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Cão
ALIMENTAÇÃO 



Chicken&Daily 
Alimentação para 
qualquer tipo de cão.

A alimentação Dingo Natura oferece uma gama diversificada 
e adequada às necessidades dos animais.

Impedem a formação de tártaro e problemas nas gengivas, 
atrasa o envelhecimento
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Toy&Daily: 
Para cães adultos de raça pequna. Igual à alimentação  
Chicken & Daily, mas os croquetes são mais pequenos, 

para se adaptar à dentição do cão.

Lamb&Daily: 
Alimentação 
hipoalergénica direcio-
nada para a digestão. 
Maior digestibilidade 
da alimentação.

Fish&Daily: Maior 
fonte de ómega 3 e 6 
proporcionado pela 
proteína de peixe. 
Assim fortalece e 
embeleza o pelo do 
seu animal e também 
nutre a pele e as 
articulações.



Puppy&Junior: 
Porte adequado de nutrientes para a fase de 
crescimento. A sua fórmula garante um ótimo 
crescimento e uma melhoria na sua capacidade 
de aprendizagem graças à adequada relação 
proteínas-gorduras-cálcio-fósforo e ácidos 
gordos ómega 3 e 6. Reforça o sistema 
imunitário e equilibra a flora intestinal.

Mature&Daily: 
Alimento completo e recomendável 
para cães com mais de 7 anos. 
Alimento natural equilibrado e 
adaptado às novas necessidades 
nutricionais. Ajuda a prevenir 
algumas desordens próprias da 
idade (saúde ocular, articulações, 
doenças neurodegenerativas).

Energy&Fit: 
Fortalecimento das 

artiulações, para cães 
com maiores necessidades 

energéticas de uma 
actividade física intença 

ou em períodos de 
gestação e lactação.
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CACHORRO



Cachorros de qualquer 
raça ou tamanho até 

aos 6 meses. 
Reforçam o sistema 

imunitário, aumentam 
a capacidade de 

aprendizagem 
e favorecem a 

saúde intestinal.

Mini: Para cães de raça pequena;
Maxi / Large Breed: Para cães de raça grande;
O que difere é o tamanho do croquete, que se 
ajusta à dentição do cão (maior ou menor).
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Puppy Junior
Cachorros dos 6 aos 12 meses. Alta digestibilidade, 
reforça o seu sistema imunitário o que favorece um 
desenvolvimento saudável das articulações e um 
ótimo crescimento.



Frango:
Facilita a digestibilidade e favorece a saúde intestinal, que 
propicia um estado ótimo do pêlo, da pele e dos dentes. 

É especialmente indicado 
para cães com sensibilidade 

digestiva ou intolerância a 
determinados ingredientes. 7



Hipoalergénico, 
ingredientes com 
capacidade alergéni-
ca reduzida ou nula. 
Reforça o sistema 
imunitário e 
favorece o peso ideal 
do animal.

Altamente digerível, hipoalergénica,
fortalece e embeleza o pelo do seu 
animal e nutre a pele e as articulações.
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Cães com exercício 
físico elevado 
e cadelas em período 
de gestação ou 
latação.

Favorece uma ótima 
atividade muscular 
além de reforçar a 
saúde intestinal e o 
sistema imunitário.

+7
Alimento natural e completo para 

cães maiores de 7 anos. 

Adia o envelhecimento, prevê 
desordens senis e reforça a saúde 

ocular e o sistema imunitário.
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Reduced
Dieta natural, nutritiva e saudável, 
biologicamente adaptada para cães 
adultos com excesso de peso de 
qualquer raça e tamanho. 

Light
Dieta natural, nutritiva e saudável, 
biologicamente adaptada para manter 
o peso  ideal dos cães adultos de 
qualquer raça e tamanho.

Odontic
Biologicamente adaptado 

para manter limpos 
os dentes dos cães 

adultos seja qual 
for a sua raça ou 

tamanho devido a sua 
mistura de probióticos 

e óleos essências de 
ervas selecionadas. 

Alimentos naturais, 
nutritivos e saudáveis!



Grain Free: Alimento Natural completo, 
sem cereais, nutritivo e saudável e 
biológico. Receita revolucionária 
baseada na “Nutrição Microativa” 

Baby Natural Recipe: 
Cachorros dos 2 aos 8-24 meses de idade;

Chicken & Vegs Natural Recipe:
Cães adultos de qualquer as raças.

Salmon & Coconuts Natural Recipe:  
É especialmente indicado para cães adultos com 
sensibilidade digestiva ou dietas de exclusão.
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Mini: Para cães de raça pequena;
Maxi: Para cães de raça grande; 
O que difere é o tamanho do croquete, que se 
ajusta à dentição do cão (maior ou menor).

Alto paladar – Carne Fresca; 

Alta digestibilidade – Carne fresca como 
fonte de proteínas de alta digestibilidade; 

Saúde do pelo e pele – Com ómega 3 e 6, 
zinco, cobre, biotina e vitamina A e E; 

Saúde dos ossos e articulações – Equilíbrio 
entre cálcio, fósforo, magnésio e vitamina D5; 

Saúde dental – reduz o tártaro e 
protege das caries; 

Proteção imunitária – Com FOS e MOS; 

Reduz a gordura corporal – Com L-Carnitína 
que transforma a gordura em energia.

Cachorros dos 2 aos 12 meses. 
Alta digestibilidade, reforça o 
seu sistema imunitário o que 

favorece um desenvolvimento 
saudável das articulações e 

um ótimo crescimento. 12



Facilita a digestibilidade e 
favorece a saúde intestinal, 

que proporciona um estado ótimo 
do pelo, da pele e dos dentes.

Alimentação hipoalergénica 
com altadigestibilidade. 

Reforça o sistema imunitário 
e favorece o peso ideal do animal.
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Frango: 
Alimento natural e completo 
para cães maiores de 7 anos 
ou para cães que necessitam de 
emagrecer ou manter o seu peso 
ideal. Adia o envelhecimento, prevê 
desordens senis e reforça a saúde 
ocular e o sistema imunitário.

Salmão: 
Cães adultos que têm 

preferência por peixe ou 
necessitam de um suplemento 

extra de Omega 3 e 6, para a 
saúde do pelo e pele e dos 

ossos e articulações.



Salmão e Atum 
Mono proteína de salmão e atum, reforça a 

saúde do pelo e pele, assim como o bem 
estar das articulações e ossos;

Perú e vegetais
Mono proteína de Perú, reforça a 
digestibilidade da alimentação e tem 
um paladar irresistível aos seus caninos.
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Sem cereais – Rico em proteínas e 
carbohidratos limitados; 
Hipoalergénico – Fórmula com restrições 
de alergénicos; 
Mono Proteico – Uma fonte única de 
proteína animal selecionada; 
Ingredientes naturais - Sem conservantes 
artificiais;
Glucosamina e Condroitina – Saúde dos 
ossos e articulações;

Para todos os tamanhos 
e raças de cães – Para todo os cães 
adultos, desde o mais pequeno ao maior;
Alto paladar – Carne/Peixe Fresco;
Alta digestibilidade – Carne fresca como 
fonte de proteínas de alta digestibilidade; 
Proteção imunitária – Com FOS e MOS; 



Natural Menu: Alimento completo para cães com 70% de carne fresca de frango 
cozinhado no seu próprio sumo, altamente palatável, tendo assim uma aceitação 
maior por parte do seu cão. 

Consistência semi-húmida, ideal para transição para cães que não aceitam 
alimentação seca, para cães com dificuldade em mastigar alimentações mais 
duras, como os cães séniores. Pode ser dada também como recompensa ou 
mimo.

Natural Menú Adulto: Para 
cães dos 12 meses até à sua 
fase idosa, e para todas as 
raças caninas. Pode ser dada 
como alimentação diária ou 
como snack.

Natural Menú Crescimento: Indicado 
para cachorros de qualquer raça 

após o desmame. Ideal para 
adicionar gradualmente à 

alimentação sólida.
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MHIMS é um alimento completo e natural que 
deleitará os paladares mais exigentes. 
Com ingredientes naturais e sem Organismos 
Geneticamente Modificados (OGMs). 

As deliciosas receitas à base de carne ou peixe 
fresco, arroz e verduras, tudo cozinhado a fogo 
lento, no seu próprio sumo (sem adicionar 
água) conserva todas as propriedades 
nutritivas e consegue que o seu cão tenha um 
grande apetite. 
Pode ser dado como alimentação diária,
alimentação complementar, snack ou até 
mesmo recompensa. 
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Salmão   –   Perú   –   Ibérico   –   Fruta   –   Queijo   –    Light   –   Puppy 18



Bocados são barras naturais com elevado teor proteico, 
para oferecer como recompensa ou snack.  Feito de pelo 

menos 65% de carne fresca. Tem um processo de 
fabricação delicado, garantindo uma suave cozedura dos 

ingredientes naturais. Ajuda na saúde articular, do pelo e 
da pele, na saúde dental e intestinal e  ainda uma 

óptima digestibilidade.
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Frango & Arroz

Boi & Arroz

Borrego & Arroz



O snack perfeito e saudável para o 
seu patudo! 
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A melhor recompensa para o seu cão em 
qualquer momento!

Moments by Bocados são barras saudáveis com um alto nível 
de DHA, o que contribui para o desenvolvimento dos proces-

sos de aprendizagem dos cães!

Saborosas barras elaboradas com matérias primas de 
alta qualidade. 

Embalagens de 600 gr.
PVR - € 6,15
PVP - € 10,59 



Plutos é um produto 100% Nacional que produz excelentes snacks naturais 
e saudável com uma rica fonte de proteína (55%), Cálcio e Minerais para o 
seu Cão. Não contem maltodextrina nem lactose. É altamente digerível e 
baixo em carboidratos e gorduras (0,2%). Ideal para dar como recompensa, 
treino ou snack.

Cinco Sabores:
Queijo e Frango

Queijo e Bife
Queijo e Bacon

Queijo e Chouriço
Queijo e Salmão

Três tamanhos:
S – 9cm – caixa com 36 unidades
M – 9,5cm – caixa com 20 unidades
L – 14,3 cm – caixa com 15 unidades
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Osso de pele prensada – Complemento 
alimentar 100% de Vaca, que proporciona um 
grande divertimento para o seu cão e ajuda a 
limpar e fortalecer os dentes, gengivas e 
mandíbulas. Baixo em calorias, sem 
aromatizantes, corantes ou conservantes.

Snacks – 100% Vaca 22



Arquibone
Snack em forma de osso prensado de qualidade, 
indicado para todo o tipo de cães e que pode ser 
utilizado como complemento alimentar, recompensa ou 
treino. Ajuda a reduzir o tártaro e a placa bacteriana. 
Contém altos níveis de cálcio e vitaminas.

4 sabores:
Galinha
Bacon
Vaca
Queijo

2 Tamanhos:
12,5 cm – para cães de porte 
pequeno e médio;
20 cm – para cães de porte grande;
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Fresh Dental Sticks e Dental Sticks 

DAILY ORAL CARE  
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Alimento complementar 
para cães, ofereça como 
guloseima, recompensa 
em qualquer altura ou 
como parte de uma dieta 
equilibrada. Os cães 
devem ser sempre 
vigiados enquanto 
comem.

Ajuda a reduzir o tártaro, 
ajuda a manter os dentes 

saudáveis e as gengivas 
sãs e ajuda também a 
reduzir o mau hálito. 

Manter em lugar seco e 
fresco. Disponibilizar 

sempre muita água 
fresca.



O Chew it é um suplemento da 
higiene oral do seu animal de 
estimação. A administração 
diária ajuda a reduzir a 
formação de tártaro e placa 
bacteriana e previne o 
mau hálito.
A sua forma e estrutura foram 
desenhadas com o objetivo de 
fornecer uma limpeza profunda 
de uma forma natural e 
mantem os dentes fortes e 
saudáveis.
Dosagem de uma barra 
Chew-it por dia.
Manter água fresca à 
disposição do animal.

DOG MOBILITY PLUS 
CRUZ AMARELA®

Produto em tiras 
personalizadas
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Produto em pó para cão

À base de mexilhões de lábios verdes, com propriedades 
de recuperação específica e proteção articular.

Lubrifica, suporta e protege os tendões, as cartilagens, 
os ligamentos e as articulações

DOG MOBILITY PLUS CRUZ AMARELA®

Produto em biscoitos de salmão, truta e pescada

O Dog Fish Treat é um suplemento constituído 
por 80% de peixe, constituída por 48% de salmão, 24% de 
truta e 8% de pescada. 

Rico em ómega 3 Para a saúde do pêlo e articulaçōes.

Dog Fish Treat ajuda assim a recuperar a pele de agressões 
garantindo um pelo brilhante. É uma combinação saudável, 
única e muito rica. 

Dosagem de 10g por dia (contém uma colher especializada para esse efeito), 
juntar na alimentação do animal ou ir dando como snack durante o dia.

DOG FISH TREAT CRUZ AMARELA®
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Óleo para Cão
Aumenta a lubrificação das articulações;
Ajuda na manutenção  e proteção cartilagem;
Fortalece os tendões e os ligamentos;

DOG FLEX CRUZ AMARELA®

Óleo de salmão para Cão
Elaborado com puro Salmão;
Rico em ácidos gordos essenciais ómega-3 e ómega-6;
Proporcionam  pêlo mais brilhante e pele saudável;
Articulações flexíveis;
Fortalece o Sistema imunitário;
Actuação no Coração e vasos sanguíneos.

DOG FISH OIL CRUZ AMARELA®
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Gato
ALIMENTAÇÃO 

DOG FLEX CRUZ AMARELA®

Saborosas barras elaboradas com matérias primas de 
alta qualidade. 



Alta digestibilidade e altamente palatável – Carne fresca com pré-bióticos; 
Trato urinário saudável – Previne a formação de cálculos urinários;
Saúde do pelo e da pele / Redução da formação de bolas de pelo – Com Omega 3 e 6, 
Biotina, Celulose, Zinco, Cobre, Vitamina A e E;

Proteção imunitária – Com FOS (Frutooligosacaridos) e MOS 
(Monooligosacáridos);
Saúde dental – Ótima relação entre o cálcio – fósforo reduz o tártaro e protege das 
cáries;
Saúde Cardiovascular/Redução de bolas 
de pelo – A Taurina e os ácidos gordos Omega 3 e 6 
protegem o coração e ajudam na redução de 
formação de bolas de pelo.

Kitten Turkey – Perú: Para gatos dos 2 
aos 12 meses. Alimento completo e 
equilibrado à base de carne fresca de 
Perú. Baixo em gorduras e elevado teor 
de energia para favorecer o 
crescimento da musculatura do 
seu gatinho.

Adult White Fish & Tuna – Peixe branco e 
atum: Para gatos de qualquer raça na sua 

fase adulta. Alimento completo e 
equilibrado à base de peixe branco e atum 
fresco, altamente digestível e assegura o 

bom funcionamento do organismo do gato 
e do seu sistema urinário.
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GATINHOS  ADULTOS



Sterilized - Para gatos esterilizados e 
obesos de qualquer raça na sua fase adulta. 
Alimento completo e equilibrado à base de 
peixe branco e atum fresco / Carne de Perú 
fresco.

Adult Turkey – Perú: Para gatos de 
qualquer raça na sua fase adulta. Alimento 
completo e equilibrado à base de carne 
fresca de Perú. Baixo em gorduras e 
elevado teor de energia necessária para 
um nível normal de atividade. 30

GATINHOS  ADULTOS
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GATINHOS  ADULTOS
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GATINHOS  ADULTOS

Para o exigente paladar felino e com uma 
ampla gama de produtos deliciosos para 

escolher Alimento húmido  para gatos em 
MOLHO.

Atum Branco 
e Gambas

Atum Branco 
e Espadilha

Atum Branco 
e Anchovas

Atum Branco 
com Queijo

Atum Branco 
e Salmão

Atum Branco 
e Vegetais

Atum Branco 
e  Carangueijo

Atum Branco 
e Pargo

Atum Branco 
e Frango
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GATINHOS  ADULTOS

Grain free;
Controlo de bolas de pelo;

Sem corantes nem conservantes artificiais;
Rico em ómega 3 e 6;
Vitamina E e taurina;

Peito de Frango com 
arroz e Verduras

Peito de Frango com 
Arroz e Queijo

Peito de Frango com 
Arroz e Gambas

Alimento húmido  para gatos 
em Gelatina.

 

Com carne desossada de qualidade selecionada contendo 
vitaminas essenciais, equilíbrio ideal de ácidos gordos em 
ômega-3 e ômega-6 que promove um coração, pele e pelagem 
saudáveis   para os gatos. Além disso, esta dieta contém 
frutooligossacarídeos que promovem uma faixa digestiva mais 
saudável e taurina para olhos saudáveis.
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GATINHOS  ADULTOS

My Little Friandise são snacks deliciosos, saudáveis e 100% naturais desenvolvidos por nutricionistas.
São ideais para um lanche ou uma recompensa, para além de uma refeição.

Oferece uma gama de lombos de carne ou peixe com sabores naturais minunciosamente 
selecionados e preservados.

Sem corantes nem conservantes.
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GATINHOS  ADULTOS

- Peito de Frango de qualidade superior;
- Baixo teor de gorduras;

- Lombo de peixe sem espinhas rico em ómega 3;
- Peixes selvagens.
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GATINHOS  ADULTOS
Os snacks Kit Cat Purr Puré são um alimento complementar em forma de puré hidratante criadas por 
nutricionistas que amam os gatos e são embalados com nutrientes vitais para fornecer uma nutrição 
essencial que os gatos instintivamente desejam, sem conter corantes nem conservantes. A nossa mis-
tura suave atum ou frango e óleo de peixe é perfeita para gatos de todas as fases da vida. Sem cereais, 
deliciosos, 100% natural, sem produtos químicos, enchidos ou subprodutos. - este é o tratamento mais 
irresistível e ideal que seu gato deseja. 

Taurina Adicionado; Pré-bióticos & Vitamina E; Sem carne de porco nem banha; 100% livre de cereais;

Atum & Salmão 

Omega 3 & 6;
Com extrato de atum;

Galinha & Fibras

Omega 3 & 6;
Ajuda na prevenção de 

bolas de pelo;

Atum & Óleo de Pescado 

Manter o trato 
urinário adequado

Para uma melhor hidratação
Com frutos vermelhos;

Atum

Rejuvenesce a 
pele e pelo;

Para uma melhor 
hidratação;

Galinha & Colágeno

Colágeno;
Taurina;

Vitamina E200 IU

Galinha & Glucosamina

Glucosamina;
Fortalece joelho e articu-

lações;
Taurima e Vitamina E 200

Galinha & Peixe Fumado

Omega 3 e 6;
Taurina;

Atum & Vieira

Omega 3 e 6;
Taurina;
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GATINHOS  ADULTOS
Os alimentos húmidos Kit Cat foram criados com ingredientes naturais cuidadosamente selecionados 
por nutricionistas e não contêm corantes nem conservantes. Dieta 100% sem cereais, oferece ao seu 
gato uma nutrição saudável equilibrada do pH para apoiar um estilo de vida saudável, reduzindo o risco 
de pedras nos rins e infeção do trato urinário.

Com carne desossada de qualidade selecionada contendo vitaminas essenciais, equilíbrio ideal de ácidos 
gordos em ômega-3 e ômega-6 que promove um coração, pele e pelagem saudáveis   para os gatos. Além 
disso, esta dieta contém frutooligossacarídeos que promovem uma faixa digestiva mais saudável e 
taurina para olhos saudáveis. 

Grain free;
Controlo de bolas de pelo;

Sem corantes nem conservantes 
artificiais;

Rico em ómega 3 e 6;
Vitamina E e taurina;

Frutooligossacarídeos;

Galinha & Atum Atum & Anchovas

Galinha & Salmão Atum & Camarões



O Kit Cat 100% Natural Milk é um criado pelos nossos nutricionistas, que também são amantes 
de gatos, e são feitos com ingredientes naturais cuidadosamente selecionados, que não 
contêm corantes nem conservantes. Contêm apenas leite e vegetais. 

Alimento complementar em forma de leite natural

100% Natural
Sem Preservantes
Sem Corantes
Sem Lactose
Taurina Adicionada
Para todas as etapas da vida a partir dos 
2 meses de idade
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GATINHOS  ADULTOS



Suplemento

Também disponível em 
pasta

Suplemento
Malt Bits (controla as bolas de pelo)
Crocantes por fora e com uma pasta cremosa de malte por dentro. 
Saudáveis, saborosos que garantem a suave e natural passagem da 
ingestão de pelo pelos intestinos.
Dar ao seu gato 5 -15 bits por dia. Utilize como recompensa, treino ou 
misturado com a alimentação diária.
Uma diária escovagem do pelo juntamente com o uso do Malt Bits, 
ajudam a regular os problemas de bola de pelo. 
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GATINHOS  ADULTOS



Um alimento complementar para gatos, que pode oferecer como guloseima, recompensa em qualquer altura do dia 
ou como parte de uma dieta equilibrada. Os gatos devem ser sempre vigiados enquanto comem. É um produto 
100% natural, de baixo valor calórico (light) e com um nível alto de proteína animal. Manter em lugar seco e 
fresco. Disponibilizar sempre muita água fresca.

100% NATURAL CAT SNACKS

TIRAS de LOMBO de ATUM TIRAS de FRANGO
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GATINHOS  ADULTOS



Óleo de salmão para Gato
Elaborado com puro Salmão;
Rico em ácidos gordos essenciais ómega-3 e 
ómega-6;
Proporcionam  pêlo mais brilhante e pele saudável;
Articulações flexíveis;
Fortalece o Sistema imunitário;
Actuação no Coração e vasos sanguíneos.

CAT FISH OIL CRUZ AMARELA®

Óleo para Gato
Aumenta a lubrificação das articulações;
Ajuda na manutenção  e proteção cartilagem;
Fortalece os tendões e os ligamentos;
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GATINHOS  ADULTOS

CAT FLEX CRUZ AMARELA®



Cão
HIGIENE



Limpador - de olhos
Limpador - de ouvidos
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Pads superabsorventes – Para todas as idades, 
com tira adesiva ao chão.
60 x 60 / 90 x 60

Pano superabsorvente – Ideal 
para secar e limpar os seus ani-
mais. Elaborado com fibra sin-
tética.

Eliminador de manchas e urina 
de cão – Spray especialmente 

desenhado para neutralizar todo 
o tipo de cheiros persistentes ou 

desagradaveis existentes nos 
lugares em que o seu cão  

frequenta, uma vez que ea la vez 
que elimina, graças à sua ação 
detergente, manchas de urina, 

se recente ou antiga, nos sofás, 
almofadas, tapetes, camas e 

chão.
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Set Dental Menta – 2 escovas de dentes para colocar no 
dedo, uma escova de dentes dupla face e uma pasta 
dentífrica de menta.

Pasta de dentes – Faz a higiene diária, previne o 
aparecimento de tártaro e ajuda a manter o hálito fresco.

Conjunto escova de dentes – Escovas de colocar no dedo, 
para a higiene dental dos seus animais.

Cortador de unhas – Dois tipos diferentes de cortadores de 
unhas, para um melhor aproveitamento de cada. O cortador 
de unhas mais pequeno é também utilizado em gatos.
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Higiene – Champôs

Champô anti-coceira – com óleo 
de malaleuca para atenuar as 

comições. 
Champô desodorante 2 em 1 - 
Champô e acondicionador para 

adultos. 

Champô para cachorros - Não irritante 
para a pele nem olhos
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Champô para pêlos brancos - 
reaviva a cor branca do pêlo e 
a sua cor natural.

Champô para pêlos pretos - 
reaviva a cor preta do pêlo e 
a sua cor natural.

Colónia para cão – Aroma Natural
Colónia para cão – Aroma Talco



Anti mordeduras – Evita mordeduras nos 
objetos selecionados. Não tóxico. Pulverizar 1 
vez durante 2 a 3 vezes por dia.

Higiene – Educativa
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Gato
HIGIENE



Silica Crystal - Cama Higiénica para gatos. Absorve os maus cheiros, tem uma grande ca-
pacidade de absorção, tem uma ação bactericida, não é tóxica e é totalmente biodegradável. 
Encha a bandeja com o conteúdo de uma bolsa. Periodicamente, é aconselhável remover o 
excremento para manter a cama limpa. 
Durabilidade de 30 dias, consoante o numero de gatos.

Areia para gatos

Agora com 2 novos aromas, de lavanda e de maçã verde, para os donos que preferem uma 
areia perfumada. 

Graças à sua biodegradabilidade, os resíduos da areia usada podem ser jogados no 
recipiente de resíduos biodegradáveis.
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Aglomerante Natural - Cama Higiénica para gatos. Elaborado à base de 
madeira de argila de bentonite, sob a forma de granulado cilíndrico, tudo 
de natureza natural. Com uma grande capacidade de absorção e graças às 
suas 
propriedades aglomerantes formam bolas  muito fáceis de separar
o impuro do limpo, sendo assim mais higiénico. Elimina odores e 
também tem a propriedade de secar as fezes e limita a atividade 
bacteriana na areia. Produto adaptado para todo o tipo de 
tamanhos e raça de gatos.
Após o uso da areia, esta pode ser colocada nos contentores de 
resíduos biodegradáveis ou então na sua sanita.
Disponível em sacos de 5 litros para o uso aproximadamente de 
40 dias, no caso de ter apenas um gato.

Areia para gatos
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Areia para gatos

Weego™ Baby Powder Cat Litter é uma 
areia de gato de alta qualidade feita a partir 
de bentonite natural sem nenhum outro 
mineral adicionado, não tóxica e não cria pó 
(ideal para gatos alérgicos). Desta forma 
não irrita ou infeta qualquer ferida que o 
seu gato possa ter. Não se cola às patas do 
seu gato e portanto não deverá encontrar 
vestígios de areia pelo chão. A fórmula 
Weego™ Baby Powder é ideal para o 
controlo do odor e para gatos sensíveis ao 
cheiro.

Weego nasceu da necessidade de oferecer produtos que 
estejam um passo à frente. Fundada por um grupo de 
criadores e veterinários portugueses, a Weego passou a ser 
uma das marcas mais confiáveis   e reconhecida pelo seu alto 
padrão de qualidade..

Weego™ Active Charcoal Cat Litter é uma 
areia de gato de alta qualidade feita a partir 
de bentonite natural sem nenhum outro 
mineral adicionado, não tóxica e não cria pó 
(ideal para gatos alérgicos). Desta forma 
não irrita ou infeta qualquer ferida que o 
seu gato possa ter. Não se cola às patas do 
seu gato e portanto não deverá encontrar 
vestígios de areia pelo chão. A fórmula 
Weego™ Active Charcoal é ideal para gatos 
sensíveis ao cheiro.
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Champô desodorante para gatos – Champô e 

acondicionador para todo o tipo de pêlo

Colónia para gato – Aroma Natural 

GATINHOS  ADULTOS
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Cão e Gato
HIGIENE

CAT FLEX CRUZ AMARELA®



Tratamento de infestações por pulgas em cães e gatos.

Composição Qualitativa: extrato de amargoseira (Azadirachta indica; neem)
Forma Farmacêutica: Solução para pulverização cutânea (Spray)
Indicações: Repelente de pulgas e mosquitos no cão e no gato; 
Mecanismo de Acção: Interfer no funcionamento das glândulas endócrinas do parasita 
impedindo que se alimente e reproduza;
Dose e Modo de Usar: Aplicação tópica (uso externo)
Pulverizar todo o corpo do animal,  evitando o contacto do produto com os olhos e 
mucosas do animal. 

Pela sua composição natural não apresenta efeitos secundários e pode ser utilizado em 
fêmeas gestantes.
Degrada-se rapidamente no ambiente - PRODUTO ECOLÓGICO.

Produto 100% de origem vegetal, com autorização de colocação no 
mercado da DGAV, com o número 177/ 00/ 14 NBVPT

NaturNeem – Repelente 
Biocida de uso veterinário

CÃES  GATOS



57

Champô espuma seca – indicado 
para todo o tipo de animais que por 
certas circunstâncias, não seja 
recomendável molhar, ex: cachorros 
e fêmeas gestantes

CÃES  GATOS



Repelente – Educador de 
animais para deixarem de 
urinar em locais indesejados. 
Borrifar uma vez por dia 
durante 2-3 dias.

Atraente - Motiva os animais 
a urinar nos locais 
desejados. Borrifar no local 
pretendido 1 vez por dia.

Higiene – Educativa
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naturais



ACESSÓRIOS

Champô para cachorros - Não irritante 
para a pele nem olhos



Dispensador de sacos de plástico - Desenho em 
forma de osso útil para colocar bolsas 

de recarga para as fezes.   
Devido ao seu gancho adaptável, pode colocar 

comodamente o dispensador agarrado ao cinto, à 
mochila, ao bolso, à correia, à coleira, etc 

Bolsas de recarga – Dois tipos diferentes de 
bolsas, bolsas de cor preta e bolsa de cores 
variadas. Cada Saco contem 4 rolos com 20 
sacos.
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Acessórios – Peitorais

Arnês de cores variadas com argola à frente e com pega de segurança, 
ajustáveis ao corpo e de fácil remoção.

Tamanhos:
XS, S, M, L, XL e XXL
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O cinto é composto por um gancho 
para segurar o peitoral e no outro 
lado tem uma fivela que se segura no 
encaixe do cinto de segurança do 
carro. 

É um adaptador para o cinto de 
segurança para cães para o carro, que 
garante a segurança do seu animal 
nas viagens de carro, sem que o 
destabilize também na sua condução.

Acessórios – Cinto de segurança
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Material sem toxicidade e 
biodegradável;
Resistente;
Brinquedos interativos, estimulam a 
actividade;
Desenvolvem o instinto mordedor do 
cão;
Vários tamanhos e cores;
Produto fabricado nos EUA.
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Chuveiro 3EM1® chuveiro para cães e gatos ou outros animais de estimação;
Efeito massagem devido a cobertura de silicone;
Penteia o pelo, deixando-o brilhante e a pele limpa. 
Prevenção de doenças
Permite poupança de água, champô e tempo devido ao sistema on/off;

Torna o banho agradável, simples e fácil. Acabou-se o sabonete a entrar por 
acidente nos olhos do cão e acabaram-se as preocupações com as orelhas dele. 
Este chuveiro inovador tem uma cobertura circular, que previne a entrada de 
água nas orelhas do seu cão.

O duche é muito mais confortável, porque pode mesmo lavar perfeitamente as 
solas das patas e as unhas do seu animal, por meio de botões cónicos. Os 
botões de massagem no chuveiro ajudam também a soltar a sujidade que fica 
presa ao pelo comprido dos cães. Ajuda os cães que sofram de problemas de 
pele, e torna muito mais fácil o banho. 
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Material 100% reciclável;
Resistente;
Garantia dada pelo fabricante;
Desafiam o animal;
Vários tamanhos e cores.



Detetor de localização por GPS para cães e gatos;
Resistente e à prova de água;
Luz LED incorporada;
Trela invisível – delinear áreas restritas;
Cobertura: Europa, Índia, África do Sul e Turquia.

O Kippy é o primeiro dispositivo que combina rastreamento GPS em tempo real e 
monitoramento de atividade física.
Grava caminhadas, distância percorrida, velocidade e altitude. Todos os dados são 
armazenados no arquivo de passeios;
O seu animal ficará visível no escuro devido à luz LED incorporada, e portanto, será 
mais fácil encontrá-lo se ele escapar. 
Sempre que o Kippy sai da área do Bluetooth que você delimtou, recebe um alerta 
de notificação (vibração). 
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Modo de utilização e recomendações:
Retira as pedras do saco e passe por água;
Junte não mais que 2 litros de água na tigela de água do seu cão, juntamente 
com as pedras;
Substitua as pedras Dog a cada 2 meses (adesivo diário está incluído);
Verifique se a tigela de água do seu cão é a principal fonte de água do seu cão; 
Beber em piscinas, banheiros, lagoas e jacuzzies prejudicará os resultados;
Encha em vez de substituir a água todos os dias. Ao substituir a água, faça-o 
quando o cão menos consumir grandes quantidades, digamos à noite antes de 
dormir. Dog Rocks NÃO o ajudarão a consertar a relva já danificada, mas não 
encontrará novas manchas;
Cães com dietas extremamente ricas em proteínas ou que consomem gulosei-
mas diariamente podem não obter todos os benefícios do Dog Rocks; 

Dog Rocks® é um produto australiano 100% natural que salvará a sua relva das 
manchas desagradáveis   de queimadura que a urina do seu cão pode causar.
O Dog Rocks® filtra as impurezas da água, como estanho, amônia e nitratos. Estas 
impurezas geralmente são eliminadas pela urina e, quando a relva entra em contato 
com esses elementos, ela queima, resultando numa mancha amarela e morta no jardim.
O Dog Rocks® fornece ao seu amigo de quatro patas uma fonte mais limpa de água, 
sem as impurezas da água, o Dog Rocks® realmente ajuda seu cão a fertilizar o seu 
jardim! 
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José Pedro Passanha
geral@cruzamarela.pt

938 381 715


