PRO PLAN® TEM UMA SOLUÇÃO NUTRICIONAL
ESPECÍFICA PARA CADA MOMENTO-CHAVE DA
VIDA DOS CÃES DE RAÇAS PEQUENAS
MOMENTO
DA VIDA

INDICAÇÃO

SMALL BREED
Porte pequeno

CÃES FILHOTES

Crescimento e
desenvolvimento
adequado

PRO PLAN®
Puppy
Small Breed
com OptiStart*

4240
(Energia Metabolizável
Kcal/kg)

CÃES ADULTOS

Manutenção da
saúde, músculos
fortes e magros

PRO PLAN®
Adult
Small Breed
com OptiLife

4045
(Energia Metabolizável
Kcal/kg)

CÃES COM
MAIS DE 7 ANOS

Manutenção das
articulações
saudáveis

PRO PLAN®
Adult 7+
Small Breed
com OptiAge

3900
(Energia Metabolizável
Kcal/kg)

CÃES COM TENDÊNCIA AO
SOBREPESO

Auxílio na perda de
peso e na
manutenção de um
peso saudável

PRO PLAN®
Reduced Calorie
Small Breed
com OptiFit

3240
(Energia Metabolizável
Kcal/kg)

CÃES PEQUENOS
E FRÁGEIS

Nutre estruturas
ósseas delicadas e
reduz o acúmulo de
cálculo dentário

PRO PLAN®
Delicate
Small Breed
com OptiFortis

4300
(Energia Metabolizável
Kcal/kg)

CÃES PEQUENOS COM
APETITE SELETIVO

Alta concentração
de nutrientes em
pequenas porções
de sabor superior

PRO PLAN®
Exigent
Small Breed
com OptiEnrich

4300
(Energia Metabolizável
Kcal/kg)

OS CÃES DE RAÇAS PEQUENAS TÊM
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Os cães de raças pequenas têm características muito distintas dos outros portes. Eles precisam de muita
energia, porém, devido ao seu pequeno tamanho é necessário que ele obtenha grandes quantidades de energia
em pequenas porções de alimentos.

Características Particulares
• Atingem até 10 kg quando adultos.
• São cães geralmente de companhia.

Diferenças Fisiológicas

• Adaptam-se facilmente a pequenos
espaços.

• Maior nível de
atividade física.
• Alcançam a
maturidade mais cedo,
por volta dos 9 meses.

Diferenças Anatômicas
• Bocas e dentes pequenos.

• Têm maior expectativa
de vida que os cães de
raças grandes.

• Menor capacidade estomacal.
• Maior superfície corporal /
volume.

ESSAS CARACTERÍSTICAS TRAZEM NECESSIDADES
NUTRICIONAIS ESPECÍFICAS
• Necessidade de uma dieta
com alta concentração de
nutrientes e calorias.
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• Maior exigência de proteína
para manter a massa magra.
• Maior necessidade de energia
(para manter temperatura e
termorregulação).
• Dieta de alta palatabilidade.
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Peso do cão (kg)
Necessidade de energia metabolizável (kcal/kg/dia), de acordo com o porte dos cães

BENEFÍCIOS NUTRICIONAIS DA CARNE
FRESCA* NOS ALIMENTOS PRO PLAN®
A carne fresca é uma fonte de proteínas de alto valor
biológico e máxima digestibilidade, que garante uma
ótima proporção de aminoácidos essenciais. A utilização
da carne fresca como ingrediente principal nos alimentos
balanceados para cães tem uma série de benefícios
importantes em relação ao uso de carne processada¹.
A carne* fresca possui nutrientes de elevada
qualidade, componentes proteicos altamente
digeríveis, assim como vitaminas, minerais
e gorduras essenciais. Embora a farinha
de carne* continue sendo uma ótima
fonte de nutrientes, os aminoácidos
da carne* fresca podem conter maior
biodisponibilidade que aqueles dos
ingredientes que passam por um
processamento prévio antes de serem
incluídos nos alimentos balanceados.

CARNE

CARNE*

de SALMÃO

de FRANGO

FRESCA

COMO PRINCIPAL

INGREDIENTE

FRESCA

COMO PRINCIPAL

INGREDIENTE

1 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-2815SS,1998.

DIFERENÇAS NA QUANTIDADE DE AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS EM
CARNE* FRESCA DE FRANGO E FARINHA DE VÍSCERAS DE FRANGO
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*Carne mecanicamente separada de frango

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:
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ATENDEMOS OS 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.

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.

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.
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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.

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.

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.

Conheça todos os produtos PRO PLAN®
para os cães de raças pequenas.

Material destinado exclusivamente ao profissional de saúde veterinária. Proibida a distribuição a consumidores. Maio/2014.
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