


A Lecker tem como
missão levar saúde
e bem estar físico e
mental para cães,
proporcionando a

eles a possibilidade
de expressarem seu

comportamento
natural de roer da

forma mais
saudável possível.



Os produtos presentes neste catálogo não são embalados, e
possuem apresentação como na foto. 



Cães precisam roer

Todos os animais, incluindo os humanos, têm instintos

naturais. Quando se trata de animais de estimação,

alguns destes instintos são quase imperceptíveis.

Outras vezes, porém, uma certa característica ou

necessidade pode estar literalmente destruindo sua

casa, como a necessidade de um cão para mastigar. De

acordo com Barbara Shumannfang, PhD e treinadora de

cães certificada,  com raras exceções, os cães precisam

roer como os pássaros precisam voar e os cangurus

precisam pular. Faz parte de quem eles são. Aceitando

isso, você economizará enormes dores de cabeça,

destruição de propriedades e contas veterinárias. Cães

precisam roer, e muitas vezes para suprir esta

necessidade, tutores acabam adquirindo produtos

artificiais ou contendo químicos. A  Lecker não faz uso

de nenhum tipo de química no processo de fabricação de

seus produtos, assim os cães podem suprir suas

necessidades naturais sem sofrerem prejuízos  a  sua

saúde.



Linha de Produtos

Chifre Bovino Inteiro

Apresentação:
P e G

Meio Chifre Bovino

Apresentação:
tamanho único

Casco Bovino

Apresentação:
tamanho único



Chifre de Búfalo

Apresentação:
P e G

Casco de Búfalo

Apresentação:
tamanho único



Condições de Pagamento
Os pagamentos são feitos via boleto  bancário, podendo ser parcelado

de acordo com o valor total do pedido.

Os custos relacionados à entrega dos produtos são de
responsabilidade do comprador. Trabalhamos com envio via

transportadora.

Estes valores não incluem impostos.



Pedido Mínimo

Não exigímos pedido mínimo no primeiro pedido, a partir do segundo
pedido são 30 unidades, independentemente do mix de produtos.







"Que seu remédio seja

seu alimento, 

e que seu alimento

seja seu remédio."
-Hipócrates

A Lecker tem como
missão levar saúde
e bem estar físico e
mental para cães,
proporcionando a

eles a possibilidade
de expressarem seu

comportamento
natural de roer da

forma mais
saudável possível.



Quando Andrea decidiu tirar da alimentação de Luna, sua
cachorra que na época tinha ainda poucos meses, qualquer

processamento químico descobriu que as opções naturais eram
muito limitadas, e nem pareciam naturais de verdade. 

Determinada a garantir uma alimentação mais saudável para
Luna, ela começou a produzir petiscos em sua casa, usando seu

forno e fogão. Mais tarde comprando uma pequena desidratadora
para facilitar o processo e aumentar a variedade. Dentro de

poucos meses a notícia de que ela fabricava petiscos para cães se
espalhou entre seus amigos que logo começaram a comprar dela,

assim como amigos de amigos, pessoas que ouviram falar... 
E assim, sem perceber, nascia a Lecker!

Quando produzimos nossos petiscos ainda o fazemos como se
fosse para nossos próprios cães ou cães de amigos, e isso nunca

vai mudar!



Todos os produtos da
Lecker passam por apenas
um processo de fabricação,

a desidratação, e
apresentam apenas um

ingrediente, sem exceções.



Cães precisam roer

Todos os animais, incluindo os humanos, têm instintos

naturais. Quando se trata de animais de estimação,

alguns destes instintos são quase imperceptíveis.

Outras vezes, porém, uma certa característica ou

necessidade pode estar literalmente destruindo sua

casa, como a necessidade de um cão para mastigar. De

acordo com Barbara Shumannfang, PhD e treinadora de

cães certificada,  com raras exceções, os cães precisam

roer como os pássaros precisam voar e os cangurus

precisam pular. Faz parte de quem eles são. Aceitando

isso, você economizará enormes dores de cabeça,

destruição de propriedades e contas veterinárias. Cães

precisam roer, e muitas vezes para suprir esta

necessidade, tutores acabam adquirindo produtos

artificiais ou contendo químicos. A  Lecker não faz uso

de nenhum tipo de química no processo de fabricação de

seus produtos, assim os cães podem suprir suas

necessidades naturais sem sofrerem prejuízos  a  sua

saúde.



O que fazemos?

Buscamos a 
matéria-prima.  

Fazemos a limpeza e
inspeção

da matéria-prima.  

Desidratamos a
 matéria-prima.

Embalamos e
identificamos o

produto.  



Definitivamente não oferecemos petiscos comuns.



Apresentação:
3 unidades

Linha de Produtos
Orelhas Suínas

É um petisco já conhecido por tutores e muito apreciado
pelos cães, é ótimo para evitar tártaro e oferecer
entretenimento a eles, uma vez que demoram um pouco
mais para serem ingeridas.



Apresentação:
5 unidades

Orelhas de  Coelho
Uma boa opção para cães que apresentam alergia a
outras proteínas, os pelos presentes nas orelhas são
ótima fonte de magnésio, que é essencial para a saúde
dos cães.
A proteína de coelho é menos calórica, se tornando uma
boa opção para cães que estão com sobrepeso.



Apresentação:
3 unidades

Trquéias Bovinas

Devido a sua alta concentração de cartilagem a
traqueia é uma ótima fonte de condroitina, que protege
as articulações dos cães, tornando-se excelente para
cães com predisposição a displasia. Seu formato é
excelente para ser recheada e oferecida aos cães para
enriquecer ainda mais a alimentação e sua rotina.



Apresentação:
1 unidade

Vergalho
É um petisco durável auxiliando na limpeza dos
dentes dos cães. É composto por pênis bovino e
apresenta alto valor nutricional, embora também
possua maior valor calórico, assim não indicamos
que sejam oferecidos com frequência para cães
com sobrepeso.



Apresentação:
60g

Lambari
Excelente fonte de omega 3, e por ser uma proteína
pouco utilizada na alimentação de cães é uma ótima
opção para cães alérgicos e costuma despertar o
interesse até mesmo dos cães mais exigentes. Os
peixes são desidratados inteiros, mas por serem
pequenos apresentam espinhas molinhas e curtas,
seguras para deglutição.



Apresentação:
4 unidades

Pés de Galinha
Os pés de frango são muito populares entre os cães e
nosso único petisco com proteína da galinha. Possuem as
unhas removidas para maior segurança dos cães e por
conterem ossos são desidratados em baixas
temperaturas, mantendo-os seguros para os cães os
apreciarem.



Apresentação:
3 unidades

Orelhas de Carneiro
Uma boa opção para cães que apresentam alergia a
outras proteínas, os pelos presentes nas orelhas são
ótima fonte de magnésio, que é essencial para a saúde
dos cães.
Por possuir o odor um pouco mais forte do que as outras
opções de orelhas, costuma atrair até mesmo os cães
mais exigentes.



Condições de Pagamento
Os pagamentos são feitos via boleto  bancário, podendo ser parcelado

de acordo com o valor total do pedido.

Os custos relacionados à entrega dos produtos são de
responsabilidade do comprador. Trabalhamos com envio via

transportadora.

Estes valores não incluem impostos.



Pedido Mínimo

Não exigímos pedido mínimo no primeiro pedido, a partir do segundo
pedido são 30 unidades, independentemente do mix de produtos.




