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Ingredients

GOSBI CAT ORIGINAL STERILISED 
é um alimento completo para gatos adultos. 

Composição: proteína de frango desidratada (22%),
arroz (min. 20%), salmão, atum, gordura de frango, milho, óleo de 
peixe, levedura de cerveja, óleos e gorduras, óleo de salmão, maça, 
ovo inteiro desidratado, polpa de beterraba, fibra de arroz, 
extracto de yuca, algas marinhas, alecrim.
 
Componentes analíticos: proteína bruta: 30%, gordura bruta: 
10%, matéria inorgânica: 8%, fibra bruta:  2,9%, humidade: 10%, 
cálcio: 1,1%, fósforo: 0,6%, sódio:  0,5%.

Aditivos: Vitaminas, pro-vitaminas e substancias quimicamente 
definidas de efeito análogo: Vitamina A: 22.000 UI/kg, Vitamina 
D3: 1.500 UI/kg, Vitamina E (alfa-tocoferol): 120 mg/kg, taurina 
1.200 mg/kg. Oligoelementos ou compostos de oligoelemento: 
ferro (sulfato de ferro monohidratado) 320 mg/kg,  Yodo 
(yodato de cálcio anhídrido): 0,5 mg/kg, Cobre (sulfato cúprico 
pentahidratado): 8 mg/kg,  Manganeso (óxido manganoso): 6 
mg/kg, Zinco (sulfato de zinco monohidratado): 290 mg/kg, 
Selenio (Selenito de sódio): 0,5 mg/kg.  Conservantes e 
antioxidantes naturais.

Sterilized 1Kg 3Kg 7Kg

Saúde ocular 
Ao conter taurina contribui para a  
manutenção da boa visão do gato.

Alimento adaptado para gatos de  maior apetite e 
menor actividade que caracteriza os gatos 
esterilizados, com todos os requerimentos nutritivos 
necessários para uma correcta alimentação.

Protecção articular
Formulado com cálcio e fósforo para ajudar a proteger 
as articulações e manter os ossos saudáveis e fortes.

Saúde cardiovascular
Ao conter ácidos gordos essenciais como Omega 3 e Omega 
6 contribuem para manter a saúde do sistema cardiovascular.
.

Dentes saudáveis 
Formulado com cálcio e fósforo para uma boa manutenção dos 
dentes.

Saúde intestinal
Incorpora polpa de beterraba que ajuda a 
manter o intestino mais saudável

Controlo de peso
Formulado para reduzir a gordura corporal e 
prevenir a obesidade.

Recommended daily allowance 
Quantidade diária recomendada

2 - 4 Kg.

4 - 8 Kg.

45-80 gr. 

80-120 gr. 

Weight
Peso

Daily serving
Racão diária




