
A família Magnusson, produz alimentos para cães há várias gerações. 
Tudo começou com a paixão da avó Ulla pelos seus Grand Danois, o 
que levou-a a abrir o "Kennel Airways" na Suécia. Ao começar o canil, 
ela aprendeu tudo sobre as necessidades e hábitos alimentares dos 
cães. Acima de tudo ela aprendeu que a alimentação é vital a saúde, 
a físico e desempenho dos cães. Ela rapidamente também percebeu 
que matérias-primas de qualidade são esseciais para um corpo 
saudável, músculos fortes e um pêlo brilhante. Assim, ela decidiu 
começar a cozinhar sozinha  toda a comida dos seus cães na sua casa 
em Håbolund, na Suécia. 

Os resultados não esperaram. Os cães da avó Ulla foram um sucesso 
em exposições de cães na Suécia e além fronteiras. Todos questiona-
vam-se como é que os Grand Danois da avó Ulla ganhavam prémio 
após prémio. A resposta foi simples - a comida. Foi então que a 
família Magnuson começou a produzir seriamente ração para cães de 
alta qualidade com produtos locais na sua quinta em Bro, na Suécia. E 
dessa maneira continuará.

RACAO SUECA PARA CAES
COM INGREDIENTES FRESCOS

ALIMENTO
MAGNUSSONS



Magnussons Biológica

Magnussons Sem Cereais

Magnussons Junior

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
 

4,5 KG / 10 KG

4,5 KG / 10 KG

4,5 KG / 14 KG

COMPOSIÇÃO

Assado no
forno

Assado no
forno

Assado no
Forno

Carne Fresca
Frango

Carne
Fresca Sueca

Biológica

Sem Cereais

Carne
Fresca Sueca

Adulto
Todas Raças

Adulto
Todas Raças

Junior
Todas as Raças

Proteina
/ Gordura (%)

Proteína
/ Gordura (%)

Proteína
/ Gordura (%)

Magnussons Light

Magnussons Adulto

Magnussons Energia

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

14 KG

4,5 KG / 14 KG

2 KG / 4,5 KG / 14 KG

COMPOSIÇÃO
 

   PRODUTOS

Adulto
Todas Raças

Adulto
Todas Raças

Adulto
Todas Raças

Proteína
/ Gordura (%)

Proteína
/ Gordura (%)

Proteína
/ Gordura (%)

Carne
Fresca Sueca

Carne
Fresca Sueca

Carne
Fresca Sueca

Assado no
Forno

Assado no
Forno

Assado no
Forno

Carne vaca e porco fresca 34%, farinha de Graham, 
farinha de cevada, ovos frescos, óleo de colza prensado a frio,
cenoura fresca, polpa de batata seca. Todos os ingredientes são Suecos.

Carne vaca e porco fresca 50%, farinha de graham, ovos frescos,
óleo vegetal e gordura 6% (óleo de colza prensado a frio),
cenoura fresca, polpa de batata seca. Todos os ingredientes são Suecos.

Carne de vaca e porco fresca 46%, farinha de Graham, ovos frescos, 
óleo de colza prensado a frio, farinha de cevada, cenoura fresca,
polpa de batata seca. Todos os ingredientes são Suecos.

Carne frango fresca 45%, ervilhas frescas, farinha de Graham, 
óleo de colza prensado a frio, ovos frescos, cenoura fresca, mirtilhos. 
Todos os ingredientes são Suecos e certificados KRAV.

Carne vaca fresca 44%, ervilhas frescas, batatas secas, óleo de colza
prensado a frio, ovos frescos, chirovia fresca, cenoura fresca, 
batatas frescas, mirtilhos. Todos os ingredientes são Suecos.

Carne vaca e porco fresca 44%, farinha de Graham, ovos frescos,
óleo de colza prensado a frio, farinha de cevada, cenoura fresca, 
polpa de batata seca. Todos os ingredientes são Suecos.


