
AS DIETAS CANINAS SPECIFIC® 
AGORA AINDA MELHORES

• As dietas terapêuticas secas, com exceção das hipoalergénicas, 
agora contêm Krill – uma fonte superior de ómega 3 que se 
incorpora melhor no organismo 

• Incorporação de oligoelementos quelatados que 
proporcionam; 

• Melhor biodisponibilidade

• Menor interação com outros nutrientes na dieta 

• Maior pureza (grau farmacêutico / alimentação humana) 

• As nossas dietas secas agora com vitamina C, tocoferóis e 
extratos de alecrim, os antioxidantes naturais preferidos pelos 
tutores

• Polpa de beterraba em muitas  dietas para reforçar a saúde do 
trato gastrintestinal 

PRODUTOS MELHORADOS

MELHOR DESENHO DAS EMBALAGENS

MELHOR FORMATO DAS EMBALAGENS
•  Selagem de lábio único melhorada o 

que proporciona um fecho mais seguro 
e fiável  

• Fácil abertura graças ao corte laser da 
parte superior 

•  Melhoria do sistema de fecho uma vez 
aberto com um sistema de fecho que não 
permite a passagem do ar (Sensi Grip)

•  Fundo plano para maior estabilidade e 
melhor aspeto em exposição

• A caixa das dietas húmidas pode ser usada 
como expositor, o que permite a venda unitária 
como amostra ou para administração ocasional 
de alimento húmido 

• Nova caixa de 3x2kg, que permite ao tutor 
adquirir maior quantidade mas com a maior frescura oferecida 
pelos sacos pequenos

SUSTENTABILIDADE MELHORADA

•  Conteúdo reduzido em carboidratos e 
fontes com um reduzido índice glicémico – 
aveia, ervilhas e lentilhas

•  Ácidos gordos ómega 3 de krill, peixe 
e algas para reforçar os processos anti-
inflamatórios naturais e a sensibilidade 
à insulina

•  Conteúdo moderado em gordura 
e níveis relativamente altos de ácidos 
gordos ómega 3 o que ajuda em casos de 
hiperlipidemia e pancreatite 

•   Rica em antioxidantes, incluindo  
vitamina A, E e extratos de frutas para 
reforçar no processo oxidativo 

•  Fibra fermentável para reforçar um  
microbioma saudável

DIETA DE REFORÇO ARTICULAR - CJD 

• Com péptidos de colagénio hidrolisados  

• Com beta-glucanos 

• Aumento do conteúdo em condroitina 

•  Com krill – uma forma superior de ómega 3 
que se incorpora melhor no organismo

DIETA DE REFORÇO ENDÓCRINO - CED-DM 
Agora com um melhor reforço nutricional da diabetes mellitus

RECEITAS MELHORADAS

•  Mantemos elementos chave como a codificação por cores 
e o estilo veterinário mas atualizámos o desenho e o 
logótipo para conseguir um aspeto mais limpo e moderno 

• Desenhos diferenciados entre dietas de manutenção e 
terapêuticas 

• Ingredientes 
declarados pelo nome 
em vez de categorias 
para que o tutor possa 
entender e aceitar melhor

•  Todo o krill e o peixe usados nas nossas dietas 
secas estão certificados pelo Marine Stewardship 
Council (MSC) ou pelo IFFO RS Standard 

•  A altura reduzida dos sacos, o ajuste da espessura e a parte 
inferior plana, permitem uma redução de 13% em plástico – 
usando menos 18 toneladas por ano 
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