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Alimento para o seu
animal de estimação com

entrega ao domicílio

Profissional
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Profissional

Os produtos da gama Pro Husse 
foram especialmente desenvolvidos 
para criadores profissionais, canis 
ou qualquer local onde haja um 
grande número de cães. 
Nos produtos da gama Pro Husse poderá encontrar 
alimentação especial para cachorros, cães adultos e cães 
com mais idade. Também para cães de raça pequena ou 
raça grande, cães com sistema digestivo sensível, com 
excesso de peso ou com necessidades energéticas 
elevadas.

Não tem certeza que produto escolher? Contate o seu 
conselheiro nutricional local ou o escritório central. 
Juntos iremos encontrar o produto adequado para o 
seu animal de estimação.
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Pro Light
Alimento completo para cães com excesso de peso ou 
menos ativos. Pro Light é um alimento de alta qualidade 
desenvolvido para satisfazer as necessidades nutricionais 
de cães menos ativos, com excesso de peso ou cães com 
tendência a ganhar peso rapidamente. Alimento completo 
ideal para manter o seu cão em boa forma.

Pro Aktiv
Alimento completo para cães ativos. Pro Aktiv foi 
especialmente desenvolvidos para criadores profissionais, 
cais ou para qualquer local onde haja um grande número 
de cães. Contém uma elevada percentagem de proteína 
animal e gorduras. Fornece todas as vitaminas e minerais 
para as necessidades energéticas de um cão ativo.

Pro Valp
Alimento completo para cachorros e cadelas em fase de 
amamentação. Valp é um alimento de elevada qualidade 
que fornece os nutrientes, vitaminas e minerais extra que 
os cachorros necessitam durante o crescimento. Adequado 
como alimento inicial para cachorros desde as 3 semanas 
de idade e como alimento completo a partir das 4 semanas 
até à idade adulta. Também adequado para cadelas em fase 
de gestação e amamentação.

Proteína 

Gordura

20 kg

28%

16%

00,00 €

Proteína 

Gordura

20 kg

29%

17%

00,00 €

Proteína 

Gordura

20 kg

23%

8%

00,00 €



Profissional

Pro Prima 
Alimento completo para todos os tipos de cães com 
atividade normal. Pro Prima é um alimento completo para 
cães que contém todos os nutrientes, vitaminas e minerais 
necessários. Este alimento foi especialmente desenvolvido 
para criadores profissionais.

Pro Kyckling 
Alimento completo para cães com sistema digestivo 
sensível. Pro Kyckling tem como base o frango e arroz 
sendo adequado para cães com sistema digestivo sensível.

Pro Mini 
Alimento completo para cães de raça pequena. Pro Mini é 
um alimento de alta qualidade que contém proporções 
elevadas de proteína animal, gorduras e outros nutrientes 
par satisfazer a energia adicional dos cães de raça pequena.

Proteína 

Gordura

20 kg

25%

11%

00,00 €

Proteína 

Gordura

20 kg

23%

13%

00,00 €

Proteína 

Gordura

7 kg

26%

15%

00,00 €
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Pro Senior
Alimento completo para cães com mais idade.
Pro Senior é um alimento de alta qualidade que contém 
apenas os melhores ingredientes. Este alimento foi 
especialmente desenvolvido para satisfazer as 
necessidades nutricionais dos cães com mais idade. Pro 
Senior é o alimento ideal para manter cães com mais idade 
em boa forma. O baixo teor de gordura ajuda no controle do 
seu peso.

Pro Energi 
Alimento completo para cães de trabalho. Pro Energi 
fornece todos os nutrientes necessários para as situações 
mais exigentes, incluindo a caça e corridas. Utiliza 
ingredientes de elevada qualidade e fácil digestão com 
adição de vitamina C para tornar os radicais livres 
inofensivos.

Pro Giant 
Alimento completo para cães de raça grande. Pro Giant contém 
apenas ingredientes de elevado valor nutricional e foi 
desenvolvido para satisfazer as necessidades nutricionais dos 
cães de raça grande. É o produto ideal para manter o seu cão 
adulto de raça grande ou gigante em boa forma e saudável. O 
tamanho dos croquetes foi adaptado para uma boa ingestão nos 
cães de raça grande. Moderado teor de energia especialmente 
desenvolvido para cães de raça grande e gigante.

Proteína 

Gordura

20 kg

25%

15%

00,00 €

Proteína 

Gordura

20 kg

32%

23%

00,00 €

Proteína 

Gordura

20 kg

22%

9%

00,00 €

5



Profissional
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Proteína 

Gordura

15 kg

32%

17%

00,00 €

Pro Katt
Alimento completo para gatos. Pro Katt mantém 

gatos adultos com necessidades energéticas 
normais em boa forma. Rico em proteína animal, 

contém todos os nutrientes essenciais para os 
gatos. Contém fibra natural que ajuda a prevenir a 

formação de bolas de pelo no canal intestinal.
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www.husse.pt

Siga-nos em:

www.facebook.com/
Husse.Portugal

O seu distribuidor Husse:

O seu conselheiro nutricional 
Husse irá ajudá-lo a escolher o 
alimento e o suplemento 
adequado para o seu animal de 
estimação e levá-los até si com 
entrega gratuita ao domicílio.
Preocupamo-nos não apenas com o seu animal de 
estimação mas também com o ambiente. Facultamos 
transportes com rotas reduzidas em termos logísticos 
devido à localização do nosso armazém central no centro 
da Europa (Bélgica) e desenvolvendo produtos naturais 
tentamos reduzir o impacto no ambiente.

Trademark Service LE AB
Torstenssonsgatan 9
SE-114 56 Stockholm
Sweden


