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Gama Pro
especial criadores

Profissional
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A gama Pro 
(profissional) dispõe 
de uma linha 
especial de produtos 
para qualquer raça
Pequena ou gigantes, cães com sistema de digestão sensível, com 
sobrepeso ou com altas necessidades energéticas. 

Não tem certeza qual  
a ração mais adequada?
Poderá ligar para o distribuidor da sua zona, que como conselheiro 
nutricional o ajudará a encontrar o produto certo para o seu animal 
de estimação.



Cachorros e cadelas em 
fase de gestação e 
amamentação. Pro Valp é 
um alimento de alta 
qualidade que fornece os 
nutrientes extras, vitaminas e 
minerais que os filhotes 
necessitam enquanto 
crescem. É adequado como 
iniciante para filhotes de 3 
semanas de idade e como 
alimento completo desde as 
4 semanas até a idade adulta. 
Também ideal para cadelas 
grávidas e em fase de 
amamentação.

Cães Activos. O Pro Aktiv foi 
projetado principalmente 
para cães de trabalho ou com 
elevado nível de actividade. O 
alimento contém uma alta 
proporção de proteínas e 
gorduras baseadas em 
animais e atende todas as 
necessidades vitamínicas, 
minerais e nutricionais de 
cães ativos.

20 kg 59,00€ 20 kg 49,50€

Proteína
Gordura

29%

17%

Profissional

Pro Valp
Profissional

Pro Aktiv
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Proteína
Gordura

28%

16%
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Os produtos da 
gama Pro foram 
projetados 
principalmente 
para criadores 
profissionais.
Igualmente para canis, ou para qualquer 
local onde haja um grande número de cães.
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Raças Grandes. Pro Giant contém apenas 
ingredientes com alto valor nutricional para 
satisfazer as necessidades nutricionais de cachorros 
de raças gigantes. O tamanho do croquete é 
adaptado para uma ingestão ideal em raças grandes. 
Conteúdo energético moderado, especialmente 
formulado para cães grandes e gigantes. Contem 
glucosamina e condroitina.

20 kg 54,00€

Profissional

Pro Giant
Proteína
Gordura

25%

15%
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20 kg 60,00€

Cães Activos com elevado 
nível de actividade. Pro Energi 
fornece todos os nutrientes 
necessários para as situações 
mais difíceis, incluindo caça ou 
corrida. Usa ingredientes de 
alta qualidade e facilmente 
digeríveis com suplementação 
de vitamina C para tornar os 
radicais livres inofensivos. 
Contem glucosamina e 
condroitina.

Proteína
Gordura

32%

23%

Profissional

Pro Energi

20 kg 52,50€

Alimento hipoalergénico – 
Sistema digestivo sensível.
É um produto à base de frango 
e arroz, indicado para cães com 
sistema digestivo sensível e 
com problemas alérgicos.
Isento de glúten e rico em 
proteína animal.

Profissional

Pro Selekt
Proteína
Gordura

23%

13%

Cães Séniores ou com excesso 
de peso. Pro Light é um alimento 
de alta qualidade desenvolvido 
para satisfazer as necessidades 
nutricionais dos cães menos 
ativos, com excesso de peso ou 
cães que tentam ganhar peso 
rapidamente. Ideal para manter 
seu cão em forma. Contem 
glucosamina e condroitina para a 
saúde das cartilagens e 
articulações.

Proteína
Gordura

22%

9%

Profissional

Pro Light/ 
Senior

20 kg 50,00€

20 kg 42,50€

Manutenção.
Alimento completo para cães 
adultos. Contem todos os 
nutrientes, vitaminas e 
minerais necessários a uma 
alimentação saudável.

Proteína
Gordura

25%

11%

Profissional

Pro Prima
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Ração de 
manutenção 
para gatos 
adultos
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Alimento completo para 
gatos. Rico em proteínas 
animais e contém todos os 
nutrientes que os gatos 
precisam. Contém fibra 
natural para ajudar a prevenir 
a formação de bolas de 
cabelo no canal intestinal. A 
baixa percentagem de 
magnésio contribui para o 
controlo do PH garantindo o 
bom funcionamento do 
sistema urinário.

15 kg 49,00€

Profissional

Pro Katt
Proteína
Gordura

32%

17%
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O Seu Distribuidor

O seu Conselheiro Husse local 
irá ajudá-lo a selecionar os 
melhores alimentos e 
suplementos com entrega 
gratuita ao domicílio. Os 
produtos Husse só estão 
disponíveis nos distribuidores 
autorizados e em veterinários.
Preocupamos tanto com o planeta quanto com 
os nossos animais de estimação. Mantemos 
nossas rotas de distribuição e entrega o mais 
curto possível e desenvolvemos produtos 
naturais que reduzem nosso impacto no meio 
ambiente.

husse.pt

Siga-nos:

facebook.com/
Husse.Portugal


