberto, conservar em local fresco e arejado, com 
ziper bem fechado e consumir o produto em até 5 dias. 

Indicação de Uso
Snack específico para cães para oferecer como agrado, 
não é balanceado para ser oferecido como alimentação.

Fabricante 

Uso por Espécie 

 
Classificação Fiscal  

Origem do Produto 

Reg. Ministério da Saúde 

Validade do Produto 

 

Descrição do Produto 
 
 
 

Peso Embalagem

Dimensões Embalagem 
(altura x largura) 

Código de Barras 

Pet Bistrô Alimentos LTDA 

Ração tipo “pet” para 
animais domésticos 

23099030 

Nacional 

2200100 

1 ano 

Pet Delícia Antiox Sticks 
Blueberry, Cranberry 
e Cúrcuma 120g

120g

23cm x 16cm 
 

7898948410363 

Ficha técnica

5150

Sabor & Qualidade! O melhor em nutrição para o seu pet:

recomendação DIária Composição

2 palitos
4 palitos 
6 palitos

Farinha de Aveia 
Farinha de Linhaça 
Farinha de Arroz 
Polvilho Doce 
Ovos
Blueberry (desidratada) 
Cranberry (desidratada)

Sementes de Chia
Cúrcuma 
Pimenta Preta 
Extrato de Levedura 
Extrato de Alecrim 
Goma Xantana 
Goma Guar 
Melaço

0,5kg - 10kg 
10kg - 30kg 

+30kg

Cereais

Proteínas 
Frutas 

Funcionais

Outros

peso do animal quantidade

Níveis de Garantia por kg

Umidade (máx) 
Proteína bruta (mín)
Extrato etéreo (mín)

Matéria Fibrosa (máx)
Matéria Mineral (máx)

Cálcio (mín) 
Cálcio (máx) 

Fósforo (mín)
Sódio (mín)

 
Energia Metabolizável

110g
110g
70g
20g
30g
0,8g
1,6g
1,5g
0,8g 
 
35kcal/und

*Alimento específico para cães. Proibido na alimentação de Ruminantes.  
** Este alimento não substitui a alimentação completa.

sem 
transgênicos 

snack 
vegetariano

Com 
ovos

fibras e 
prebióticos 

naturais

Zero 
Químicos

sem Farinha 
De trigo

Cúrcuma e 
Pimenta preta

Os ativos desses dois ingre-
dientes têm se mostrado 
um dos mais potentes 
antioxiodantes e anti-infla-
matórios naturais da atua-
lidade! Em doses baixas, a 
pimenta preta não altera o 
sabor do snack, mas amplia 
o poder antioxidante da 
cúrcuma em até 5x.

Blueberries

Poderosos antioxidante, os 
blueberries são ricos em 
polifenóis, que reforçam 
o sistema imunológico, 
além de agregar um sabor 
delicioso à receita.

Cranberries

Cheio de proantocianidinas, 
os cranberries são excelen-
tes fontes de antioxidantes 
que podem reduzir o ata-
que e fixação de bactérias 
como E. coli e reforçar a 
imunidade.

LINHAÇA,  
AVEIA E CHIA

Os snacks são baseados 
nessas 3 fontes de fibras 
solúveis e insolúveis, que 
ajudam a regular o intestino 
do cão, reduzem o índice 
glicêmico dos alimentos 
e reforçam a imunidade 
através das beta glucanas 
da aveia.

« «



Os Cheese Sticks são feitos de queijo de verdade, 
leveduras com vitaminas naturais do complexo 
B, farinha de chia, linhaça e aveia, que blindam o 
sistema imunológico e colocam o intestino para 
funcionar de vez! Além de serem super saborosos, 
são vegetarianos, o que quer dizer que não usamos 
nenhum tipo de carne em sua composição, somente 
ovos, para deixá-los saborosos e proteicos.

Cheese Sticks

Todos os nossos petiscos são livres de trigos, transgênicos, sal ou açúcar, sem subprodutos da indústria e 
adicionados de ovos e ingredientes funcionais que vão ajudar a transformar em definitivo a saúde do seu 
pet com uma alimentação totalmente livre de químicos, honesta e 100% natural!

Modo de Conservação
Após aberto, conservar em local fresco e arejado, com 
ziper bem fechado e consumir o produto em até 5 dias. 

Indicação de Uso
Snack específico para cães para oferecer como agrado, 
não é balanceado para ser oferecido como alimentação.

Fabricante 

Uso por Espécie 

 
Classificação Fiscal  

Origem do Produto 

Reg. Ministério da Saúde 

Validade do Produto 

 

Descrição do Produto 
 
 

Peso Embalagem

Dimensões Embalagem 
(altura x largura) 

Código de Barras 

Pet Bistrô Alimentos LTDA 

Ração tipo “pet” para 
animais domésticos 

23099030 

Nacional 

2200100 

1 ano 

Pet Delícia Cheese Sticks 
com prebióticos 120g

120g

26cm x 16cm 
 

7898948410370 

Ficha técnica

5352

Sabor & Qualidade! O melhor em nutrição para o seu pet:

recomendação DIária Composição

2 palitos
4 palitos 
6 palitos

Farinha de Aveia 
Farinha de Linhaça 
Farinha de Arroz 
Polvilho Doce 
Ovos 
Sementes de Chia 
Extrato de Alecrim 
Queijo em Pó 
Aroma natural de Queijo 
Goma xantana 
Goma guar

0,5kg - 10kg 
10kg - 30kg 

+30kg

Cereais

Proteínas 
Funcionais 

 
Outros

peso do animal quantidade

Níveis de Garantia por kg

Umidade (máx) 
Proteína bruta (mín)
Extrato etéreo (mín)

Matéria Fibrosa (máx)
Matéria Mineral (máx)

Cálcio (mín) 
Cálcio (máx) 

Fósforo (mín)
Sódio (mín)

 
Energia Metabolizável

120g
100g
90g
20g
30g
1,0g
2,0g
1,5g
2,0g 
 
40kcal/und

*Alimento específico para cães. Proibido na alimentação de Ruminantes. 
** Este alimento não substitui a alimentação completa.

sem 
transgênicos 

snack 
vegetariano

Com 
ovos

fibras e 
prebióticos 

naturais

Zero 
Químicos

sem Farinha 
De trigo

Queijo 
de verdade

Nosso queijo não é aroma, 
é de verdade! Utilizamos 
raspas de queijo parmesão, 
isentas de lactose, que 
dão muito sabor e uma 
experiência incomparável 
ao cão!

LINHAÇA,  
AVEIA E CHIA

Os snacks são baseados 
nessas 3 fontes de fibras 
solúveis e insolúveis, que 
ajudam muito a regular o 
intestino do cão, reduzem 
o índice glicêmico dos 
alimentos e reforçam a 
imunidade através das 
beta glucanas da aveia.

« «



Os Sticks Super Greens vêm com uma combinação 
incrível de super foods verde escuras cheias de 
vitamina K, ferro e selênio que ajudam o organismo 
a se desintoxicar e trazer mais viço e vitalidade, 
além de fibras também vindas da aveia, linhaça e 
chia. Aqui a farinha de abóbora se faz presente, 
agregando sabor e vitamina A, além das leveduras, 
que agregam vitaminas do complexo B!

Super Greens

Todos os nossos petiscos são livres de trigos, transgênicos, sal ou açúcar, sem subprodutos da indústria e 
adicionados de ovos e ingredientes funcionais que vão ajudar a transformar em definitivo a saúde do seu 
pet com uma alimentação totalmente livre de químicos, honesta e 100% natural!

Modo de Conservação
Após aberto, conservar em local fresco e arejado, com 
ziper bem fechado e consumir o produto em até 5 dias. 

Indicação de Uso
Snack específico para cães para oferecer como agrado, 
não é balanceado para ser oferecido como alimentação.

Fabricante 

Uso por Espécie 

 
Classificação Fiscal  

Origem do Produto 

Reg. Ministério da Saúde 

Validade do Produto 

 

Descrição do Produto 
 
 
 

Peso Embalagem

Dimensões Embalagem 
(altura x largura) 

Código de Barras 

Pet Bistrô Alimentos LTDA 

Ração tipo “pet” para 
animais domésticos 

23099030 

Nacional 

2200100 

1 ano 

Pet Delícia Sticks Super 
Greens Alfafa, Espirulina 
e Espinafre 120g

120g

23cm x 16cm 
 

7898948410356 

Ficha técnica

5554

Sabor & Qualidade! O melhor em nutrição para o seu pet:

recomendação DIária Composição

2 palitos
4 palitos 
6 palitos

Farinha de Abóbora 
Farinha de Aveia 
Farinha de Linhaça 
Farinha de Arroz 
Fécula de Mandioca 
Ovos 
Espinafre em Pó 
Alfafa (desidratada)

Spirulina 
Sementes de Chia
Extrato de Levedura 
Extrato de Alecrim 
Aroma natural de Carne 
Goma Xantana 
Goma Guar 
Melaço

0,5kg - 10kg 
10kg - 30kg 

+30kg

Cereais

Proteínas
Vegetais

 
Funcionais

Outros

peso do animal quantidade

Níveis de Garantia por kg

Umidade (máx) 
Proteína bruta (mín)
Extrato etéreo (mín)

Matéria Fibrosa (máx)
Matéria Mineral (máx)

Cálcio (mín) 
Cálcio (máx) 

Fósforo (mín)
Sódio (mín)

 
Energia Metabolizável

110g
110g
70g
20g
30g
0,8g
1,6g
1,5g
0,8g 
 
35kcal/und

*Alimento específico para cães. Proibido na alimentação de Ruminantes.  
** Este alimento não substitui a alimentação completa.

sem 
transgênicos 

snack 
vegetariano

Com 
ovos

fibras e 
prebióticos 

naturais

Zero 
Químicos

sem Farinha 
De trigo

Esta cianobactéria é rica 
em proteínas e vitaminas,  
efetiva na redução da gli-
cose no sangue e melhoria 
da resposta imunológica. 
Além do alto valor proteico, 
alta digestibilidade, ácidos 
graxos poliinsaturados, 
vitamina A, minerais, ferro 
e aminoácidos essenciais.

Espinafrespirulina

Esta super hortaliça verde 
é riquíssima em em ferro, 
fósforo, cálcio, potássio, 
magnésio, vitamina A e 
vitaminas do complexo B 

Alfafa

A palavra “alfafa” deriva-se 
da expressão “al-fa-facah” 
(árabe), que quer dizer “o 
pai de todos os alimen-
tos”. É rica em proteínas, 
fibras, vitaminas K, ferro 
e minerais, além de pos-
suir propriedade diuré-
tica, digestiva, calmante e 
desintoxicante.

LINHAÇA,  
AVEIA E CHIA

Os snacks são baseados 
nessas 3 fontes de fibras 
solúveis e insolúveis, que 
ajudam a regular o intestino 
do cão, reduzem o índice 
glicêmico dos alimentos 
e reforçam a imunidade 
através das beta glucanas 
da aveia.

« «



www.petdelicia.com.br 

   /petdelicia

   @pet_delicia

http://www.petdelicia.com.br
https://www.facebook.com/PetDelicia
https://www.instagram.com/pet_delicia/

