
GOSBI CAT ORIGINAL STERILIZED HAIRBALL 
É um alimento completo para gatos adultos a partir dos 12 meses, adequado para o 
controle de bolas de pelo e bom trânsito intestinal. O seu valor energético é de 371 
kcal/100g (NRC 2006a).

Composição: proteína desidratada de frango (26%), arroz (min. 20%), trigo integral, 
cevada integral, gordura de frango, milho, peixe desidratado, óleo de salmão, ervilhas, 
polpa de beterraba, fibra vegetal, levedura de cerveja, maçã desidratada, extrato de 
malte, minerais, extrato de mandioca, algas marinhas, alecrim.

Componentes analíticos: proteína bruta: 33%, óleos e gorduras brutas: 14%, matéria 
inorgánica: 7%, fibra bruta: 6%, humidade: 7%, cálcio: 1,1%, fósforo: 0,9%, sódio: 0,5%, 
omega 3: 0,6%, omega 6: 2,9%. 

Aditivos nutricionais (aditivos/kg): vitamina A (3a672a): 22.000 UI, vitamina D3 
(3a671): 1.600 UI, vitamina E (3a700) (alfa-tocoferol): 150 mg, taurina (3a370): 1.200 mg, 
DL-Metionina (2b17027): 250 mg, ferro (3b101): 105 mg (245 mg Carbonato de ferro (II)), 
iodo (3b201): 2,5 mg (3 mg yoduro potásico), cobre (3b405): 10 mg (43 mg sulfato 
cúprico pentahidratado), manganeso (3b502): 35 mg (80 mg óxido manganoso), zinco 
(3b603): 75 mg (95 mg óxido de zinco), zinco (3b606): 15 mg (150 mg quelato de zinc 
de aminoácidos): Se (E8): 0,2 mg (0,45 mg selenito de sódio). Aditivos tecnológicos: 
acidificantes e antioxidantes naturais.

Sterilized Hairball 1Kg 3Kg 7Kg

Facilita a evacuação das bolas de 
pelo através do trato digestivo 
graças ao conteúdo especifico de 
fibras vegetais que por sua vez 
também favorece a saciedade e o 
controlo de apetite e a manter o 
funcionamento intestinal saudável.

Control of hairballs
Controlo das bolas de pelo 

Cardiovascular health
Saúde cardiovascular

Appetite control
Controlo do apetite

Low calorie content
Aporte limitado de calorías
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Recommended daily allowance (g/day) 
Ração diária recomendada (g/día)

2 kg

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

7 kg

Weight
Peso

40 

55

70

80

90

100

Thin
Delgado

35

50

60

70

80

85

Ideal weight
Peso ideal

30

40

45

50

60

65

Overweight
Sobrepeso


