
PALITO NATURAL FILOS

FICHA TÉCNICA 

Proteína (min) ...................     110 g/Kg
Umidade (max)..................     120 g/Kg
Fibra Bruta (min)................     1,0 g/Kg 
Gordura Total (max)...........     12,2 g/Kg
Matéria Mineral (max)........     11,0 g/Kg
Cálcio (max).......................    0,39 g/Kg
Fósforo (max).....................      1,2 g/Kg
Sódio(max).........................   0,06 g/Kg

Métodos de Fabricação

O Palito Natural Filos é um ex-
trusado de raspa de pele bovina e 
farinha de cereais. Ele é produzido 
conforme as normas sanitárias in-
ternacionais, sendo desidratado em 
temperaturas que chegam a 80ºC, 
deixando-o com baixo nível de umi-
dade e prolongando a validade

Ingredientes

Farinha de raspa de pele bovina, amido, arroz, trigo e corante alimentar.

Níveis de Garantia

Palito Natural - Benefícios

É um complemento alimentar indica-
do para cães de todas as raças e idades, 
elaborado com farinhas integrais, enrique- 
cido com fibras para melhor digestibilidade. 

O Snack Integral Filos contribui para a 
saúde oral, auxilia na limpeza dos dentes, 
elimina o tártaro e previne o mau hálito. 
Além de ser um excelente agrado para 
a alegria e diversão, também fornece 
proteína que reforça a dieta do seu cão.

PALITO DEFUMADO FILOS

Proteína (min) ...................     110 g/Kg
Umidade (max)..................     120 g/Kg
Fibra Bruta (min)................     1,0 g/Kg 
Gordura Total (max)...........     12,2 g/Kg
Matéria Mineral (max)........     11,0 g/Kg
Cálcio (max).......................    0,39 g/Kg
Fósforo (max).....................      1,2 g/Kg
Sódio(max).........................   0,06 g/Kg

Métodos de Fabricação

O Palito Defumado Filos é um ex-
trusado de raspa de pele bovina e 
farinha de cereais. Ele é produzido 
conforme as normas sanitárias in-
ternacionais, sendo desidratado em 
temperaturas que chegam a 80ºC, 
deixando-o com baixo nível de umi-
dade e prolongando a validade

Ingredientes

Farinha de raspa de pele bovina, amido, arroz, trigo e corante alimentar.

Níveis de Garantia

Palito Defumado - Benefícios

É um complemento alimentar defuma-
do, com paladar de churrasco acentua-
do, palatabilidade aumentada, indicado 
para cães de todas as raças e idades. 

O Snack Defumado Filos contribui 
para a saúde oral, auxilia na limpeza dos 
dentes, elimina o tártaro e previne o mau 
hálito. Além de ser um excelente agrado 
para a alegria e diversão, também fornece 
proteína que reforça a dieta do seu cão.

PALITO INTEGRAL FILOS

Proteína (min) ...................     110 g/Kg
Umidade (max)..................     120 g/Kg
Fibra Bruta (min)................     1,0 g/Kg 
Gordura Total (max)...........     12,2 g/Kg
Matéria Mineral (max)........     11,0 g/Kg
Cálcio (max).......................    0,39 g/Kg
Fósforo (max).....................      1,2 g/Kg
Sódio(max).........................   0,06 g/Kg

Métodos de Fabricação

O Palito Integral Filos é um ex-
trusado de raspa de pele bovina e 
farinha de cereais. Ele é produzido 
conforme as normas sanitárias in-
ternacionais, sendo desidratado em 
temperaturas que chegam a 80ºC, 
deixando-o com baixo nível de umi-
dade e prolongando a validade

Ingredientes

Farinha de raspa de pele bovina, amido, arroz integral, trigo integral, casca 
de trigo e corante alimentar.

Níveis de Garantia

Palito Integral - Benefícios

É um complemento alimentar indica-
do para cães de todas as raças e idades, 
elaborado com farinhas integrais, enrique- 
cido com fibras para melhor digestibilidade. 

O Snack Integral Filos contribui para a 
saúde oral, auxilia na limpeza dos dentes, 
elimina o tártaro e previne o mau hálito. 
Além de ser um excelente agrado para 
a alegria e diversão, também fornece 
proteína que reforça a dieta do seu cão.

OSSO ROLL FILOS

Proteína (min) ...................     730 g/Kg
Umidade (max)..................     260 g/Kg
Fibra Bruta (min)................     2,5 g/Kg 
Gordura Total (max)...........       3,5 g/Kg
Matéria Mineral (max)........     21,0 g/Kg
Cálcio (max).......................      6,0 g/Kg
Fósforo (max).....................    0,35 g/Kg
Sódio(max).........................   0,10 g/Kg

Métodos de Fabricação

O Osso Roll Filos é elaborado 
com 100% de raspa de pele bovina 
com altos níveis de proteína. Ele 
é produzido conforme as normas 
sanitárias internacionais, sendo de-
sidratado em temperaturas que che-
gam a 80ºC, deixando-o com baixo 
nível de umidade e prolongando a 
validade

Ingredientes

Raspa de pele bovina

Níveis de Garantia

Osso Roll - Benefícios

É um complemento alimentar elaborado 
com raspa de pele bovina, indicado para 
cães de todas as raças e idades. O Osso Roll 
Filos contribui para a saúde oral, auxilia na 
limpeza dos dentes, elimina o tártaro e pre-
vine o mau hálito. Além de ser um excelente 
agrado para a alegria e diversão, também for-
nece proteína que reforça a dieta do seu cão.



PEITO DE FRANGO FILOS

Peito de Frango - Benefícios

É um complemento alimentar Premium 
elaborado com peito de frango sem pele e 
sem osso, indicado para cães e gatos de to-
das as raças e idades. 

O Peito de Frango Filos contribui para a 
saúde oral, auxilia na limpeza dos dentes, 
elimina o tártaro e previne o mau hálito. Além 
de ser um excelente agrado para a alegria e 
diversão, também fornece proteína que re-
força a dieta do seu animal de estimação.

FICHA TÉCNICA 

Proteína (min) ...................     730 g/Kg
Umidade (max)..................     130 g/Kg
Fibra Bruta (min)................     0,4 g/Kg 
Gordura Total (max)...........     55,0 g/Kg
Matéria Mineral (max)........     44,0 g/Kg
Cálcio (max).......................    0,17 g/Kg
Fósforo (max).....................    5,84 g/Kg
Sódio(max).........................     1,7 g/Kg

Métodos de Fabricação

O Peito de Frango Filos é elabora-
do com matéria-prima proveniente de 
frigoríficos com rastreabilidade e be- 
neficiado conforme normas sanitárias 
internacionais. 

O Peito de Frango Filos é desidra- 
tado em temperaturas que chegam a 
80ºC, deixando-o com baixo nível de 
umidade e prolongando a validade.

Ingredientes

Peito de Frango
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Níveis 
de Garantia

PRIME BEEF FILOS

Prime Beef - Benefícios

É um petisco macio, com sabor irre-
sistível, elaborado com 70% de carnes, indi-
cado para cães de todas as raças e idades. 
Sua fórmula proporciona maior absorção 
dos nutrientes e é enriquecida com vitam-
inas E, D e do complexo B, ácido fólico, áci-
do pantotênico e minerais.

Proteína Bruta (min) ...........    300g/Kg
Umidade (max)....................    300g/Kg
Extrato Etéreo (min)............      50g/Kg
Matéria Fibrosa (max)..........    100g/Kg
Matéria Mineral (max)..........    300g/Kg
Cálcio (min).........................      25g/Kg
Cálcio (max)........................     350g/Kg
Fósforo (max)......................    50mg/Kg

Métodos de Fabricação

As matérias-primas possuem         
rastreabilidade sanitária e garantia de 
origem. Com altos níveis nutricionais 
e de proteína, além de ser um ótimo 
bifinho, ainda contribui para a saúde 
do seu cão.

Ingredientes

Carne, proteína texturizada de soja, farinha de carne, propilenoglicol, sal, 
açúcar, glicerina, sorbato de potássio, propionato de cálcio e premix vita-
mínico.

Níveis de Garantia


