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PAPINHA
Alimento completo para desmame de cães.

Apresentação: DoyPack x 1500G
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Proteína Bruta (mIn.)
Extrato etéreo (min.)
Materia fibrosa (max.)
Materia mineral (max.)

Umidade (max.)
Calcio (min. - max.)
Fósforo (min. - max.)
Valor Energético (Kcal./kg.) 

300 g/kg
150 g/kg

30 g/kg
80 g/kg

80 g/kg
28-32 g/kg
18-22 g/kg

4.300

NÍVEIS DE GARANTIA

Certificado SENASA N° 05 - 536 / A
Produto habilitado pela SENASA N° 8592/A/E

FEITO NA ARGENTINA

Produzido, distribuído e marcado por: O. M. Guerrero (SENASA N° 12085/A/E)-Aguayo 3050-(3000) Santa Fe - Rep. Argentina - Tel.: (54) (342) - 4122231
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PAPINHA
Alimento completo para desmame de cães.

MODO DE USO

CUIDADOS

COMPOSIÇÃO BÁSICA 

De 4 a 5 kg.
De 5 a 6 kg.
De 6 a 7 kg.

150 g.
180 g.
200 g.

PESO FILHOTE

De 1 a 2 kg.
De 2 a 3 kg.
De 3 a 4 kg.

DOSE

70 g.
90 g.

120 g.

PESO FILHOTE DOSE

TABELA DE ORIENTAÇÃO DE CONSUMO DIÁRIO DO DESTETE PROT 30

DESTETE PROT 30 é um alimento completo indicado como papinha desmame para cães filhotes.

DESTETE PROT 30 é um alimento recomendado para o período de transição entre desmame o início de consumo de 
ração sólida, isto é, para cães entre 3 e 8 semanas de idade. DESTETE PROT 30 auxilia para uma transição mais suave 
do leite para o alimento sólido.

Dividir a quantidade indicada na tabela em 4 refeições diárias. Para cada refeição, dilua uma parte do produto em 
duas partes de água potável morna e sirva a uma temperatura entre 36°C e 38°C. Para filhotes recebendo as primei-
ras refeições, dilua um pouco mais o produto, engrossando-o com o passar dos dias. Deixe sempre água potável 
fresca disponível para os filhotes.

Farinha de carne bovina, farinha de sangue bovina, farinha de vísceras de aves, arroz integral cozido moído, milho 
integral cozido moído, leite em pó integral, proteína concentrada do soro de leite, levedura de cerveja, soro de leite 
em pó desmineralizado, óleo de girassol, farinha de soja micronizada, glicose, carbonato de cálcio, selenito de sódio; 
iodato de cálcio, sulfato de cobre, sulfato de zinco monohidratado, óxido de manganês, sulfato de ferro monohidrata-
do, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, biotina, vitamina B2, vitamina B6, 
vitamina B12 ,vitamina K3 , vitamina B1, aroma leite condensado, propionato de sódio, propionato de amônio, ácido 
propiônico e etoxiquin.

Estar atento para que a temperatura do Destete Prot 30 após preparado esteja adequada para alimentação do filhote. 
Respeitar quando o filhote estiver satisfeito. As sobras do produto após preparado devem ser descartadas. 

Conservar em local seco, fresco e ao abrigo da luz. 

USO PROIBIDO NA  ALIMENTAÇÃO
DE RUMIANTES

Obtenha conselhos e consultoria

SEMPRE ao seu veterinário.


