
SOFT CAT um alimento completo destinado para gatos adultos ou em crescimento, atendendo todas as exígências nutricionais necessárias  para 
proporcionar melhor qualidade de vida para seu pet.   
 

Níveis de Garantia

Ingredientes

Informações adicionais

Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens*, Bacillus thuringiensis* e 
Streptomyces tumefaciens**.  

Farelo de trigo, farelo de arroz gordo, quirera de arroz, óleo de soja degomado, gordura de frango, farelo de 
soja*, milho integral moído**, farinha de vísceras, semente de linhaça, cloreto de sódio (sal comum), calcário 
calcí�co, sulfato de ferro mono, iodato de cálcio, selenito de sódio, óxido de zinco, sulfato de cobre penta, 
sulfato de manganês mono, taurina, lisina, DL-me�onina, cloreto de colina, ácido nico�nico, ácido fólico, 
ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina D3, vitamina 
E, vitamina H, vitamina K3, corante, adi�vo palatabilizante(hidrolisado de �gado), adi�vo 
acidificante(ácido fosfórico e ácido cítrico), adi�vo adsorvente de micotoxinas(aluminosilicato 
de sódio, cálcio e farinha de algas), adi�vo an�fúngico(propionato de cálcio e sorbato de 
potássio) e adi�vo an�oxidante(BHT/BHA).
Eventuais subs�tu�vos: Farelo de soja semi-integral, farelo de glúten de milho-60, farelo 
de glúten de milho-21, sorgo integral moído, óleo de canola, triguilho, farelo de peixe, 
farelo de gérmen de milho desengordurado, farelo de arroz desengordurado e bandinha 
de feijão.  

Ácido Fólico (mín.) 1 mg; Ácido Pantotênico(mín.) 12 mg; Bio�na (mín.) 0,1 mg; Cobre (mín.) 10 mg; Colina (mín.) 1200 mg; Ferro (mín.) 80 mg; Iodo (mín.) 1,50 mg; 
Manganês (mín.) 6 mg; Niacina (mín.) 15mg; Selênio (mín.) 0,2 mg; Vitamina A (mín.) 10.000 UI; Vitamina B12 (mín.) 25 mcg; Vitamina B2 (mín.) 6 mg; Vitamina B6
 (mín.) 1 mg; Vitamina D3(mín.) 1000 UI; Vitamina E (mín.) 70 UI; Vitamina K3 (mín.) 0,6 mg; Vitamina B1 (mín.) 1,5 mg; Zinco (mín.) 140 mg. 

Modo de usar

ENRIQUECIMENTO POR kg DO PRODUTO

A quan�dade sugerida deve ser dividida em pelo 
menos duas refeições. 
Veja a quan�dade diária recomendada:

SACAS DISPONÍVEIS:
10,1kg e 25kg LISINA (MÍN)

METIONINA (MÍN)

7.500mg/kg

5.700mg/kg

UMIDADE (MÁX)

PROTEÍNA BRUTA (MÍN)

EXTRATO ETÉREO (MÍN)

MATÉRIA FIBROSA (MÁX)

MATÉRIA MINERAL (MÍN)

CÁLCIO (MÁX)

CÁLCIO (MÍN)

FÓSFORO (MÍN)

SÓDIO (MÍN)

BHA (MÍN)

BHT(MÍN)

PROPILGALATO (MÍN)

ÁCIDO LINOLÉICO (MÍN)

ÁCIDO LINOLÊNICO (MÍN)

120g/kg

270g/kg

80g/kg

40g/kg

100g/kg

23g/kg

18g/kg

8.200mg/kg

4.600mg/kg

1mg/kg

10mg/kg

1mg/kg

14g/kg

400mg/kg

*Verificar as recomendações e programa de troca 
de alimentação, antes de iniciar o fornecimento.   

Dia 1 20% SOFT CAT 80% do alimento habitual
Dia 2 40% SOFT CAT 60% do alimento habitual
Dia 3 60% SOFT CAT 40% do alimento habitual
Dia 4 80% SOFT CAT  20% do alimento habitual

Dia 5 100% SOFT CAT 

2kg a 5kg

Quantidade

53g a 125g

Peso

TAURINA (MÍN) 1.000mg/kg

•Mantenha a embalagem fechada após sua 

abertura,evitando a perda do aroma e sabor que 

os gatos adoram;

•Não deixe ração umedecida na vasilha muito 

tempo, evitando a fermentação;

• Consulte regularmente o seu veterinário;

• Conservar em local seco e arejado.

• As quan�dades diárias indicadas podem sofrer 

variações de acordo com a a�vidade do gato e 

condições do ambiente. Assim, ajustes nas 

quan�dades podem ser feitos conforme 

necessidadede cada animal.

• Mantenha o comedouro higienizado e forneça 

sempre água fresca e limpa ao alcance do seu gato.

• Ao iniciar com SOFT CAT é recomendada a 

mistura grada�va ao alimento habitual até a troca

completa.

Soft  Cat

Todas raças

Adultos
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SEM AROMATIZANTES ARTIFICIAIS MELHOR FORMAÇÃO ÓSSEA E DENTES
SAUDÁVEIS

MELHOR CONSTITUIÇÃO
DOS MÚSCULOS

PELOS MACIOS E MAIS SEDOSOS
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