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Envelhecendo de
forma saudável
Conheça LONGEVIS,
a tecnologia patenteada de
PRO PLAN® para gatos com mais
de 7 anos que comprovadamente
prolonga a qualidade e a
expectativa de vida

85 anos

Há mais de
cuidando
da nutrição e saúde de cães e gatos
no Brasil e no mundo.

Nós acreditamos que as pessoas e os animais de estimação são melhores juntos e estamos
comprometidos em ajudar os cães, gatos e seus donos a compartilharem uma vida longa e saudável.
Por isso, nos baseamos em 6 pilares:

ATENDEMOS AOS PADRÕES E NORMAS EXIGIDOS
Na Nestlé Purina, vemos os padrões da indústria como uma
exigência mínima a ser seguida. Todos os nossos produtos
atendem a esses padrões, com a garantia e qualidade
Nestlé, para oferecer um alimento seguro para os animais de
estimação.

A QUALIDADE ESTÁ EM TODOS OS DETALHES
Passamos os últimos 85 anos construindo uma reputação
de confiança em qualidade e vamos nos certificar de que
continuemos assim nos próximos anos. Para nós, todos os
detalhes são fundamentais quando se trata de cuidar da saúde
e nutrição de animais de estimação.

MAIS SABOROSO + MAIS DIGESTÍVEL = NUTRIÇÃO QUE FAZ MAIS
Fazemos alimentos saborosos e altamente digestíveis, não só
para nutrir os cães e gatos, mas também para vê-los felizes e
satisfeitos ao se alimentarem.

SOMOS MOVIDOS POR INOVAÇÕES E DESCOBERTAS CIENTÍFICAS
Como líderes em pesquisa, somos impulsionados por novas
descobertas na nutrição de cães e gatos. Buscamos também as
recentes tendências da nutrição humana para complementar e
incentivar toda a comunidade científica veterinária a encontrar
novas evidências para o desenvolvimento de melhores produtos.

NÃO ESTUDAMOS OS INGREDIENTES ISOLADAMENTE
Sabemos que uma alimentação equilibrada, com nutrientes nas
proporções adequadas, traz mais benefícios para a saúde dos
animais de estimação. E, por isso, estudamos como diferentes
formulações afetam a saúde geral dos cães e gatos.

ACREDITAMOS QUE TODOS OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
DEVEM SER BEM ALIMENTADOS
Acreditamos que todos os cães e gatos merecem ser bem
alimentados. Por isso, temos uma linha extensa de produtos
que se adequa a cada animal de estimação e respeita as
particularidades de cada proprietário, assegurando que eles
se sintam confiantes e felizes por fazerem a escolha certa.

Material destinado exclusivamente ao profissional de saúde veterinária. Proibida a distribuição para consumidores. Impresso no Brasil - fevereiro/março 2015
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Envelhecendo de forma saudável

O envelhecimento
Em todos os mamíferos, a idade é associada a mudanças da condição e da composição
corporal, requerimentos de energia e declínio da função orgânica, do status imunológico,
entre outras mudanças metabólicas.
A nutrição pode desempenhar um papel importante no retardamento de tais mudanças.
Na população humana mais velha, tem sido demonstrada uma ligação entre o estado
nutricional, a qualidade de vida, a saúde física e cognitiva. Pesquisas corroboram que
mudanças nutricionais saudáveis, quando iniciadas em indivíduos da terceira idade, foram
positivamente relacionadas com a redução do risco de mortalidade e da deterioração
do estado de saúde, o que indica que a promoção da saúde mesmo nesta fase pode
contribuir para um envelhecimento saudável.
Nos cães, um estudo conduzido pela Nestlé Purina denominado Life Plan investigou a
manutenção da saúde ao longo de toda uma vida de um grupo de cães, comprovando
que a manutenção da condição corporal ideal, através da restrição calórica, atrasou o
início de doenças relacionadas à fase senil e estendeu a vida útil média em 15%.
Embora múltiplos fatores ambientais ou genéticos possam estar envolvidos, há evidências
consideráveis que o estresse oxidativo desempenha um papel fisiopatológico importante
no envelhecimento e pode explicar a patogênese de muitas doenças relacionadas à idade.
A influência da nutrição na qualidade e expectativa de vida dos animais de companhia é
de grande interesse, tanto para os proprietários quanto para os médicos veterinários. O
aumento do estresse oxidativo associado à redução dos níveis de antioxidantes circulantes
parece estar correlacionado à uma menor longevidade.
A idade média da população de cães e gatos vem aumentando e é uma tendência mundial,
de tal forma que em países desenvolvidos entre um terço e metade de cães e gatos tem
7 anos de idade ou mais. Nos Estados Unidos a porcentagem de gatos de estimação
mais velhos dobrou ao longo dos últimos dez anos quando comparada com a população
de gatos de até seis anos. Da mesma forma, na Europa, o número de cães considerado
maior que 7 anos de idade aumentou aproximadamente 50%, enquanto que o número
de gatos com idade superior a 7 anos de idade dobrou entre 1983 e 1995.
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O envelhecimento traz alterações fisiológicas. Algumas
mudanças são óbvias, como o clareamento de pelos,
o declínio geral da composição corporal, piora da
condição de pelagem e perdas sensoriais (visão
e audição). Outras mudanças são menos óbvias,
como as que incluem alterações na fisiologia do trato
digestivo, no sistema imune, rins e outros órgãos.
Naturalmente, animais de estimação, assim como as
pessoas, não envelhecem de forma consistente, e a
idade cronológica nem sempre corresponde à idade
fisiológica. Embora muitos animais permaneçam bem
ativos e jovens em sua adolescência, a maioria dos
cães começa a reduzir seu ritmo e pode começar a
mostrar sinais de envelhecimento cedo, antes mesmo
dos 7 anos de idade. O processo de envelhecimento
é influenciado pelo tamanho da raça, genética,
nutrição, meio ambiente, entre outros fatores. Como
regra geral, cães e gatos por volta dos 7 anos de idade,
época em que muitas doenças relacionadas à idade
começam a ser observadas com maior frequência,
podem ser considerados ‘’em risco’’ para problemas
relacionados com a idade.

de vida dos indivíduos maduros. Nesses casos, a
nutrição desempenha um papel fundamental no
retardamento das alterações relacionadas com a
idade ou na prevenção da sua regressão.
Atualmente, existe uma vasta linha de alimentos para
animais na fase sênior, que são elaboradas com as
mais diferentes formulações, muitas vezes suportada
apenas na suposição de que a modificação dietética
compensaria a depleção de alguns sistemas corporais
que acontecem naturalmente no envelhecimento,
já que ainda não há um consenso ou há poucos
estudos que comprovem os benefícios da inclusão ou
restrição de alguns nutrientes. Por isso, é necessário
que mais pesquisas sejam feitas para demonstrar os
benefícios da combinação de nutrientes específicos
que quando administrados nessa fazem auxiliem um
envelhecimento saudável, aumentando a longevidade
ou retardando o aparecimento das doenças senis.

Uma das principais metas da Medicina, tanto
Humana como Veterinária, é prolongar a vida e
reduzir ao mínimo ou retardar o surgimento de
doenças crônicas, melhorando assim a qualidade
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Alimentando o gato maduro
Assim como os outros mamíferos, quando os gatos
envelhecem, as suas necessidades nutricionais
começam a mudar. Em geral, os gatos de sete anos de
idade ou mais começam a levar uma vida um pouco
sedentária e pacata. Eles se tornam menos ativos,
passam mais tempo dentro de casa e seu metabolismo
reduz, por isso, por volta dos 7 anos podem ficar
propensos a ganhar peso. Igualmente, à medida que
atingem seus anos geriátricos, já por volta dos 11 anos,
os sentidos do paladar e olfato ficam menos apurados
e também pode haver uma dificuldade em manter
uma boa condição corporal, perdendo principalmente
massa magra. A partir dos 7 anos, mas principalmente
nos últimos anos de vida, os gatos precisam mais do
que nunca de uma dieta palatável, de alta qualidade
e que tenha proteínas fáceis de digerir e com um
cuidadoso equilíbrio de nutrientes.
Os gatos passam cerca de 40% entre as fases de
maduro e idosos, por isso, é importante que eles
comam o alimento certo para manter uma boa
saúde. Uma boa dieta sênior fornece proteínas e

gorduras de alta digestibilidade, carboidratos para
fornecer energia, minerais essenciais para apoiar
o envelhecimento e a saúde das articulações, e
vitaminas antioxidantes para retardar os efeitos do
envelhecimento.
Existem muitos alimentos no mercado para gatos mais
velhos, a maioria formulados com base na suposição
de que as necessidades nutricionais mudam com
a idade, mas sem a condução de estudos e a
comprovação de que essas intervenções nutricionais
melhorem a qualidade e a expectativa de vida. Frente
a essa constatação a Nestlé Purina Estudos conduziu
uma pesquisa utilizando uma combinação específica
de alguns nutrientes que demonstraram ter um
efeito positivo na saúde e na longevidade de gatos
geriátricos. Essa tecnologia, que resulta em uma
mistura adequada desses nutrientes, foi patenteada
como LONGEVIS.
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O que é LONGEVIS?
É uma tecnologia exclusiva no mercado, criada e patenteada pela Nestlé
Purina, destinada especificamente para gatos com 7 anos de idade ou mais.
LONGEVIS é uma inovadora combinação de nutrientes: antioxidantes
(vitamina E e b-caroteno), inulina (como fonte natural de prebióticos) e
uma mistura de ácidos graxos ômega-3 e ômega-6.

Quais são os efeitos de LONGEVIS?
NESTLÉ PURINA realizou um estudo com o objetivo
de avaliar a inclusão de antioxidantes, sozinhos ou em
combinação com outros nutrientes, e sua influência
na longevidade de gatos mais velhos.
No estudo, participaram 90 gatos de diferentes
raças com idades compreendidas entre 7 e 17 anos,
distribuídos em três grupos de acordo com sua idade,
condição corporal e sexo. Cada um dos grupos foi
alimentado com uma das três dietas experimentais.

✜ Dieta 1: (controle) dieta completa para gatos
adultos.
✜ Dieta 2: dieta controle acrescida de antioxidantes
(vitamina E e b-caroteno).
✜ Dieta 3: dieta Longevis com antioxidantes
(vitamina E e b-caroteno), inulina e uma mistura
de ácidos ômega-3 e 6.
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Análises realizadas
Para avaliar a eficácia e os benefícios de LONGEVIS na
qualidade de vida dos gatos geriátricos, os seguintes
parâmetros foram observados ao longo do estudo:
longevidade, peso corporal, massa corporal magra,
contagem de hemácias, hematócrito, hemoglobina,
vitamina E sérica, ácido linoleico (ômega 6) em
soro, microbiota fecal e incidência de doenças
relacionadas à idade.

Tabela 1
Dieta

Idade da morte
prevista

Controle (1)

14,29

Dieta 1 vs. dieta 2

0,7556

Dieta (2)

14,42

Dieta 1 vs. dieta 3

0,0129

Longevis (3)

15,23

Dieta 2 vs. dieta 3

0,0451

Valor de P

Resultados
Os resultados do ensaio demonstraram que a
dieta complementada com Longevis aumentou a
longevidade e melhorou a qualidade de vida dos
gatos objeto do estudo.

Longevidade
Como marcador de uma melhoria da expectativa e
da qualidade de vida foi utilizado o prolongamento
da vida (a idade) mediante a melhora da nutrição, ao
mesmo tempo em que se minimizava ou se retardava
o início de doenças crônicas.
O estudo demonstrou que a combinação de nutrientes
(antioxidantes, inulina e a combinação de ácidos
graxos) exerce um efeito positivo na saúde e na
longevidade dos gatos geriátricos, já que os indivíduos
alimentados com essa mistura de LONGEVIS viveram
significativamente mais tempo do que aqueles que
receberam o restante das dietas.
Quando as dietas foram comparadas para a idade de
morte utilizando uma análise de regressão e a idade
inicial como covariável, foram encontradas diferenças

significativas entre os gatos alimentados com a dieta
1 e 3 (p <0,05), já que os gatos alimentados com
LONGEVIS viveram um ano a mais (tabela 1). Os
benefícios para a saúde e a longevidade da dieta 2
(só antioxidantes) não foram tão grandes como os da
dieta 3 (Longevis), o que confirma o benefício dos
componentes adicionais na combinação nutricional.
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Peso corporal
Nos felinos, a idade está associada a uma diminuição
do peso corporal e à redução da qualidade de vida
durante o período geriátrico. Os gatos de idade
mediana tendem ao sobrepeso, enquanto os gatos
com idade avançada, acima de 11 anos, têm maior
incidência de pesos baixos.

Os resultados do estudo, como era esperado,
demonstraram que o peso corporal diminuiu nos
gatos dos três grupos experimentais, mas foi menor
no grupo complementado com Longevis (gráfico 1).
Observou-se uma correlação positiva entre o peso
corporal e a sobrevivência.

Gráfico 1

EVOLUÇÃO DO PESO CORPORAL DE ACORDO COM A DIETA OFERECIDA
(linhas de tendência das previsões nas médias)
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Massa corporal magra
A perda de massa corporal magra é um indicador
da diminuição da qualidade de vida, motivo pelo
qual a redução da perda corporal pode contribuir
para melhorar a qualidade de vida. A análise
longitudinal da massa corporal magra mostrou
que a massa corporal dos gatos alimentados com
LONGEVIS diminuiu menos com o tempo, em
comparação com os gatos alimentados com as
outras dietas (p<0,05).
O músculo esquelético, a pele e os órgãos internos
contribuem para a massa corporal magra e contêm
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células metabolicamente ativas no corpo, o que
poderia ser um fator no aumento da sobrevivência
observado nos gatos alimentados com LONGEVIS.
LONGEVIS diminui a perda de massa corporal
magra, fazendo com que os gatos tenham melhores
condições de enfrentar uma doença ou uma situação
de estresse. Os valores de hematócrito também
se mantiveram em parâmetros normais e houve
reduções menores no valor da hemoglobina, ambos
são sinais que demonstram a qualidade da saúde
nos gatos geriátricos.
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Contagem das hemácias
A diminuição das hemácias é um indicador de perda
de qualidade de vida, já que pode reduzir a oxigenação
de tecidos, fundamental para o bom funcionamento
dos mesmos. Os resultados do estudo demonstraram
que a contagem das hemácias diminuiu com o
tempo em todos os gatos, o que é esperado com o

envelhecimento, mas foi significativamente diferente
para as dietas 1 e 3 (p<0,05). Os gatos alimentados
com a dieta 1 (controle) mostraram uma menor
contagem de glóbulos vermelhos durante o tempo do
estudo quando comparados aos gatos que receberam
LONGEVIS (gráfico 2).

Gráfico 2

PREVISÃO DA MÉDIA DE CONTAGEM DE HEMÁCIAS
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Hematócrito e hemoglobina
Os dois parâmetros são indicativos da qualidade de vida e reduzem
conforme os gatos envelhecem.
A análise longitudinal mostrou que os valores de hematócrito para
as dietas 1 e 3 foram significativamente diferentes (p<0,05). Os
gatos que se alimentaram com a dieta 1 (controle) apresentaram
uma diminuição significativa ao longo do tempo, enquanto que os
gatos alimentados com LONGEVIS não mostraram alterações. Os
valores de hemoglobina diminuíram em todos os gatos ao longo do
tempo, mas, embora não tenham sido significativos, os valores dos
gatos alimentados com a dieta controle tenderam a diminuir mais
do que os dos gatos que receberam LONGEVIS (p<0,10).
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Vitamina E e ß-caroteno séricos
O envelhecimento é associado a níveis mais
altos de estresse oxidativo, por isso, presumese que os antioxidantes acrescidos na dieta
possam auxiliar a proteção do organismo nessa
fase. A vitamina E desempenha um papel
importante na redução do dano oxidativo ao
DNA, aos músculos e aos neurônios. Níveis
séricos mais altos de vitamina E podem indicar
uma melhor qualidade de vida.

Os gatos alimentados com a dieta 3 apresentaram concentrações
significativamente mais altas de vitamina E e de b-caroteno no
soro e de ácido linoleico (ômega 6) no plasma. As dietas 2 e 3
foram formuladas com os mesmos níveis complementares de
vitamina E e b-caroteno, e os dois grupos de gatos mostraram
aumentos significativos nos níveis séricos de b-caroteno em
relação à dieta controle. No entanto, apenas os gatos alimentados
com Longevis mostraram um aumento significativo dos níveis
de vitamina E sérica (gráfico 3).

MÉdia (por mínimos quadrados) dos nÍveis de vitamina E

Gráfico 3
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Os gatos alimentados com a dieta acrescida de LONGEVIS tiveram maiores níveis de antioxidantes no sangue, o
que auxilia na redução do estresse oxidativo, a manutenção dos sistemas de proteção, aumentando a resistência a
doenças ou ao estresse, além de retardar o surgimento de doenças crônicas relacionadas com a idade.

Níveis de ácido linoleico (ômega 6) sérico
Níveis séricos altos de ácidos graxos poliinsaturados
(PUFA) podem afetar positivamente a qualidade de
vida. Os resultados do estudo demonstraram que os
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gatos alimentados com LONGEVIS apresentaram níveis mais altos de ácido linoleico no plasma comparado aos gatos que receberam a dieta controle.
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Microbiota fecal
Um equilíbrio melhor entre a microbiota benéfica e as bactérias
potencialmente prejudiciais pode melhorar a absorção
de nutrientes, a redução de sintomas gastrointestinais e
consequentemente a qualidade de vida. Os gatos alimentados com
LONGEVIS mostraram melhores indicadores de saúde intestinal
do que os alimentados com a dieta controle. Eles apresentaram
níveis mais altos de bactérias benéficas (bifidobactérias) e uma
diminuição das bactérias potencialmente prejudiciais (Clostridium
perfringes) (gráfico 4).
CONCENTRAÇÃO DE BACTÉRIAS FECAIS
DE ACORDO COM O TIPO DE DIETA

Gráfico 4
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Espessura das dobras cutâneas (espessura da pele)
A espessura das dobras cutâneas também pode
ser um indicador da qualidade de vida, já que a
pele e a pelagem muitas vezes se deterioram, o que
provavelmente reflete uma diminuição do status
nutricional e outras alterações fisiológicas, deixando
os gatos suscetíveis a ameaças externas.
Embora todos os gatos do estudo tenham mostrado
uma diminuição da espessura das dobras cutâneas

ao longo do tempo, o que é correlacionado com o
aumento da idade, a diminuição média dos gatos que
se alimentaram com LONGEVIS foi significativamente
(p<0,5) menor do que a dos animais que receberam
as dietas 1 e 2.
Os gatos alimentados com a dieta 3 com LONGEVIS
mantiveram a saúde da pele e da pelagem, o que
pode reduzir a suscetibilidade a infecções cutâneas.
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Incidência de doenças
A redução na incidência de doenças melhora a
qualidade de vida. Embora as análises do estudo
devam ser consideradas preliminares, já que nem
todos os gatos morreram até o fim da publicação
desse estudo, houve diferenças significativas na
presença de hiperplasias tireóideas/adenomas. Os
gatos alimentados com LONGEVIS apresentaram
uma incidência menor de doenças. Apenas 14% dos

gatos que receberam LONGEVIS foram afetados, em
comparação com 43,5% dos gatos que receberam
a dieta 1 (controle). Do mesmo modo, os gatos
alimentados com LONGEVIS apresentaram menos
tendência às patologias gastrointestinais (19% vs.
43,5%). Em relação a outras patologias gerais, não
foram encontradas diferenças significativas entre as
três dietas (gráfico 5).

Gráfico 5
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Fonte: Cupp et al, 2006

CONCLUSÃO LONGEVIS
Os resultados do estudo demonstram que os gatos mais velhos (a partir de 7 anos) alimentados com uma
dieta acrescida de LONGEVIS, que contém antioxidantes (vitamina E e b-caroteno), inulina e uma combinação
de ácidos graxos ômega-3 e ômega-6, viveram significativamente mais saudáveis e durante mais tempo
(aproximadamente 1 ano a mais).
Os gatos alimentados com LONGEVIS mostraram uma diminuição da incidência de algumas doenças
relacionadas à idade, uma melhora da saúde intestinal, da espessura da pele e de antioxidantes circundantes
sanguíneos, o que sugere que esta combinação de nutrientes pode proporcionar proteção contra as condições
de envelhecimento e alguns estados de doença, contribuindo para uma maior longevidade.

Referência: CUPP, C.J.; JEAN-PHILIPPE. C.; KERR,W.; PATIL, A.; PEREZ-CAMARGO. G. EFFECT OF NUTRITIONAL INTERVENTIONS ON LONGEVITY OF SENIOR CATS Intern J Appl Res Vet Med • Vol. 4, No. 1, 2006
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A diferença de um cuidado incondicional
A linha de produtos PURINA® PRO PLAN® é resultado de décadas de estudos realizados nos centros de
pesquisa e desenvolvimento da Nestlé® Purina® ao redor do mundo, com o intuito de oferecer a melhor
nutrição que os animais precisam para atingir seu máximo potencial e viver uma vida saudável.
Nossas fórmulas Super Premium proporcionam uma nutrição 100% completa e balanceada e são
preparadas com ingredientes da mais alta qualidade, rigorosamente selecionados e com tecnologias
avançadas baseadas nos mais recentes avanços científicos, adaptadas às necessidades de cada
momento-chave de vida.
Compreendendo esses diferentes momentos pelos quais, assim como nós, os animais também passam
durante suas vidas, a Nestlé® PURINA® desenvolveu tecnologias exclusivas em PURINA® PRO PLAN®
para auxiliar o médico veterinário a recomendar com exatidão a fórmula mais apropriada para cada
ocasião e fornecer uma nutrição diferenciada, que oferece a cada animal o que ele realmente precisa.
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Nossos ingredientes
A carne* fresca de frango ou salmão é nosso principal ingrediente.
A diferença entre os produtos da NESTLÉ PURINA PRO PLAN® Cat
e outros alimentos disponíveis no mercado começa na natureza do
ingrediente principal, já que todos** os alimentos da PRO PLAN® Cat
incluem carne* fresca de frango ou salmão na sua formulação.

CARNE

CARNE*

de SALMÃO

de FRANGO

FRESCA

COMO PRINCIPAL

INGREDIENTE

FRESCA

COMO PRINCIPAL

INGREDIENTE

**Exceto a fórmula de PRO PLAN ® cat Reduced Calorie

* Carne mecanicamente separada

DIFERENÇAS NA QUANTIDADE DE AMINOÁCIDOS DA CARNE* DE FRANGO E FARINHA DE VÍSCERAS DE FRANGO
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Aminoácidos
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MET

Carne de frango

CIS
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TIR

THR

TRP

VAL

Farinha de vísceras de frango

O gráfico acima mostra a evidente vantagem que a carne* fresca obtém em relação à farinha de vísceras de frango
por consistir em um único processamento, preservando assim muitos aminoácidos sensíveis à oxidação pelo calor.
Fonte: Adaptado de SEAN et al,1998
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Por que é tão importante utilizar carne fresca*?
MELHOR DIGESTIBILIDADE
✜ Sua digestibilidade é maior. A
digestibilidade reflete a quantidade de nutrientes que são absorvidos no trato gastrointestinal
e, portanto, encontram-se disponíveis para o animal. Contém
proteínas de alta digestibilidade,
vitaminas e minerais naturais e
ácidos graxos essenciais.

MAIOR BIODISPONIBILIDADE
✜ Sua biodisponibilidade também é
maior. A biodisponibilidade não é só a
quantidade de nutrientes que é absorvida
no trato gastrointestinal, mas também a
que é aproveitada pelos tecidos do animal.
Contém aminoácidos em formas que
apresentam maior biodisponibilidade do
que aqueles encontrados nos ingredientes
pré-processados como as farinhas.

ALTA QUALIDADE
✜ Contém nutrientes de alta
qualidade, exatamente os mesmos encontrados nos frangos
vendidos em supermercados.
Ela é processada, condensada
e reembalada em um centro de
processamento antes de ser incluída como ingrediente nos alimentos dos animais.

Referência: Raw and Rendered Animal By-Products as Ingredients in Dog Diets. Sean M. Murray, Avinash R. Patil, George C. Fahey, Jr., Neal R. Merchen and Denzil M. Hughes J. Nutr. 128: 2812S–2815S, 1998.

Fortalecendo os sistemas naturais de proteção
Os gatos possuem sistemas naturais de proteção interrelacionados e interdependentes que trabalham em
conjunto para assegurar a proteção do animal, apoiar e
favorecer a saúde e o bem-estar ao longo da sua vida.
A saúde ideal desses sistemas pode ser estimulada e potencializada através de uma nutrição de alta
qualidade e tecnologia inovadora para que os gatos
alcancem todo o seu potencial. Para isso, é imprescindível que cada um dos sistemas receba os níveis
adequados de nutrientes essenciais através da dieta.
Além disso, ao longo da vida de um gato, ele enfrentará inúmeros desafios, motivo pelo qual em algumas
ocasiões os sistemas de proteção precisam trabalhar
com um maior aporte de nutrientes específicos.
A linha de alimentos PRO PLAN® Cat, desenvolvida por
veterinários e cientistas da NESTLÉ PURINA, oferece
os nutrientes essenciais para manter e potencializar
o correto funcionamento dos sistemas de proteção
próprios do gato, além de atender às necessidades
nutricionais específicas que os animais podem
apresentar ao longo da vida.

*Carne mecanicamente separada.
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PURINA PRO PLAN®

PURINA PRO PLAN® Vital Age

Nutrição excelente para gatos
de sete anos ou mais
Com exclusiva e patenteada*
tecnologia LONGEVIS, que
comprovadamente ajuda a
prolongar a expectativa de vida
e melhora sua qualidade nos
gatos de sete anos ou mais.

* patente EP1637041B4

Como atua PRO PLAN Vital Age?
LONGEVIS.

PROTEGE O SISTEMA DIGESTIVO.

Ajuda a retardar os sinais do
envelhecimento
Uma combinação exclusiva de antioxidantes
(vitamina E e b-caroteno), prebiótico natural (inulina) e
ácidos graxos ômega-3 e 6, cujo efeito comprovado é o de
retardar os primeiros sinais do envelhecimento, prolongando
a expectativa de vida e melhorando sua qualidade nos gatos
adultos com mais de sete anos de idade.

Contem prebiótico natural
Contém inulina, um prebiótico natural, fibras
e ingredientes altamente digestíveis que
promovem uma melhor digestão graças a um
adequado equilíbrio da flora intestinal. Inclui, ainda,
ingredientes de alta qualidade como frango* fresco, ovo e
arroz, que garantem uma ótima absorção de nutrientes.

PROTEÇÃO DA PELE E PELAGEM.
Com ácidos graxos ômega e vitaminas
Inclui ácidos graxos ômega e vitaminas
para manter o brilho da pelagem, a
elasticidade e a espessura da pele, que também
ajudam a proteger os gatos contra ameaças externas.

SISTEMA RENAL SAUDÁVEL.
Mantém os rins saudáveis
Com níveis adequados de minerais e
antioxidantes para manter o pH urinário
ideal e a função renal plena dos gatos adultos
com mais de sete anos de idade.

* Carne de frango mecanicamente separada
18

INFORMATIVO TÉCNICO

Ingredientes
Carne mecanicamente separada de frango, quirera de
arroz, farelo de glúten de milho*, farinha de subprodutos de
frango, milho integral moído*, gordura animal estabilizada
com tocoferóis (fonte de vitamina E), ovo em pó, levedura
seca de cervejaria, óleo de peixe, glúten de trigo, farelo
de milho*, carbonato de cálcio, cloreto de potássio,
cloreto de sódio (sal comum), fosfato bicálcico, inulina,
hidrolisado de fígado de ave e suíno, L-lisina, taurina, DLmetionina, beta caroteno, vitaminas (A, D3, E, K3, B12,
ácido ascórbico, mononitrato de tiamina, suplemento
de riboflavina, cloridrato de piridoxina, niacina, biotina,
ácido fólico, pantotenato de cálcio, cloreto de colina),
minerais (sulfato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de cobre,

Níveis de Garantia
Umidade (Máx) 120 g/kg; Proteína bruta (Mín) 370 g/kg;
Extrato etéreo (Mín) 180 g/kg; Matéria fibrosa (Máx) 30 g/
kg; Matéria mineral (Máx) 75 g/kg; Cálcio (Mín / Máx) 10
g/kg / 15 g/kg; Fósforo (Mín / Máx) 8.000 mg/kg / 13 g/
kg; Potássio (Mín) 6.000 mg/kg; Sódio (Mín) 3.000 mg/kg;
Selênio (Mín) 0,20 mg/kg; Lisina (Mín) 13 g/kg; Metionina
(Mín) 6.200 mg/kg; Taurina (Mín) 1.700 mg/kg; Ômega 6
(Mín) 15 g/kg; Ômega 3 (Mín) 3.000 mg/kg; Vitamina A
(Mín) 15.000 UI/kg; Vitamina E (Mín) 500 UI/kg; Vitamina
C (Mín) 75 mg/kg; Inulina (Mín) 4.000 mg/kg.

sulfato de manganês, iodato de cálcio, selenito de sódio),
antioxidante BHT. *Ingredientes transgênicos.

Energia metabolizável: 4280 Kcal/kg.
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PRO PLAN® tem uma fórmula com tecnologia específica
para cada momento-chave de vida dos gatos

PURINA PRO PLAN® Vital Age
incorpora a exclusiva e
patenteada* tecnologia da
NESTLÉ PURINA Longevis, que
comprovadamente ajuda a
prolongar a expectativa de vida
e melhora sua qualidade nos
gatos de sete anos ou mais.

www.pr oplan.com.br
CURTA NOSSA FANPAGE

faceb ook.com/pr oplanla

Acesse:

Informação Veterinária
0800-77-011-90

www.veterinariosnaweb.com.br

Envelhecendo de forma saudável
C ompare por que PRO PL AN é melhor!
PRO PLAN® Vital Age

ALIMENTO “B”

para gatos com 7 anos ou mais

para gatos acima de 7 anos

Carne de frango

Farinha de subprodutos/vísceras de frango

Quirera de arroz

Farinha de proteína isolada de suíno

Glúten de milho

Milho integral moído

Proteína

37%

25%

Gorduras

18%

11%

Fibras

3%

5,3%

Prebióticos

Inulina

FOS

Antioxidantes

Vitaminas C, E e betacarotenos

Polifenóis de uva e chá verde

PRINCIPAIS INGREDIENTES

NÍVEIS DE
GARANTIA

OUTROS
NUTRIENTES

A idade dos gatos
Ainda não há um método científico confiável para calcular
exatamente a idade dos pets em anos humanos. Porém os
especialistas em geral concordam que, para gatos, os dois
primeiros anos de vida equivalem a aproximadamente os 25
primeiros anos de um ser humano e, posteriormente, cada
ano adicional é contabilizado como quatro anos humanos,
resultando na tabela abaixo:

IDADE DO GATO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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IDADE HUMANA RELATIVA

0

15

25

29

33

37

41

45

49

53

57

61

65

69

73

77

81

85

89

93

FILHOTES

ADULTOS

SÊNIOR

