KEEP
STRONG
IMUNIDADE
Agora manter o sistema imunológico sempre
forte ﬁcou mais gostoso! Com o poder herbal
do gengibre, coentro e chá verde aliado ao
super poder antioxidante do espinafre, seu
peludo vai fortalecer a defesa do organismo
e se deliciar com esse snack super saboroso!

Zero gordura trans

Com Prebióticos e Zeólita

Conservante natural

Fonte de ferro

Fonte de ferro e
antioxidantes

Feito com fígado

ricos em
vitaminas

sem
prebióticos conservantes
químicos

O KEEP STRONG FORTALECE O SISTEMA IMUNOLÓGICO PORQUE UTILIZA:

chá verde

gengibre

espinafre

coentro
Puriﬁcante e
anti-inﬂamatório

Rico em antioxidantes
e melhora a digestão

Acelera o metabolismo

Este produto não substitui o alimento completo. Uso proibido na alimentação de ruminantes.

Conservar em local fresco e seco, fora do alcance das crianças e animais. Após aberto, consumir em até 07 dias e manter
a embalagem fechada. Validade: 12 meses após a data de fabricação. Fabricação, validade e lote: Vide carimbo na embalagem.

Alimento especíﬁco para cães para ser oferecido após as refeições ou como demonstração de carinho e obediência.

Rico em ferro

Fabricante

Petitos Ind. e Com. de Alimentos para Animais LTDA

Descrição do Produto

Keep Strong - Biﬁnhos de fígado

Ingredientes

Carne mecanicamente separada de frango, miúdos bovino, hidrolisado de fígado de frango,
farelo de arroz, farinha de trigo, farinha de carne e ossos, farinha de visceras, amido modiﬁcado,
fécula de mandioca, cloreto de sódio (sal comum), goma xantana, hemoglobina, glicerina,
propileno glicol, sorbato de potássio, ac. propiônico, ac. cítrico, zeólita, hexametafosfato de
sódio, manaoligossacarideo – mos, chá verde (10 g/kg), gengibre (5 g/kg), extrato de alecrim,
coentro (5 g/kg), espinafre (5 g/kg), e aroma de vegetais.

Uso por espécie/raça

Raças pequenas, médias e grandes de cães adultos

Classiﬁcação Fiscal

23099090

Origem do Produto

Nacional

Apresentação

Pacote com 50 g

Quant. Caixa de Embarque

48 ou 20 unidades

Validade do Produto

12 meses

Peso da Embalagem

50 g

Reg. Ministério da Saúde

Produto isento de registro no ministério da Agricultura e Abastecimento

Cód. de Barras do Produto

7898959353406

Dimensões da Embalagem

11 x 14 cm

Cód. Barras Cx. Embarque 20 und

17898959353403

Dimensões Cx. Embarque 20 und

12 x 18,5 x 26 cm

Cód. Barras Cx. Embarque 48 und

27898959353400

Dimensões Cx. Embarque 48 und

25 x 18 x 31 cm

GUIA ALIMENTAR

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG DE PRODUTO
Proteína Bruta (Mín.)

26%

260 g/kg

4

Umidade (Máx.)

19%

190 g/kg

Médio

6

Matéria Mineral (Máx.)

14%

140 g/kg

Grande

8

Matéria Fibrosa (Máx.)

2%

20 g/kg

Extrato Etéreo (Mín.)

10%

100 g/kg

Cálcio (Mín.)

1,5%

15 g/kg

Cálcio (Máx.)

4,5%

45 g/kg

Fósforo (Mín.)

1,5%

15 g/kg

Porte

Biﬁnhos/Dia

Pequeno

Hexametafosfato de Sódio

300 mg/kg

Manonoligossacarídeos (Mín.)

35 mg/kg

Zeólita (Mín.)

10 mg/kg

