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Número de Identificação Individual (NII): PT3AA08694 

 

Variedade 

Adulto Borrego 

 

Descrição 

Ração de composição adequada a cães adultos. Formulação 

completa e equilibrada, de alta qualidade, para cães com 

moderada atividade física e pouco exercício.  

 

Propriedades 

Alimento composto submetido a um rigoroso controlo de 

qualidade, desde a seleção das matérias-primas até ao produto 

acabado. Prime Dog Adulto Borrego é composto de carnes 

variadas e verduras. É um alimento concentrado, equilibrado, de 

alta digestibilidade o que garante uma ótima nutrição até dos 

animais mais exigentes. Alimento livre de transgénicos. 

 

Características organolépticas 

Aspecto croquetes arredondados 

Cor natural (castanho)  

Odor/aroma característico 

Sabor característico 

Textura crocante 

Impurezas/Corpos estranhos ausentes 

Defeitos tolerados croquetes partidos e finos < 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dose diária recomendada 

Peso Adulto - normal Adulto - baixa atividade  

Até 10 kg 190 g  175 g 

20 kg 270 g 240 g 

30 kg 390 g 350 g 

40 kg 510 g 460 g 

50 kg 620 g 570 g 

60 kg 750 g 690 g 

 

Indicações de utilização 

O alimento deve ser servido seco. As quantidades de alimento 

podem variar conforme a atividade, raça do cão e condições 

ambientais. Coloque a comida num recipiente limpo, uma ou duas 

vezes por dia, respeitando os horários estabelecidos e mantando 

sempre ao lado da ração água limpa e fresca à disposição do 

animal. 

 

Transição alimentar 

Qualquer que seja a idade do seu animal de estimação, sempre 

que haja alteração da dieta alimentar, deve fazê-lo de forma 

gradual, pois ajuda a evitar perturbações digestivas e recusa de 

novo alimento. Aconselha-se misturar gradualmente a nova ração 

à antiga, durante sete a dez dias, de modo que no último dia o 

animal já esteja a ser alimentado em exclusivo com a nova ração. 

 

Matérias-primas 

Cereais (arroz min. 10%), carnes e derivados animais (carne de 

borrego min. 5%), derivados de origem vegetal, legumes, óleos e 

gorduras (óleo de peixe rico em ómega 3 min. 1%), extratos de 

proteínas vegetais, leveduras, substâncias minerais. Antioxidantes 

naturais, hidrocloreto de glucosamina, sulfato de condroitina, 

bifidobactérias, probióticos, prebióticos (MOS, FOS), Yucca 

schidigera.   
 

Composição analítica 

Valores médios por 100 g: 

 

Proteína  29 g 

Matéria gorda  15 g 

Minerais 7 g 

Fibra alimentar 2,5 g 

Humidade 10 g 

Cálcio 1,3 g 

Fósforo 0,9 g 

Ómega 6 2,7 g 

Ómega 3 1,4 g 
Condroitina 950 mg/kg 
Glucosamina 1300 mg/kg 
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Aditivos 

- Vitaminas, provitaminas e substâncias quimicamente bem 

definidas de efeito análogo: 

Vitamina A (E672) 20.500  U.I./kg 

Vitamina D3 (E671) 2.000  U.I./kg 

Vitamina E (-tocoferol) 120  mg/kg 

B.H.T. (hidroxitolueno butilado) 150  mg/kg 

 

- Aminoácidos, seus sais e análogos: 

Taurina 0,10 % 

L-lisina 1,45  % 

DL-metionina 0,78 % 

 

- Oligoelementos ou compostos de oligoelementos: 

E1 Ferro (sulfato de ferro monohidratado)  450 mg/kg 

E2 Iodo (iodato de cálcio anidro)  0,5  mg/kg 

E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidrato) 20  mg/kg 

E5 Manganês (óxido de manganês) 6  mg/kg 

E6 Zinco (sulfato de zinco monohidratado) 250 mg/kg 
E8 Selénio (selenito de sódio) 0,5 mg/kg 

 
- Antioxidantes: 

E320 150  mg/kg 

 

Características microbiológicas 

Microrganismos 
Método 
analítico 

Valor 
máximo 

Valores 
especificados 

Salmonella spp.  
Cultura e 

ELISA 
Ausência 
em 25 g 

Ausência em 
25 g 

Enterobacterium  
Cultura e 

ELISA 
<1,0E+02 <1,0E+02 

E. coli 
Cultura e 

ELISA 
<1,0E+01 <1,0E+01 

Anaeróbios 

sulfito-redutores 

Cultura e 

ELISA 
<1,0E+01 <1,0E+01 

Fungos 
Contagem 
em placa 

<1000 ufc/g <1000 ufc/g 

Leveduras 
Contagem 
em placa 

<1000 ufc/g <1000 ufc/g 

 

Armazenamento 

Manter na embalagem original, em local fresco e seco, ao abrigo 

da luz solar direta. Armazenar abaixo dos 35ºC. Utilizar antes de 

terminar a data de validade inscrita na embalagem. 

 

Validade 

O produto tem uma vida útil de 12 meses desde a fabricação. 

 

Embalagens 

Sacos de 15 kg. 

 

 

 

Controlo de qualidade 

A par dos controlos veterinários oficiais, é levado a cabo um 

rigoroso programa de autocontrolo que garante as melhores 

condições de higiene ao longo de todo o fluxo de produção. O 

laboratório interno analisa regularmente tanto as matérias-primas 

como o produto acabado.  

 

 
 

 

Normas aplicáveis 

Reg. CE 183/2005 Higiene de rações 

Reg. CE 767/2009 Rotulagem de rações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alimento fabricado segundo a Norma FSSC ISO 22000. 


