


HIGH-VALUE NUTRITIOUS
DAILY FOOD THAT
YOUR DOG LOVES

Excelente
Palatabilidade

Ótima
Digestão

Pele & Pêlo
Saúdaveis

Reforço
Imunitário

Músculos
Fortes

Ossos e Dentes
Saúdaveis

A MISSÃO DA TUIKY É DESENVOLVER ALIMENTOS PARA 

PATUDOS, SUPER NUTRITIVAS E DE ALTO VALOR A PREÇOS 

AMIGÁVEIS. ACHAMOS QUE É UM DIREITO DE TODAS AS 

FAMÍLIAS OFERECEM AOS SEUS COMPANHEIROS BOA 

ALIMENTAÇÃO E MUITO CARINHO. PARA ESSE FIM, 

TAMBÉM DOAMOS 10% DAS RECEITAS TUIKY A CENTROS 

DE ACOLHIMENTO PARA ANIMAIS.

BEM-VINDO À FAMÍLIA TUIKY!



Premium Protein
A receita Tuiky de Cordeiro é variada, equílibrada and deliciosa

com 20% de Cordeiro da Nova Zelândia, como #1 ingrediente.

Balanced Nutrition
Para atingir um excelente balanço nutritivo juntámos

proteína à base de carne, cereais como fonte de hidratos 

de carbono, e beterraba branca como fonte natural de fibras. 

Superfood
Adicionámos também mirtilhos vermelhos com vitaminas e

minerais para contribuir para vitalidade extra e saúde. 

Composição: carne de cordeiro desidratada (20%), milho, arroz, carne desidrata-
da de aves, farelo de trigo, triticale, gordura de aves, glúten de milho, polpa de 
beterraba, levedura de cerveja, minerais, mirtilho vermelho seco.
 
Aditivos/kg: aditivos nutricionais: vitamina A - 18 000 UI, vitamina D3 - 1500 UI, 
vitamina E - 180 mg, vitamina B6  - 3 mg, biotina - 0,2 mg, ferro (sulfato de ferro 
mono-hidratado) - 50 mg, iodato de cálcio anidro - 1,5 mg, cobre (sulfato de 
cobre penta-hidratado)  - 5 mg, manganês (sulfato manganoso mono-hidratado) 
- 20 mg, zinco (sulfato de zinco mono-hidratado) - 90 mg, sódio (selenito de 
sódio) - 0,1 mg. Aditivos tecnológicos: antioxidantes, conservantes.

Constituintes Analíticos: Proteína bruta - 24%, matéria gorda bruta - 11%, 
matéria inorgânica  - 6%, fibra bruta - 2,5%, cálcio - 1%, fósforo - 0,9%.

RECE ITA CORDE IRO COM MIRT I LHOS VERMELHOS 15KG



Premium Protein
A receita Tuiky de Frango é variada, equílibrada and deliciosa

com 22% of Frango da Alemanha, como #1 ingrediente.

Balanced Nutrition

Superfood

Composição: carne desidratada de aves (frango 22%), milho, triticale, derivados 
de origem animal, farelo de trigo, gordura de aves, polpa de beterraba, minerais, 
mirtilho vermelho seco.  

Aditivos/kg: aditivos nutricionais: vitamina A - 9 000 UI, vitamina D3 - 750 UI, 
vitamina E - 90 mg, vitamina B6 - 1,5 mg, vitamina B1 - 1,5 mg, vitamina B12 - 0,025 
µg, biotina - 0,1 mg, ferro (sulfato de ferro mono-hidratado) - 25 mg, iodato de 
cálcio anidro - 0,8 mg, cobre (sulfato de cobre penta-hidratado)  - 2,5 mg, 
manganês (sulfato manganoso mono-hidratado) - 10 mg, zinco (sulfato de zinco 
mono-hidratado) - 45 mg, sódio (selenito de sódio) - 0,05 mg. Aditivos tecnológi-
cos: antioxidantes, conservantes. 

Constituintes Analíticos: Proteína bruta - 23%, matéria gorda bruta - 9%, matéria 
inorgânica  - 6,3%, fibra bruta - 3,5%, cálcio - 1,15%, fósforo - 1%.

 RECE ITA FRANGO COM MIRT I LHOS VERMELHOS 15KG

Para atingir um excelente balanço nutritivo juntámos

proteína à base de carne, cereais como fonte de hidratos 

de carbono, e beterraba branca como fonte natural de fibras. 

Adicionámos também mirtilhos vermelhos com vitaminas e

minerais para contribuir para vitalidade extra e saúde. 



Premium Protein
A receita Tuiky de Salmão é variada, equílibrada and deliciosa

com 22% de Salmão da Noruega, como #1 ingrediente.

Balanced Nutrition

Superfood

Composição:  salmão desidratado (22%), milho, arroz, triticale, carne de frango 
desidratada, farelo de trigo, gordura de aves, polpa de beterraba, minerais, 
mirtilho vermelho seco.

Aditivos/kg: aditivos nutricionais: vitamina A - 9 000 UI, vitamina D3 - 750 UI, 
vitamina E - 90 mg, ferro (sulfato de ferro mono-hidratado) - 25 mg, iodato de 
cálcio anidro - 0,8 mg, cobre (sulfato de cobre penta-hidratado)  - 2,5 mg, 
manganês (sulfato manganoso mono-hidratado) - 10 mg, zinco (sulfato de zinco 
mono-hidratado) - 45 mg, sódio (selenito de sódio) - 0,05 mg. Aditivos tecnológi-
cos: antioxidantes, conservantes.

Constituintes Analíticos: Proteína bruta - 22%, matéria gorda bruta - 8%, matéria 
inorgânica - 6%, fibra bruta - 4%, cálcio - 1%, fósforo - 0,95%, ácidos gordo 
ómega-3 - 0,62 %, ácidos gordo ómega-6 - 1,80%. 

 RECE ITA SALMÃO COM MIRT I LHOS VERMELHOS 15KG

Para atingir um excelente balanço nutritivo juntámos

proteína à base de carne, cereais como fonte de hidratos 

de carbono, e beterraba branca como fonte natural de fibras. 

Adicionámos também mirtilhos vermelhos com vitaminas e

minerais para contribuir para vitalidade extra e saúde. 



CARNE
#1
INGREDIENTE

+15
VITAMINAS
& MINERAIS

tuiky.com


