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Mistura variada, com elevado teor de fibras para porquinhos-da-
Índia  
Nature Original Cavia é um alimento completo personalizado para 
satisfazer as necessidades nutricionais dos porquinhos-da-Índia. Esta 
mistura premium de ingredientes saborosos contém todos os 
nutrientes, vitaminas e minerais necessários que o seu animal de 
estimação necessita para viver uma vida despreocupada e cheia de 
vitalidade. As fibras, ervas, vegetais e frutas contidas na mistura são 
responsáveis por uma excelente digestão, bons cuidados dentários, 
um pêlo brilhante e uma saúde perfeita. A grande variedade de 
ingredientes garante uma elevada palatabilidade e absorção. Isto faz 
da Nature Original a escolha perfeita para uma porção diária de 
indulgência para o seu porquinho-da-Índia! 

• Uma mistura muito variada: fibras, ervas, vegetais e fruta 
• Enriquecida com todos os nutrientes necessários para uma 

ótima condição 
• Um alimento saboroso e rico em fibras para uma boa ingestão e 

digestão; sem pellets prensados 

EXTRA VIT C 

• Com a vitamina C essencial para resistência extra e condição 
ideal 

 

 



NO PELLETS 

• Sem pellets prensados para evitar comportamentos alimentares 
selectivos 

ODOUR CONTROL 

• Yucca, para reduzir os cheiros desagradáveis 

 

COMPOSIÇÃO 

• subprodutos de origem vegetal, cereais, legumes (ervilhas 
10,0%*, cenouras 5,0%*, pimento 3,5%*, beterraba vermelha 
2,0%*, cherovia 0,5%*), extratos de proteínas vegetais, frutas 
(fruto da roseira-brava 1,0%*, banana 1,0%*), sementes, 
substâncias minerais, leveduras, FOS, ervas, extrato de 
calêndula, MOS, algas, iúca 
*frutos e legumes desidratados, % equivalente antes da 
secagem 

CONSTITUINTES ANALÍTICOS 

• proteína bruta 14,5%, matéria gorda bruta 3,5%, fibra bruta 
12,0%, cinza bruta 5,5%, cálcio 0,65%, fósforo 0,50%, lysina 
0,61%, metionina 0,21%, 

ADITIVOS/KG 

ADITIVOS NUTRITIVOS 

• vitamina A 23500 UI, vitamina D3 850 UI, vitamina E 55 mg, 
vitamina C 255 mg, 3b103 (ferro) 69 mg, 3b202 (iodo) 2 mg, 
3b405 (cobre) 7 mg, 3b502 (manganês) 52 mg, 3b603 (zinco) 50 
mg, 3b801 (selénio) 0,14 mg 

ADITIVOS TECNOLÓGICOS 

• antioxidantes 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

• Renovar comida e água de bebida todos os dias. Dependendo 
do tamanho e da raça, recomenda-se uma porção alimentar 
média diária de 35 a 50 g para um porquinho-da-Índia. 



Administrar feno suficiente para completar a dieta. Combinar 
com snacks para variações adicionais para o animal. 

 

 

 


