
SoftDog Prime

Sabor Carne e Arroz 

Alimento completo para cães 

SOFT DOG PRIME é um alimento completo destinado a cães adultos, atendendo todas as exigências nutricionais necessárias para 
proporcionar a melhor qualidade de vida para seu pet. 

Níveis de Garantia

Ingredientes

Informações adicionais

Milho integral moido, arroz quirera, farelo de trigo, farinha de vísceras de frango, farelo de arroz integral, gordura de frango, calcário calci�co, 
cloreto de sódio (sal comum), levedura de cana, semente de linhaça, ácido fólico, ácido pantotênico, bio�na, colina, niacina, vitamina A, vitamina 
B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de ferro, sulfato de 
cobre, monóxido de manganês, óxido de zinco, adi�vo palatabilizante hidrolisado, adi�vos an�oxidantes (BHT/BHA), adi�vos an�fúngicos 
(propionato de cálcio/ sorbato de potássio).
Eventuais subs�tu�vos: Sorgo Grão Moído, Farelo de Soja**, Farelo de Arroz Desengordurado, Gérmen de Milho*, Farinha de Penas, Glúten de 
Milho-21*, Fosfato Bicálcico, Casca de Soja Moída**, Quirera de Milho*, Triguilho.     

Vitamina A (mín.) 5.000 UI; Vitamina D3 (mín.) 500 UI; Vitamina E (mín.) 50 UI; Vitamina B1 
(mín.) 2 mg; Vitamina B2 (mín.) 3 mg; Vitamina B6 (mín.) 2 mg; Vitamina B12 (mín.) 30 mcg;  
Vitamina K3 (mín.) 0,8 mg; Ácido Fólico (mín.) 0,5 mg; Ácido Pantotênico (mín.) 12 mg;  
Bio�na (mín.) 0,6 mg; Colina (mín.) 300 mg; Niacina (mín.) 30mg;  Cobre (mín.) 10 mg; 
Ferro (mín.) 80 mg; Iodo (mín.) 1,50 mg; Manganês  (mín.) 5 mg; Selênio (mín.) 0,12 mg; 
Zinco (mín.) 120 mg. 

• SOFT DOG PRIME é um alimento desenvolvido 
e indicado para cães jovens e adultos de todas as 
raças. Sendo um alimento completo e seco, não 
recomendamos nenhum �po de suplementação.   
• Mantenha a embalagem fechada após sua 
abertura, evitando a perda do aroma e sabor que 
os cães 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 cão e 
condições do ambiente. Assim, ajustes nas 
quan�dades podem ser feitos conforme 
necessidade de cada animal.
• Mantenha o comedouro higienizado e forneça 
sempre água fresca e limpa ao alcance do seu cão.

Modo de usar

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

 

ENRIQUECIMENTO POR kg DO PRODUTO

adultos de todas as raças 

 
 Peso     

2kg a 5kg     
5kg a 10kg     

10kg a 15kg     
15kg a 20kg   
20kg a 30kg     
30kg a 40kg     
40kg a 50kg     
50kg a 60kg     
60kg a 70kg     

    70kg a 80kg      

 *As quan�dades podem varias de acordo com a 
a�vidade �sica, temperamento e raça do seu cão. 
1 xíc.de chá equivale a 100g de SOFT DOG PRIME

Quan�dade
40g a 80g

80g a 145g
145g a 190g
190g a 240g
240g a 320g
320g a 400g
400g a 470g
470g a 540g
540g a 605g
605g a 700g.

Adulto

UMIDADE (MÁX)
PROTEÍNA BRUTA (MÍN)
EXTRATO ETÉREO (MÍN)
MATÉRIA FIBROSA (MÁX)
MATÉRIA MINERAL (MÍN)

CÁLCIO (MÍN)

CÁLCIO (MAX)
FÓSFORO (MÍN)

120g/kg
190g/kg
85g/kg
60g/kg

120g/kg
12g/kg
24g/kg

6.000mg/kg
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