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Petiscos Fantasia
A petiscaria da Padaria Pet é feita com uma massa a base de trigo 

com linhaça, sem couro bovino.

Ingredientes: Farinha de trigo, linhaça, goma xantana, aroma, corante, sal, açúcar, propionato de cálcio, 
tripolifosfato de sódio, ácido sórbico, pó húngaro.

Modo de Uso: Oferecer como forma de carinho, diversão ou reconhecimento por bom comportamento.

FORNECIDOS 
EM PACOTES DE 

6 UNIDADES,  
12 UNIDADES OU 

CARTELADOS

Petiscos Fantasia 
Cartelada
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Palitos e Tiras de Carne
Sabores para cães: carne, frango, picanha e calabresa. 

Sabores para gatos: atum, salmão e carne.

Ingredientes: Miúdos bovinos e suínos, farelo de arroz, proteína texturizada de soja, glicerina, propileno glicol, alimento, farinhas diversas, 
gordura bovina, cloreto de sódio (sal comum), ácido sórbico, tripolifosfato de sódio goma xantana, fumaça líquida, aroma, nitrito de sódio e 
linhaça.
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Linha Natural
Estes petiscos são deliciosos e muito atrativo aos cães, ajuda a combater o estresse 

e a ansiedade. São ricos em cálcio, proteínas e colágeno.

Produto específico para cães.

Validade: Vide a embalagem. Depois de aberto 
consumir em 5 dias. Conservar o produto em local 
fresco e arejado. Produto isento de registro no 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Fêmur Bovino
Composição: Osso bovino, aroma  
natural de fumaça e antioxidante 

(eritorbato de sódio)

Fêmur Suíno
Composição: Osso suíno, aroma  
natural de fumaça e antioxidante 

(eritorbato de sódio)

COMBATE

ESTRESSE

SEM

FO
NTE DE 

CÁ LCIO

SEM

PR
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ENÇÃO DE

TÁ R TA RO

FAZ BEM

Garrilha Bovina
Composição: Rótula bovina, aroma  
natural de fumaça e antioxidante 

(eritorbato de sódio)

QUALIDADE 
GARANTIDA
Produto com 

rastreabilidade de 
origem garantida
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Sorvete

Gelatina

SEM

AÇ Ú CAR

SE
M CORANTES

 ARTIFICIA

IS

ZERO

ZERO

SÓ DIO

AJUDA NA

H
IDR ATAÇÃO

A gelatina é diet e não contém açúcar, 
sal, adoçante e corante artificial, tendo 
muitos benefícios. Por ter muito líquido 

em sua consistência, ajuda na hidratação 
e combate de problemas renais.

Sabores: erva doce, hortelã,  
capim cidreira e camomila.

O sorvete picolé da Padaria Pet é 
refrescante para cães e gatos e muito 

prático para os lojistas e donos dos pets. 
Ele pode ser armazenado e transportado 

em temperatura ambiente, sendo 
congelado somente antes de servir.

Sabores: bacon, morango e iogurte.
Ingredientes: Água, emulsificante e estabilizante para sorvetes, liga 
neutra e aroma.

Porções Diárias Recomendadas: Até 10 kg = 1 pote ou acima de 
10 kg = 2 potes. Não substitui o alimento completo.

SIRVA NA 
TEMPERATURA 
AMBIENTE OU 
CONGELADO

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

Cães Gatos

Umidade (máx) 100 g/kg 100 g/kg

Proteína bruta (mín) 163 g/kg 168 g/kg

Extrato etéreo (mín) 600 g/kg 1.200 g/kg

Matéria fibrosa (máx) 427 g/kg 410 g/kg

Matéria mineral (máx) 17.016 g/kg 33.820 g/kg

Cálcio (mín) 0 g/kg 0 g/kg

Cálcio (máx) 241 g/kg 238 g/kg

Fósforo (mín) 70.300 g/kg 75.400 g/kg

Ervas 30.000 g/kg 30.000 g/kg
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Bolo de Caneca
Sabores para cães: banana, cenoura, detox, maçã e alfarroba. 

Sabores para gatos: frango e peixe.

SEM

AÇ Ú CAR

SE
M CORANTES

 ARTIFICIA

IS

ZERO

SEM

GLÚ TEN

SEM

LACTOSE

Uso proibido na alimentação de ruminantes.  
Não destinado à consumo humano.

BOLO DE CANECA PARA CÃES

Ingredientes: Farinha de arroz, farinha de 
aveia, gordura, aroma e fermento.

Após aberto, consumir imediatamente.

Produto isento de registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

BOLO DE CANECA PARA GATOS

Ingredientes (frango): Farinha de arroz, 
farinha de aveia, urucum, palatabilizante a 
base de fígado de frango.

Ingredientes (peixe): Farinha de arroz, 
farinha de aveia, urucum, fermento, aroma 
artificial de peixe, palatabilizante a base de 
fígado de frango.

Após aberto, consumir em 5 dias.

Produto isento de registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

Bolo de caneca para cães

Valor energético 207 kcal – 865 KJ

Carboidratos 39 g

Proteínas 5,9 g

Gorduras totais 2,9 g

Gorduras saturadas 0 g

Gorduras trans 0 g

Fibra alimentar 3,1 g

Sódio 210 mg

Bolo de caneca para gatos

Umidade (máx) 63 g/kg

Proteína bruta (mín) 157 g/kg

Extrato etéreo (mín) 15 g/kg

Matéria fibrosa (máx) 75 g/kg

Matéria mineral (máx) 48 g/kg

Cálcio (mín) 4,55 g/kg

Cálcio (máx) 58 g/kg

Fósforo (mín) 62,5 g/kg
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INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

Umidade (máx) 810 g/kg

Proteína bruta (mín) 80 g/kg

Extrato etéreo (mín) 50 g/kg

Matéria fibrosa (máx) 25 g/kg

Matéria mineral (máx) 15 g/kg

Energia metabolizável (mín) 810 g/kg

Cálcio (mín) 3 g/kg

Cálcio (máx) 4 g/kg

Fósforo (mín) 3 g/kg

PARA ADULTOS E 
FILHOTES

Ingredientes (carne bovina & cordeiro): 
Carne bovina, carne de cordeiro, fígado 
de frango, caldo de carne, batata doce, 
batata, cenoura, colágeno natural, premix 
e água.

Ingredientes (carne bovina & frango): 
Carne bovina, carne de frango, fígado 
de frango, caldo de carne, batata doce, 
batata, cenoura, colágeno natural, premix 
e água.

Ingredientes (peixes do mar): Peixes do 
mar, carne de frango, fígado de frango, 
batata doce, cenoura, colágeno natural, 
premix e água.

Patê Premium
Sabores para cães: carne bovina & 
cordeiro e carne bovina & frango. 
Sabores para gatos: peixes do mar.

AJUDA NA

H
IDR ATAÇÃO

SE
M
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ARTIFICIAIS

SE
M CORANTES

 ARTIFICIA

IS

ZERO

SEM

G R ÃOS

Produto isento de registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Ingredientes (frango e churrasco): Água, 
carne bovina, fígado de frango, óleo de 
girassol, goma guar, vitaminas A, D e 
E, aroma conforme o sabor do molho e 
sorbato de potássio.

Ingredientes (salmão): Água, fígado 
de frango, óleo de girassol, goma guar, 
vitaminas A, D e E, aroma de peixe e 
sorbato de potássio.

Molhos para Ração
Sabores para cães: frango e churrasco. 

Sabores para gatos: salmão.

A
E

D

EN
RI

QUECIDO COM

VITAMINA A, E

, D

AJUDA NA

H
IDR ATAÇÃO

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS (1 kg do produto)

Valor energético 38 kcal – 158 KJ

Carboidratos 0,90 kcal

Proteínas 0,90 kcal

Gorduras Totais 0,00 kcal

Gorduras Saturadas 0,00 kcal

Gorduras Trans 0,00 kcal

Fibra alimentar 8,1 kcal

Sódio 36 g

Cálcio 26,11 g

Potássio 24,56 g

Ferro 0,83 g
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Muffin
Sabores para cães e gatos: picanha, 
cenoura, laranja, chocolate, banana, 

vegano e salmão.

Biscoitos Naturais
Sabores para cães: açaí com banana, 
chocolate com menta, mix de fruta, 

napolitano, bacon e seleta de legumes.

PR
EV

ENÇÃO DE

TÁ R TA RO

FAZ BEM

100%

VEG E TAL
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Produto isento de registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Ingredientes: Farinha de trigo, dextrose, lecitina de 
soja, ovo em pó, gordura vegetal estabilizada, leite 
em pó, propileno glicol, aroma e extrato conforme 
o sabor, fermento em pó, sorbato de potássio e 
propionato de cálcio. CONTÉM GLÚTEN.

Modo de Uso: Alimento específico indicado para 
cães para ser oferecido após as refeições ou como 
demonstração de carinho e obediência. Este produto 
não substitui o alimento completo.

Porções Diárias Recomendadas: Animais até 15 kg 
= 1 unidade, animais de 15 kg a 25 kg = 2 unidades, 
animais acima de 25 kg = 3 unidades.

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

Umidade (máx) 250 g/kg

Proteína bruta (mín) 70 g/kg

Extrato etéreo (mín) 66 g/kg

Matéria fibrosa (máx) 6 g/kg

Matéria mineral (máx) 20 g/kg

Cálcio (mín) 2.500 g/kg

Cálcio (máx) 3.000 g/kg

Fósforo (mín) 4.000 g/kg

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

Umidade (máx) 100 g/kg (10%)

Proteína bruta (mín) 100 kg (10%)

Extrato etéreo (mín) 80 kg (8%)

Fibra bruta (máx) 40 kg (4%)

Cálcio (mín) 10 kg (1%)

Cálcio (máx) 12 kg (1,2%)

Fósforo (mín) 8.000 mg/kg (0,8%)

Hexametafosfato de sódio 1.500 mg/kg

Produto isento de registro no Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

Pacote de 200 g colecionáveis e feitos a partir da 
reciclagem de garrafas PET.

Ingredientes: Farinha de trigo, dextrose, óleo de 
canola, extrato de alecrim, hexametafosfato de sódio, 
bicarbonato de sódio, corante natural, Vitamina A, D3, 
E, K3, B1, B2, B12, niacina pantotenato de cálcio, ácido 
fólico, cloreto de colina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, 
sulfato de manganês, sulfato de zinco, iodato de cálcio, 
selenito de sódio e aroma conforme o sabor.

Modo de Uso: Alimento específico para cães para ser 
oferecido após as refeições ou como demonstração 
de carinho e obediência. Este produto não substitui o 
alimento completo. Uso proibido na alimentação de 
ruminantes.

Porções Diárias Recomendadas: Animais até 10 kg 
= 4 biscoitos, animais de 11 kg a 20 kg = 6 biscoitos, 
animais de 21 kg a 30 kg = 8 biscoitos, animais acima de 
30 kg = 10 biscoitos.
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Biscoitos Funcionais

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

Umidade (máx) 100 g/kg

Proteína bruta (mín) 101 g/kg

Extrato etéreo (mín) 90 g/kg

Matéria fibrosa (máx) 27 g/kg

Matéria mineral (máx) 40 g/kg

Cálcio (mín) 4,55 g/kg

Cálcio (máx) 15 g/kg

Fósforo (mín) 2,65 g/kg

Ácido linoleico (mín) 9.000 mg/kg

Ômega 3 13.153 mg/kg

Ômega 6 12.528 mg/kg

Iodo 1,5 mg/kg

Selênio 0,6 mg/kg

L-Carnitina 100 mg/kg

Antialérgico
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de milho, farinha de 
aveia, farinha de centeio, farinha de linhaça marrom, farinha de soja, farinha de arroz, levedo 
de cerveja, ervas fitoterápicas — calêndula (calendula officinalis l.), cipó azougue, apodanthera 
smilacifolia cong, cipó suma (anchietea salutaris) e camomila (matricaria recutita) — mel, amido 
de milho, óleo de canola, óleo de soja, gordura vegetal, açúcar, palatabilizante a base de fígado de 
frango, colorau (urucum), cloreto de sódio (sal comum), lecitina de soja, fosfato bicálcico, ácidos 
graxos ômega 3 e ômega 6, vitamina A, D3, E, B1, B2, B3, B5, B6, B12 e C, niacina, ácido fólico, zinco, 
ferro, cobre, manganês, iodo, selênio e l-carnitina.

Calminho
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de milho, farinha de 
aveia, farinha de centeio, farinha de linhaça marrom, farinha de soja, farinha de arroz, levedo de 
cerveja, ervas fitoterápicas — camomila (matricaria recutita), passiflora (passiflora incarnata l.), 
melissa (melissa officinalis) e valeriana (valeriana officinalis) — mel, amido de milho, óleo de canola, 
óleo de soja, gordura vegetal, açúcar, embutidos, colorau (urucum), cloreto de sódio (sal comum), 
lecitina de soja, fosfato bicálcico, ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, vitamina A, D3, E, B1, B2, B3, 
B5, B6, B12 e C, niacina, ácido fólico, zinco, ferro, cobre, manganês, iodo, selênio e l-carnitina.

Diet
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de milho, farinha de 
aveia, farinha de centeio, farinha de linhaça marrom, farinha de soja, farinha de arroz, levedo de 
cerveja, ervas fitoterápicas — gengibre (zingiber officinale), canela (cinnamomum zeylanicum), 
cravo da India (syzygium aromaticum) e chá verde (camellia sinensis) — mel, amido de milho, 
óleo de canola, óleo de soja, gordura vegetal, embutidos, colorau (urucum), cloreto de sódio (sal 
comum), lecitina de soja, fosfato bicálcico, ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, vitamina A, D3, 
E, B1, B2, B3, B5, B6, B12 e C, niacina, ácido fólico, zinco, ferro, cobre, manganês, iodo, selênio e 
l-carnitina.

Idoso
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de milho, farinha de 
aveia, farinha de centeio, farinha de linhaça marrom, farinha de soja, farinha de arroz, levedo de 
cerveja, ervas fitoterápicas — camomila (matricaria recutita), passiflora (passiflora incarnata l.), 
melissa (melissa officinalis) e valeriana (valeriana officinalis) — mel, amido de milho, óleo de canola, 
óleo de soja, gordura vegetal, açúcar, embutidos, colorau (urucum), cloreto de sódio (sal comum), 
lecitina de soja, fosfato bicálcico, ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, vitamina A, D3, E, B1, B2, B3, 
B5, B6, B12 e C, niacina, ácido fólico, zinco, ferro, cobre, manganês, iodo, selênio e l-carnitina.
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INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

Umidade (máx) 100 g/kg

Proteína bruta (mín) 101 g/kg

Extrato etéreo (mín) 90 g/kg

Matéria fibrosa (máx) 27 g/kg

Matéria mineral (máx) 40 g/kg

Cálcio (mín) 4,55 g/kg

Cálcio (máx) 15 g/kg

Fósforo (mín) 2,65 g/kg

Ácido linoleico (mín) 9.000 mg/kg

Ômega 3 13.153 mg/kg

Ômega 6 12.528 mg/kg

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

Umidade (máx) 100 g/kg

Proteína bruta (mín) 101 g/kg

Extrato etéreo (mín) 90 g/kg

Matéria fibrosa (máx) 27 g/kg

Matéria mineral (máx) 40 g/kg

Cálcio (mín) 4,55 g/kg

Cálcio (máx) 15 g/kg

Fósforo (mín) 2,65 g/kg

Ácido linoleico (mín) 9.000 mg/kg

Ômega 3 13.153 mg/kg

Ômega 6 12.528 mg/kg

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

Umidade (máx) 100 g/kg

Proteína bruta (mín) 101 g/kg

Extrato etéreo (mín) 90 g/kg

Matéria fibrosa (máx) 27 g/kg

Matéria mineral (máx) 40 g/kg

Cálcio (mín) 4,55 g/kg

Cálcio (máx) 15 g/kg

Fósforo (mín) 2,65 g/kg

Ácido linoleico (mín) 9.000 mg/kg

Ômega 3 13.153 mg/kg

Ômega 6 12.528 mg/kg

Gatos
Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
farinha de milho, farinha de aveia, 
farinha de centeio, farinha de linhaça 
marrom, farinha de arroz, gordura 
vegetal, açúcar, carne mecanicamente 
separada de aves, carne suína, colorau 
(urucum), cloreto de sódio (sal comum), 
lecitina de soja, fosfato tricálcico, 
ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, 
vitamina A, D3, E, B1, B2, B3, B5, B6, 
B12 e C, niacina, ácido fólico, zinco, 
ferro, cobre, manganês, iodo, selênio e 
l-carnitina.

Calopsitas e 
Periquitos

Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
farinha de milho, farinha de aveia, 
farinha de centeio, farinha de linhaça 
marrom, farinha de arroz, gordura 
vegetal, açúcar, carne mecanicamente 
separada de aves, carne suína, colorau 
(urucum), cloreto de sódio (sal comum), 
lecitina de soja, fosfato tricálcico, 
ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, 
vitamina A, D3, E, B1, B2, B3, B5, B6, 
B12 e C, niacina, ácido fólico, zinco, 
ferro, cobre, manganês, iodo, selênio e 
l-carnitina.

Roedores
Ingredientes: Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
farinha de milho, farinha de aveia, 
farinha de centeio, farinha de linhaça 
marrom, farinha de soja, farinha de 
arroz, levedo de cerveja, sementes 
de girassol sem casca, sementes 
de alpiste, sementes de painço, mel, 
óleo de canola, óleo de soja, gordura 
hidrogenada vegetal, açúcar, colorau 
(urucum), cloreto de sódio (sal comum), 
lecitina de soja, fosfato tricálcico,, 
ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, 
vitamina A, D3, E, B1, B2, B3, B5, B6, 
B12 e C, niacina, ácido fólico, zinco, 
ferro, cobre, manganês, iodo, selênio e 
l-carnitina.
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Chocolates
Você sabia que chocolate é altamente tóxico aos cães? Os chocolates de cacau 

possuem teobromina que pode fazer os cachorros vomitarem e até causas 
tremores musculares, ataques cardíacos e hemorragias internas. A Padaria Pet 

produz uma massa sabor chocolate 100% segura e deliciosa para nossos cãezinhos 
não passarem nenhuma vontade.

Produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Ingredientes: Farinha de soja, emulsificante, lecitina de soja, leite em pó integral, 
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, sal, corante artificial de caramelo e aroma 
de baunilha. Eventuais substitutivos: Glúten de milho 60, fosfato bicalcico, 
corante natural e cacau em pó. Este produto não contém chocolate.

Modo de Uso: Alimento específico para cães para ser oferecido como prêmio 
na educação, adestramento ou como demonstração de afeto. Este produto não 
substitui o alimento completo. 

Porções Diárias Recomendadas: cães de pequeno porte = até 6 unidades, cães de 
médio porte = até 8 unidades, cães de grande porte = até 12 unidades.

Validade: 1 ano. Conservar em local seco, fresco e protegido da incidência do sol.

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
(Pacotes de 25 g com  

4 unidades cada)

Umidade (máx) 50 g/kg

Proteína bruta (mín) 70 g/kg

Extrato etéreo (mín) 250 g/kg

Matéria mineral (máx) 40 g/kg

Cálcio (mín) 5.000 mg/kg

Cálcio (máx) 1.000 mg/kg

Fósforo (mín) 1.000 mg/kg
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Ingredientes: Leite de soja, palatabilizante a 
base de fígado, farinha de alfarroba, aroma 
artificial de café e goma xantana.

Ingredientes: Farinha instantânea de arroz, palatabilizante, 
antioxidante, corante alimentício, aromatizante, gordura animal e sal.

Modo de Uso: Ofereça como recompensa para o seu pet. Este 
produto não substitui o alimento completo. Conservar em local seco 
e arejado.

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

Umidade (máx) 63 g/kg

Proteína bruta (mín) 157 g/kg

Extrato etéreo (mín) 15 g/kg

Matéria fibrosa (máx) 75 g/kg

Matéria mineral (máx) 48 g/kg

Cálcio (mín) 4,55 g/kg

Cálcio (máx) 58 g/kg

Fósforo (mín) 62,5 mg/kg

Cãofé Mocaccino

Pipoca

Capuccino solúvel sabor chocolate para cães.

Sabores para cães: picanha e leite.

FE
ITO COM

ALFA R ROBA

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

Umidade (máx) 120 g/kg (12%)

Proteína (mín) 80 g/kg (8%)

Extrato etéreo (mín) 50 g/kg (5%)

Fibra bruta (máx) 10 g/kg (1%)

Matéria mineral (máx) 10 g/kg (1%)
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Cerveja Padaria Pet

! !!

A cerveja é basicamente um caldo de carne com vitaminas e fibras.  
Elas tem extrato de malte e levedo de cerveja, mas não passa  

pela fermentação então é 0% álcool e sem CO2.

Ingredientes: Água, carne hidrolizada, extrato de malte, levedo de 
cerveja, extrato de carne, sorbato de potássio.

Porções Diárias Recomendadas: 40 ml por kg do pet. Não é 
recomendado para pets menores de 3 meses.

Validade: 1 ano. Depois de aberto, manter refrigerado e consumir 
em até 2 dias.

Dica: Após o consumo, ofereça a garrafa pet como um brinquedo 
para o seu AUmiguinho!
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INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
(Porção Diária 40 ml/kg)

Valor energético 2,84 kcal

Carboidratos 0,31 kcal

Proteínas 0,36 kcal

Gorduras Totais 0,00 kcal

Gorduras Saturadas 0,00 kcal

Gorduras Trans 0,00 kcal

Cálcio 21,27 kcal

Sódio 30,39 kcal

Fibra Alimentar 0,10 kcal

Zinco 0,30 kcal

GARRAFAS 
DE 340 ML
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Cerveja Cãolorado
A primeira cerveja em lata para seu aumigo nos sabores frango e carne. Feito com 
levedo de cerveja e extrato de malte, ela não passa pela fermentação e assim, não 

possui teor alcoólico e nem é carbonatada. Boa pra cachorro!

Produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento.

Ingredientes: Água, carne hidrolisada, extrato de malte, levedo 
de cerveja, sorbato de potássio, aroma, vitamina A,C e D e raízes 
(beterraba, cenoura, mandioca, cará e mandioquinha ou raízes 
similares). 

Modo de Uso: Este produto não substitui o alimento completo. 
Uso proibido na alimentação de ruminantes. Não destinado ao 
consumo humano.

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
(Porção Diária 40 ml/kg)

Valor energético 2,84 kcal

Carboidratos 0,31 kcal

Proteínas 0,36 kcal

Gorduras Totais 0,00 kcal

Gorduras Saturadas 0,00 kcal

Gorduras Trans 0,00 kcal

Cálcio 21,27 kcal

Sódio 30,39 kcal

Fibra Alimentar 0,10 kcal

Zinco 0,30 kcal
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INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

Umidade (máx) 233 g/kg

Extrato etéreo (mín) 49,5 g/kg

Matéria mineral (máx) 10 g/kg

Cálcio (mín) 4.100 mg/kg

Cálcio (máx)  4.200 mg/kg

Fósforo (mín) 2.800 mg/kg

Sódio (mín) 1.000 mg/kg

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

Umidade (máx) 90 g/kg

Proteína bruta (mín) 100 g/kg

Extrato etéreo (mín) 80 g/kg

Matéria fibrosa (máx) 40 g/kg

Matéria mineral (máx) 40 g/kg

Cálcio (mín) 2.600 mg/kg

Cálcio (máx)  3.200 mg/kg

Fósforo (mín) 2.600 mg/kg

Biscoito 
Cãolorado

Um biscoito natural saboroso e 
crocante que os cães apreciam muito. 

Sabor para cães: bagaço de malte 
com bacon.

Panettone e 
Chocottone

Tenha um Natal doce e gostoso. 
Dê de presente para o seu cão 
um panettone ou chocottone 

com floquinhos de carne.

Ingredientes: Farinha de trigo, farinha de trigo integral, ovo integral em 
pó, açúcar, dextrose, gordura vegetal hidrogenada, fermento biológico, 
sal comum, lecitina de soja, aroma de panettone, carne mecanicamente 
separada, farinha de soja, fígado de frango, sorbato de potássio, aditivo 
antioxidante (BHT e BHA).

Modo de Uso: Alimento específico para cães para ser oferecido como prêmio 
na educação, adestramento ou como demonstração de afeto. Este produto não 
substitui o alimento completo. Não destinado ao consumo humano.

Produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento.

Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
farinha de malte, bacon, amido de milho, dextrose, maltodextrina, 
gordura vegetal, extrato de alecrim, levedura de cerveja, cloreto de 
sódio (sal comum), lecitina de soja, bicarbonato de sódio, farinha de 
beterraba, fosfato bicálcico, vitamina A, D3, E, B1, B2, B3, B5, B6, B12 
e C, niacina, ácido fólico, zinco, ferro, cobre, manganês, iodo, selênio, 
l-carnitina.

Modo de Uso: Este produto não substitui o alimento completo. Uso 
proibido na alimentação de ruminantes. Não destinado ao consumo 
humano. 
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Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, açúcar, ovo em 
pó, gordura vegetal, carne mecanicamente 
separada de frango e suíno, palatabilizante 
a base de fígado, fermentos químicos 
(bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de 
sódio, amido de milho e fosfato monocálcico), 
emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos 
graxos, aroma artificial de sabor, corante 
alimentício, conservadores (tripolifosfato 
de sódio, eritorbato de sódio, sorbato de 
potássio, propionato de cálcio e ácido 
sórbico). CONTÉM GLÚTEN.

Modo de Uso: Oferecer após as refeições 
como forma de carinho, diversão ou 
reconhecimento por bom comportamento. 

Bolo de Aniversário em Lata
Está sem tempo para encomendar o bolo do seu pet?

Não deixe de comemorar este dia tão importante. O bolo de aniversário em lata 
possui um bolinho de 70g e uma velinha em formato de pata. Após a festa, eternize 

esse momento tire e cole a foto do aniversariante e guarde lembranças na lata.

Sabores para cães: chocolate, picanha e cenoura. 
Sabores para gatos: salmão.

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

Umidade (máx) 240 g/kg

Proteína bruta (mín) 101 g/kg

Extrato etéreo (mín) 90 g/kg

Matéria fibrosa (máx) 27 g/kg

Matéria mineral (máx) 40 g/kg

Cálcio (mín) 2.500 mg/kg

Cálcio (máx) 3.000 mg/kg

Fósforo (mín) 2,65 g/kg

Hoje é dia de festa!!!
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Diversão duradoura • Materiais de alta 
qualidade • Brinquedos atraentes e 

multissensoriais • Bordas reforçadas • Diferentes 
texturas que massageia a gengiva

Brinquedos Canine Clean
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Brinquedos Feline Clean

Diversão duradoura • Materiais de alta 
qualidade • Brinquedos atraentes e 

multissensoriais • Bordas reforçadas • 
Diferentes texturas que massageia a gengiva
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A toalhas descartáveis são produzidas com alta tecnologia proporcionando 
mais higiene e segurança no banho do pet. Por serem descartáveis não há 

acumulo de toalhas, evitando mau cheiro e proliferação de fungos e bactérias 
transmissoras de sarnas, dermatites e micoses.

Padrão internacional de qualidade • Utilizadas em países da Europa  
e EUA • Isentas de produtos químicos • Antialérgicas

Banho e Tosa

Alta  
Absorção 

1 toalha é suficiente para 
retirar o excesso de água de 

animais de grande porte como 
um golden retriever 

Ocupam Pouco 
Espaço 

400 toalhas descartáveis 
ocupam o mesmo espaço  

que 24 toalhas de pano

Sustentáveis  

Não requerem lavagem, 
economizando água e energia 

elétrica e dispensando o uso de 
produtos químicos 

Excelente  
Custo-Benefício 
Elimina custo com aluguel 
e taxas extras geradas por 

toalhas estarem muito sujas, 
manchadas, ou rasgadas
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Expositores e Móveis

Móvel Largura 1 metro
Comporta 12 baleiros e sem freezer

Móvel Largura 2 metros
Comporta 15 baleiros e com freezer
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Baleiros
Baleiro de acrílico inclinado cristal 3mm.  

Medida: 21 cm (largura) X 16 cm (comprimento) X 15 cm (altura)

Móvel Largura 53 cm
Comporta 12 baleiros

Móvel Largura 85 cm
Comporta 20 baleiros

28 cm 28 cm

12
5 

cm

12
5 

cm

53 cm 85 cm
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Padaria Pet

(11) 2889-8008

+55 (11) 93805-8649

www.padariapet.com.br


