


OWNAT, ALIMENTAÇÃO DE VERDADE 
Na OWNAT temos, tal como você, uma verdadeira paixão por animais de  
estimação e estamos convencidos de que a alimentação natural é a base para  
a sua saúde. Assim, elaboramos as nossas receitas com ingredientes naturais 
e carnes verdadeiramente frescas, com todo o seu conteúdo nutritivo intacto.

carne fresca arroz integral

fruta fresca CEREAIS INTEGRAIS

Proteínas de elevado
valor biológico

alta
DIGESTIBilidade

ANTIOxidante fibra natural-melhora  
os movimentos intestinais

os nossosingredientes

**Na nossa composição indicamos todos os 
ingredientes utilizados e destacamos, de forma  
clara e compreensível, quais destes ingredientes  
são naturais. 

seguindo estritamente as recomendações 
da FEDIAF (European Pet Food Industry 
Federation).

BEM-ESTAR 
digestivo

PROTEÍNAS E  
VITAMINAS VEGETAIS

CUIDADO PELE E PELO
OMEGA 3-6

PROTEÇÃO  
SISTEMA IMUNITÁRIO

ERVAS BOTÂNICAS

naturais

SEMENTES DE LINHAÇA LEVEDURA DE CERVEJA

VEGETAIS

OWNAT CLASSIC coloca à sua disposição todas estas vantagens, até à data 
apenas reservadas a gamas superiores de preços mais elevados, para que 
possa dar sempre a melhor alimentação ao seu animal de estimação.

sem
corantes ou

PRESERVATIVOS



-

lamb & rice
Com uma formulação que inclui ingredientes 
escolhidos devido à baixa capacidade de provocar 
alergias, é uma variedade indicada para animais 
sensíveis aos problemas digestivos e de pele. 
Elaborado com carne de cordeiro como fonte 
alternativa de proteína muito apetitosa e com 
arroz como primeira fonte de hidratos de carbono, 
que contribuem para uma alta tolerância digestiva.
COMPOSIÇÃO: Carnes 30% (carnes desidratadas 
20%, cordeiro fresco* 10%), arroz integral* (15%), 
cevada integral* (10%), gordura de frango, trigo 
integral* (9%), milho integral* (8%), ervilhas 
inteiras* (5%), farelo de 
trigo* (5%), alfarroba 
triturada* (2%), maçã 
fresca* (1%), óleo de 
salmão, sementes de 
linhaça* (1%), polpa 
de beterraba, fruto-
oligossacarídeos e 
mano-oligossacarídeos, 
levedura de cerveja* 
(0,5%), ervas botânicas 
0,02% (funcho*, 
equinácea*, tomilho*), 
yucca schidigera. 
*Ingredientes naturais.
FORMATOS:  4 Kg /  
15 kg / 20 Kg

mini adult
Destinado a cães em idade adulta entre 1 kg e 
10 kg, é especialmente formulado com níveis 
calóricos elevados e muito rico em proteínas para 
atender às altas exigências das raças mínis. Seus 
croquetes de forma e tamanho reduzido assim 
como seu excelente paladar o torna adequado 
para os cães mais exigentes.
COMPOSIÇÃO: Carnes 34% (carnes desidratadas 
24%, frango fresco* 10%), trigo integral* (18%), 
gordura de frango, milho integral* (8%), cevada 
integral* (8%), farelo de trigo* (5%), arroz integral* 
(5%), ervilhas inteiras* (4%), alfarroba triturada* 
(2%), maçã fresca* (1%), óleo de salmão, sementes 
de linhaça* (1%), polpa 
de beterraba, fruto-
oligossacarídeos e 
mano-oligossacarídeos, 
levedura de cerveja* 
(0,5%), ervas botânicas 
0,02% (funcho*, 
equinácea*, tomilho*), 
yucca schidigera. 
*Ingredientes naturais.
FORMATOS:  1,5 Kg / 
4 Kg

FISH
Elaborado com peixe fresco, contém uma parcela 
adicional de ácidos gordos ómega-3 e ómega-6 
que ajudam a manter a pele saudável e o pelo 
sedoso e brilhante. Para cães adultos de qualquer 
raça e tamanho.
COMPOSIÇÃO: Carnes desidratadas (18%), peixe 
15% (peixe fresco* 10%, peixe desidratado 5%), 
trigo integral* (12%), cevada integral* (12%), 
gordura de frango, farelo de trigo* (9%), milho 
integral* (9%), arroz integral* (6%), ervilhas 
inteiras* (3%), maçã fresca* (1%), óleo de salmão, 
sementes de linhaça* (1%), polpa de beterraba, 
fruto-oligossacarídeos e mano-oligossacarídeos, 
levedura de cerveja* 
(0,5%), ervas botânicas 
0,02% (funcho*, 
equinácea*, tomilho*), 
yucca schidigera. 
*Ingredientes naturais.
FORMATOS:  4 Kg / 
20 Kg

DUCK
Destinado a cães de todas as raças em fase 
adulta, foi elaborado com pato fresco como fonte 
alternativa de proteína de grande apetência e de 
máxima qualidade nutricional que assegura uma 
alimentação completa e equilibrada. 
COMPOSIÇÃO: Carnes 33% (carnes desidratadas 
23%, pato fresco* 10%), trigo integral* (14%), 
milho integral* (12%), gordura de frango, ervilhas 
inteiras* (7%), arroz integral* (5%), cevada integral* 
(5%), farelo de trigo* (5%), alfarroba triturada* 
(2%), polpa de beterraba, maçã fresca* (1%), óleo 
de salmão, sementes de linhaça* (1%), fruto-
oligossacarídeos e 
mano-oligossacarídeos, 
levedura de cerveja* 
(0,5%), ervas botânicas 
0,02% (funcho*, 
equinácea*, tomilho*), 
yucca schidigera. 
*Ingredientes naturais.
FORMATOS: 4Kg / 
15 Kg

junior
lactação até a idade adulta, garante que cresçam 
fortes, saudáveis, com energia e vitalidade. 
Com uma elevada parcela de energia, é muito 
rico em proteínas e enriquecido com cálcio e 
vitamina E para favorecer o desenvolvimento da 
musculatura, estrutura óssea e sistema imunitário.  
COMPOSIÇÃO: Carnes 39% (carnes desidratadas 
29%, frango fresco* 10%), arroz integral* (12%), trigo 
integral* (9%), gordura de frango, milho integral* 
(8%), farelo de trigo* (8%), cevada integral* (7%), 
ervilhas inteiras* (2%), maçã fresca* (1%), óleo de 
salmão, sementes de 
linhaça* (1%), polpa 
de beterraba, fruto-
oligossacarídeos e 
mano-oligossacarídeos, 
levedura de cerveja* 
(0,5%), ervas botânicas 
0,02% (funcho*, 
equinácea*, tomilho*), 
yucca schidigera. 
*Ingredientes naturais.
FORMATOS:  4 Kg / 
15 Kg

light
Especialmente formulado para cães com 
problemas de sobrepeso, com um baixo nível de 
gordura para reduzir calorias. Nutricionalmente, 
esta condição por sua vez, é compensada com  
uma alta proporção de proteína, capaz de garantir a 
manutenção adequada da massa muscular do cão.
COMPOSIÇÃO: Carnes 35% (carnes desidratadas 
25%, frango fresco* 10%), trigo integral* (21%), milho 
integral* (10%), cevada integral* (9%), arroz integral* 
(7%), farelo de trigo* (6%), alfarroba triturada* (2%), 
ervilhas inteiras* (2%), gordura de frango, maçã 
fresca* (1%), óleo de salmão, sementes de linhaça* 
(1%), polpa de beterraba, proteína hidrolisada 
de frango, fruto-
oligossacarídeos e 
mano-oligossacarídeos, 
levedura de cerveja* 
(0,5%), ervas botânicas 
0,02% (funcho*, 
equinácea*, tomilho*), 
yucca schidigera. 
*Ingredientes naturais
FORMATOS:  4 Kg / 
20 Kg

COMPLET
Alimento completo e equilibrado, com excelente 
sabor graças à incorporação de carne fresca. Conce
bido para suprir todas as necessidades nutricionais 
de um cão adulto com nível de atividade normal, 
seja qual for sua raça e tamanho.
COMPOSIÇÃO: Carnes 32% (carnes desidratadas 
22%, frango fresco* 10%), trigo integral* (18%), 
gordura de frango, milho integral* (9%), cevada 
integral* (8%), ervilhas inteiras* (5%), farelo de 
trigo* (5%), arroz integral* (5%), alfarroba triturada* 
(2%), maçã fresca* (1%), óleo de salmão, sementes 
de linhaça* (1%), polpa de beterraba, fruto-
oligossacarídeos e 
mano-oligossacarídeos, 
levedura de cerveja* 
(0,5%), ervas botânicas 
0,02% (funcho*, 
equinácea*, tomilho*), 
yucca schidigera.  
*Ingredientes naturais. 
FORMATOS:  4 Kg /  
15 kg / 20 Kg

ENERGY
Para cães adultos com alto nível de atividade física, 
cães de trabalho e desportivos. Rico em gorduras 
como fonte de energia concentrada, equilibrada 
e de fácil absorção, seu alto nível de proteínas 
garante a manutenção da musculatura, evitando a 
perda de massa muscular devido a esforços físicos.
COMPOSIÇÃO: Carnes 40% (carnes desidratadas 
30%, frango fresco* 10%), trigo integral* (12%), 
gordura de frango, arroz integral* (8%), cevada 
integral* (8%), milho integral* (8%), ervilhas 
inteiras* (4%), farelo de trigo* (3%), alfarroba 
triturada* (2%), maçã fresca* (1%), óleo de 
salmão, sementes de 
linhaça* (1%), polpa 
de beterraba, fruto-
oligossacarídeos e 
mano-oligossacarídeos, 
levedura de cerveja* 
(0,5%), ervas botânicas 
0,02% (funcho*, 
equinácea*, tomilho*), 
yucca schidigera. 
*Ingredientes naturais.
FORMATOS:  4 Kg / 
20 Kg

VARIEDADES PARA A ALIMENTAÇÃO DOS CÃES



HAIRBALL
de pelos e favorecem a evacuação dos que foram ingeridos, de modo a 
prevenir a formação das prejudiciais “bolas de pelo”.
COMPOSIÇÃO: Carnes 37% (carnes desidratadas 27%, frango fresco* 10%), 
trigo integral* (19%), gordura de frango, milho integral* (8%), ervilhas inteiras* 
(7%), cevada integral* (5%), arroz integral* (5%), proteínas de milho, levedura 
de cerveja* (1,5%), polpa de beterraba, proteína hidrolisada de frango, peixe 
desidratado, maçã fresca* (1%), óleo de salmão, extrato de malte, fruto-
oligossacarídeos e mano-oligossacarídeos, ervas botânicas 0,02% (funcho*, 

 
*Ingredientes naturais.
FORMATOS:  1,5 Kg / 4 Kg

KITTEN
Indicado para gatinhos de 1 a 12 meses, é formulado com altos níveis 
calóricos e proteicos para atender às altas exigências de seu organismo em 
desenvolvimento. Com uma atenção especial à segurança digestiva graças  
às proteínas da carne fresca e aos fruto-oligossacarídeos que favorecem  
o equilíbrio intestinal.
COMPOSIÇÃO: Carnes 38% (carnes desidratadas 28%, frango fresco* 10%), 
arroz integral* (15%), gordura de frango, cevada integral* (9%), milho integral* 
(7%), proteínas de milho, ervilhas inteiras* (4%), peixe desidratado, levedura  
de cerveja* (1,5%), proteína hidrolisada de frango, ovo inteiro desidratado* (1%), 
maçã fresca* (1%), óleo de salmão, polpa de beterraba, fruto-oligossacarídeos 

anis verde*), yucca schidigera.  
*Ingredientes naturais.
FORMATOS:  1,5 Kg / 4 Kg

LIGHT 
Especialmente formulado para gatos com problemas de sobrepeso,  
com baixo nível de gordura para reduzir as calorias. Nutricionalmente, essa 
condição se compensa com uma elevada proporção simultânea de proteínas 
capazes de garantir a manutenção correta da massa muscular do gato.
COMPOSIÇÃO: Carnes 32% (carnes desidratadas 22%, frango fresco* 10%),  
trigo integral* (19%), milho integral* (9%), ervilhas inteiras* (8%), cevada 
integral* (7%), gordura de frango, arroz integral* (5%), proteínas de milho, 
farelo de trigo* (4%), proteína hidrolisada de frango, polpa de beterraba, peixe 
desidratado, maçã fresca* (1%), óleo de salmão, levedura de cerveja* (0,5%), 
fruto-oligossacarídeos e mano-oligossacarídeos, ervas botânicas 0,02% 

 
*Ingredientes naturais.
FORMATOS:  1,5 Kg / 4 Kg

DAILY CARE
Alimento completo e equilibrado, com excelente sabor graças à incorporação 
de carne fresca. Concebido para suprir todas as necessidades nutricionais de  
um gato adulto com nível de atividade normal, seja qual for sua raça e tamanho.
COMPOSIÇÃO: Carnes 36% (carnes desidratadas 26%, frango fresco* 10%), 
milho integral* (20%), gordura de frango, trigo integral* (9%), cevada integral* 
(7%), ervilhas inteiras* (5%), arroz integral* (5%), proteínas de milho, levedura 
de cerveja* (1,5%), proteína hidrolisada de frango, peixe desidratado, maçã 
fresca* (1%), óleo de salmão, polpa de beterraba, extrato de malte, fruto-
oligossacarídeos e mano-oligossacarídeos, ervas botânicas 0,02% (funcho*, 

 
*Ingredientes naturais.
FORMATOS:  1,5 Kg / 4 Kg / 15 kg

FISH
Elaborado com peixe fresco, contém uma parcela adicional de ácidos gordos 
ómega-3 e ómega-6 que ajudam a manter a pele saudável e o pelo sedoso 
e brilhante. Para gatos adultos de todas as raças.
COMPOSIÇÃO: Carnes desidratadas 22%, peixe 15% (peixe fresco* 10%, 
peixe desidratado 5%), trigo integral* (15%), gordura de frango, cevada 
integral* (9%), milho integral* (9%), arroz integral* (6%), ervilhas inteiras* 
(3%), proteínas de milho, levedura de cerveja* (2%), proteína hidrolisada 
de frango, maçã fresca* (1%), óleo de salmão, polpa de beterraba, fruto-
oligossacarídeos e mano-oligossacarídeos, ervas botânicas 0,02% (funcho*, 

 
*Ingredientes naturais.
FORMATOS:  1,5 Kg / 4 Kg

STERILIZED
Os gatos esterilizados tendem ao sobrepeso. É por isso que a nossa receita 

e manutenção da massa muscular compensado com um nível moderado de 
gordura para garantir o peso ideal do gato.
COMPOSIÇÃO: Carnes 36% (carnes desidratadas 26%, frango fresco* 10%), 
cevada integral* (10%), ervilhas inteiras* (9%), milho integral* (9%), gordura 
de frango, proteínas de milho, trigo integral* (7%), hidrolisado de salmão 
(5%), arroz integral* (2%), levedura de cerveja* (2%), proteína hidrolisada 
de frango, maçã fresca* (1%), óleo de salmão, polpa de beterraba, fruto-
oligossacarídeos e mano-oligossacarídeos, ervas botânicas 0,02% (funcho*, 

 
*Ingredientes naturais.
FORMATOS:  1,5 Kg / 4 Kg / 15 Kg

VARIEDADES PARA A ALIMENTAÇÃO DOS GATOS



CÃES GATOS

UNI. COMPLET DUCK ENERGY FISH LAMB
& RICE JUNIOR MINI 

ADULT LIGHT DAILY 
CARE FISH HAIRBALL LIGHT STERI-

LIZED KITTEN

COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína % 25 25 29 25 25 28 26 27 30 30 30 27 33 34
Matéria inorgânica % 7,5 7 7,5 7,5 7,5 7 7,5 7,5 7,5 8 8 7 8 8
Teor de gordura % 12 12 15 12 14 14 13 8 14 14 14 9 12 15
Fibras brutas % 3 3 2,5 3 3 2,5 3 4 2,2 2 2,5 3,5 4 2
Humidade % 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Cálcio % 1,5 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4
Fósforo % 1,1 0,8 1 1,1 1,1 1,1 1 1,1 1,1 1 1 1 1 1
Sódio % 0,34 0,33 0,36 0,33 0,33 0,35 0,35 0,3 0,38 0,4 0,4 0,37 0,4 0,45
Ácido linoleico % 2,15 2,3 2,4 1,6 2,3 2,4 2,3 1,5 2 1,45 2 2 2,1 1,9
Magnésio % 0,23 0,18 0,22 0,23 0,23 0,18 0,23 0,22 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
ADITIVOS NUTRICIONAIS
Vitamina A UI/kg 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 22.000
Vitamina D3 UI/kg 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Vitamina E UI/kg 90 90 90 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 350
Vitamina C mg/kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina) mg/kg 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5 5 5 5 5 8
Vitamina B2 (Riboflavina) mg/kg 15 15 15 15 15 15 15 15 12 12 12 12 12 18
Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina) mg/kg 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 10 10 10 10 10 14
Vitamina B12 (Cianocobalamina) mg/kg 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,17
Ácido nicotínico (Niacina) mg/kg 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 30 30 30 30 30 50
Ácido pantoténico (Cálcio-D-Pantotenato) mg/kg 19 19 19 19 19 19 19 19 15 15 15 15 15 22
Biotina mg/kg 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5
Ácido fólico mg/kg 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2
Colina mg/kg 1.650 1.600 1.750 1.700 1.650 1.700 1.650 1.750 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.200
L-Carnitina mg/kg 200 200
Taurina mg/kg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.300
Ferro (Sulfato ferroso, monohidratado) mg/kg 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50
Cobre (Sulfato de cobre, pentahidratado) mg/kg 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Zinco (Óxido de zinco) mg/kg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Zinco (Quelato de zinco aminoácidos hidratado) mg/kg 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7 7 7 7 7 7
Iodo (Iodeto de potássio) mg/kg 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3
Selénio (Selenito sódico) mg/kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Manganês (Óxido manganoso) mg/kg 38 38 38 38 38 38 38 38 30 30 30 30 30 40

Energia metabolizável (NRC 2006) kcal/kg 3.650 3.800 3.870 3.650 3.795 3.810 3.700 3.350 3.800 3.790 3.785 3.480 3.590 3.900

www.ownat.com


