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Bem vindo ao  
Mundo da Husse

Esperamos que aprecie a nossa 
gama de produtos Super Premium 

para cão e gato. 

Aprecie!
Tem dúvidas sobre os produtos a selecionar? 

Contate o seu distribuidor local ou para o escritório central. 
Juntos, iremos encontrar o produto indicado para o seu animal 
de estimação, tendo em conta a sua raça, idade, peso, nível de 

atividade  e condição atual.



Opus Farm
À base de Frango e Batata. Opus Farm é isento de corantes ou aromas artificiais, preservado com 
tocoferóis. Contém frango, uma das proteínas com maior valor biológico e, como única fonte de proteína 
animal. Contém, frutooligossacarídeos que favorecem as boas bactérias no trato intestinal, lecitina para 
aumentar a digistibilidade das gorduras e fibras vegetais para promover a saúde intestinal.

56.00€/12kg84%/proteína 
animal 

20%/Gordura

38% do total do teor de proteína

Opus Ocean
À base de Salmão e Batata. Opus Ocean é isento de corantes ou aromas artificiais, preservado com 
tocoferóis. Contém salmão como única fonte de proteína animal, a proteína com menor indíce de alergias 
alimentares. Contém, frutooligossacarídeos que favorecem as boas bactérias no trato intestinal, lecitina 
para aumentar a digistibilidade das gorduras e fibras vegetais para promover a saúde intestinal.

82%/proteína 
animal 

18%/Gordura

38% do total do teor de proteína

17.00€/2kg
| 12kg - 69.00€ |

Ocean Care 
Raças grandes, com atividade normal ou reduzida. Ocean Care é um produto à base de salmão e arroz 
produzido com ingredientes de elevada digestibilidade, indicado para cães com sistema digestivo 
sensível. Alimento com menor indíce de alergias alimentares. Rico em ácidos gordos Omega-3 e Omega-6 
para melhorar a condição da pele e do pelo.

59.00€/12.5kg75%/proteína 
animal 

14%/Gordura

24% do total do teor de proteína

A alimentação seca é o melhor 
alimento para o seu cão  
O processo de produção usado pela Husse permite que o 
nosso alimento seco mantenha o máximo valor nutricional de 
todos os ingredientes. Além disso, os produtos Super Premium 
são enriquecidos com nutracêuticos que suportam uma boa 
condição e favorecem um bom estado de saúde ao seu  
animal de estimação. 

Gr
ai

n 
Fr

ee
Se

ns
it

iv
e

50
%

 | S
alm

ão
53

%
 | F

ra
ng

o
50

%
 | S

alm
ão

Pr
od

ut
os

 d
e 

qu
al

id
ad

e 
pa

ra
 C

ão
 e

 G
at

o 
 / 

20
20



Optimal Sensitive
Cães ativos de raça grande ou pequena. Opimal é um alimento bem equilibrado, de elevada energia à base de 
frango e arroz, produzido com ingredientes de grande digestibilidade, indicado para cães ativos com sistema 
digestivo sensível. Contém lecitina para aumentar a digestibilidade das gorduras.

56.00€/12.5kg82%/proteína 
animal 

16%/Gordura

26% do total do teor de proteína

Digest
Raças grandes, atividade normal ou reduzida. Digest é um alimento à base de borrego e arroz, feito com 
ingredientes de elevada digestibilidade, indicado para cães com sistema digestivo sensível. Alimento com 
menor indíce de alergias alimentares. Rico em ácidos gordos Omega-3 e Omega-6 para melhorar a  
condição da pele e do pelo.

Light Sensitive
Raças grandes e pequenas com pouco atividade. Light é um alimento à base de frango e arroz, produzido com 
ingredientes de elevada digestibilidade, indicado para cães com sistema digestivo sensível. Foi especialmente 
desenvolvido para satisfazer as necessidades nutricionais dos cães com menor atividade, cães com excesso 
de peso ou cães com tendência a ganhar peso.

52.00€/12.5kg80,4%/proteína 
animal 

9,5%/Gordura

26% do total do teor de proteína

13.00€/2kg
| 7kg - 34.00€ | 12.5kg - 56.00€ |

72,5%/proteína 
animal 

14%/Gordura

23% do total do teor de proteína

59.00€/12.5kg73,5%/proteína 
animal 

14%/Gordura

24% do total do teor de proteína

Valp Digest
Cachorros. Valp Digest é indicado para cachorros com sistema digestivo sensível. Contém fruto-
oligossacarídeos e clinoptilolito para suportar a saúde digestiva, à base de borrego e arroz, alimentos com 
menor indíce de alergias alimentares. Este alimento fornece os nutrientes, vitaminas e minerais extra  
que os cachorros necessitam.

34.00€/7kg
| 12.5kg - 57.00€ |

75%/proteína 
animal 

15%/Gordura

26% do total do teor de proteína

Digest Giant
Raças grandes ou gigantes, atividade normal ou reduzida. Digest Giant contém ingredientes de elevada digestibilidade, 
à base de borrego e arroz, indicado para cães de raça grande ou gigante com sistema digestivo sensível. É o alimento 
ideal, com teor de energia moderado, para manter cães adultos de raça grande ou gigante em boa forma e saudáveis. 
O tamanho do croquete foi especialmente adaptado para uma boa ingestão em raças grandes.

Ocean Care Mini
Raças pequenas,com atividade normal ou reduzida. Ocean Care Mini é um produto à base de salmão e arroz 
produzido com ingredientes de elevada digestibilidade, indicado para cães com sistema digestivo sensível. 
Alimento com menor indíce de alergias alimentares. Rico em ácidos gordos Omega-3 e Omega-6 para  
melhorar a condição da pele e do pelo.

14.00€/2kg
| 7kg - 35.00€ |

75%/proteína 
animal 

14%/Gordura

24% do total do teor de proteína
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Valp Maxi
Cachorros de raça grande ou gigante. O tamanho do croquete foi especialmente desenvolvido para cachorros 
de raça grande. Valp Maxi contém 1000 mg/kg de glucosamina e condoitina para suportar articulaçoes 
saudáveis e fruto-oligossacarídeos e levedura que favorecem as boas bactérias no estômago reduzindo o risco 
de fezes moles. Rico em fibra para estimular o movimento intestinal e melhorar a textura das fezes.

55.00€/15kg81%/proteína 
animal 

18%/Gordura

29% do total do teor de proteína

Optimal
Cães ativos. Optimal oferece um elevado teor de energia, ideal para raças médias ou grandes com maiores 
necessidades energéticas. Alimento enriquecido com Vitaminas A e E que suportam o sistema imunológico 
e beta-caroteno, um antioxidante que suporta a imunidadae natural. Contém fruto-oligossacarídeos que 
favorecem a boa bactéria no estômago e reduz o risco de fezes moles.

62.00€/15kg71%/proteína 
animal 

16%/Gordura

26% do total do teor de proteína

Valp Mini
Cachorros de raça pequena. O tamanho do croquete foi especialmente desenvolvido para cachorros de raças 
pequenas. Um elevado teor de energia significa menores porções para evitar problemas de estômago. Contém 
fruto-oligossacarídeos e levedura que favorecem as boas bactérias no estômago e reduz o risco de fezes 
moles. Rico em fibra para estimular o movimento intestinal e melhorar a textura das fezes.

14.00€/2kg
| 7kg -35.00€ |

84%/proteína 
animal 

21%/Gordura

32% do total do teor de proteína

Prima Plus
Atividade normal ou reduzida. Prima Plus tem um reduzido teor de matéria gorda e contém lecitina para 
estimular a queima de gordura, sendo por isso o alimento ideal para manter o seu cão em boa forma e 
prevenir a obesidade. Enriquecido com vitamina C para suportar o sistema imunológico e óleo de salmão, 
que contribui para uma pele e pelo saudáveis e estimular o apetite.

11.00€/2kg
| 7kg - 31.00€ | 15kg - 56.00€ |

60%/proteína 
animal 

11%/Gordura

24% do total do teor de proteína

Optimal Light
Cães com pouca atividade ou excesso de peso. Optimal Light foi especialmente desenvolvido para satisfazer 
as necessidades nutricionais dos cães com pouca atividade, excesso de peso, diabetes ou cães com 
tendência a ganhar peso rapidamente. Alimento completo e ideal para manter o seu cão em excelente 
forma.

32.00€/7kg
| 15kg - 57.00€ |

60%/proteína 
animal 

9%/Gordura

21% do total do teor de proteína

Valp Plus 
Cachorros de raça pequena ou grande. Fórmula com trigo sem glúten, à base de frango, arroz e milho. O frango como 
principal fonte de proteína animal: de elevada qualidade, ingredientes de fácil digestão que conferem um excelente sabor. 
Contém, fruto-oligossacarídeos que favorecem as boas bactérias no trato intestinal. Contém manano-oligossacarídeos 
que previnem a aderência de bactérias más na parede do intestino. Rico em fibras vegetais como a celulose e psílio para 
estimular a motilidade e saúde intestinal. Ideal para cadelas em fase de gestação e amamentação.

13.00€/2kg
| 7kg - 33.00€ | 12.5kg - 53.00€ |

80%/proteína 
animal 

18%/fat

29% do total do teor de proteína
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Sterilised
Cães castrados/esterilizados. Sterilised foi especialmente formulado para combinar um restrito nível de 
energia com um elevado teor de proteína e L-carnitina para ajudar o metabolismo das gorduras. Alimento à 
base de frango, fornece uma nutrição completa e ajuda na manutenção de peso dos cães adultos castrados/
esterilizados com mais de 12 meses de idade.

59.00€/15kg81%/proteína 
animal 

11%/Gordura

28% do total do teor de proteína

Senior Mini
Cães com mais idade de raça pequena. Senior Mini tem um reduzido teor de gordura que ajuda a controlar o 
peso dos cães com mais idade. Alimento enriquecido com condroitina e glucosamina, que contribuem para 
articulações saudáveis e taurina para o suporte da função cardíaca. Senior Mini contém fruto-oligossacarídeos e 
levedura que favorecem as boas bactérias no estômago e reduzem o risco de fezes moles.

32.00€/7kg58%/proteína 
animal 

9%/Gordura

22% do total do teor de proteína

Senior
Cães com mais idade. Senior foi especialmente desenvolvido para satisfazer as necessidades nutricionais dos 
cães com mais idade. O baixo teor de gordura ajuda a controlar o peso. Este alimento foi também enriquecido 
com condroitina e glucosamina, que contribui para articulações saudáveis e taurina para o suporte da função 
cardíaca. 

57.00€/15kg58%/proteína 
animal 

9%/Gordura

22% do total do teor de proteína

Optimal Mini
Cães ativos de raça pequena. Optimal Mini é um alimento com elevada teor de gordura e elevada porcentagem 
de proteína de frango, uma das proteínas com um valor biológico mais elevado para satisfazer as necessidades 
de energia adicionais dos cães de raça pequena. Este alimento contém fruto-oligossacarídeos e levedura que 
favorecem as boas bactérias no estômago e reduzem o risco de fezes moles.

13.00€/2kg
| 7kg - 37.00€ |

75%/proteína 
animal 

14%/Gordura

28% do total do teor de proteína

Sterilised Mini
Cães castrados/esterilizados de raça pequena. Sterilised Mini foi especialmente formulado para combinar 
um restrito nível de energia com um elevado teor de proteína e L-carnitina para ajudar o metabolismo das 
gorduras. Alimento à base de frango, fornece uma nutrição completa e ajuda na manutenção de peso dos 
cães adultos castrados/esterilizados com mais de 12 meses de idade.

13.00€/2kg81%/proteína 
animal 

11%/Gordura

28% do total do teor de proteína

Optimal Giant
Raça grande ou gigante. Optimal Giant é o alimento ideal com teor de energia moderado para manter cães 
adultos de raça grande ou gigante em boa forma e saudáveis. Contém condroitina e glucosamina para 
favorecer articulações saudáveis. Contém ainda taurina que suporta a função cardíaca, sendo por isso 
importante na nutrição dos cães de raça grande ou gigante.

59.00€/15kg71%/proteína 
animal 

13%/Gordura

33% do total do teor de proteína
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Gourmet Kyckling
Frango. Pâté para cães adultos 
com nível de atividade normal, 
feito a partir de ingredientes 
selecionados de elevada 
qualidade.

2.00€/300g

Kyckling
Frango. Pedaços cozinhados 
no forno, temperados com um 
molho delicioso. Ingredientes de 
elevada qualidade conferem um 
sabor que os cães adoram.

1.50€/400g

Junior
Vitela e Ginsen. Pâté para 
cachorros após o período de 
desmame, das 8 semanas até 
aos 12 meses.

Adult
Ginseng, Vaca e Ananás. Pâté 
para cães adultos com nível 
de atividade normal, com os 
benefícios das ervas medicinais.

1.75€/400g1.75€/400g

Senior
Perú, Equinácea e Frango. Pâté 
para cães com mais idade e 
cães com problemas de peso, 
com os benefícios das ervas 
medicinais.

1.75€/400g 

W
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Sticks
Palitos de couro crú envoltos 
em saborosas tiras de frango 
assado no forno que ajudam a 
prevenir a formação de tártaro  
e placa bacteriana. 

3.90€/6 x 13cm

novo
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Pedaços ricos de 
carne e patês de  
excelente qualidade
A gama de comida húmida da Husse abrange  
uma variedade de pedaços ricos de carne  
e patês de excelente qualidade. 

Light
Frango. Pedaços cozinhados 
no forno, temperados com 
um molho delicioso, sem 
conservantes nem aromas 
artifciais.

1.50€/400g



Rollies
Biscoitos crocantes. Rolos 
de carne enriquecidos com 
antioxidantes, vitaminas A, D 
e E para suportar o sistema 
imunológico. Irresistível! 

4.90€/500g

Agility
Leves e saborosos snacks 
feitos de frango e vaca. Ideais 
para treino de agility, treino 
de cachorros em casa ou 
como recompensa durante 
brincadeiras com o seu cão. 

2.00€/125g

Kex XS
Biscoitos crocantes. Biscoitos 
pequenos em formato de osso. 
Enriquecidos com vitaminas 
e cálcio. Favorecem dentes 
saudáveis.

4.00€/500g

Kex L
Biscoitos crocantes. Biscoitos 
médios em formato de osso. 
Enriquecidos com vitaminas 
e cálcio. Favorecem dentes 
saudáveis.

3.50€/400g

Tandrep Plus
Dental mastigável com 
antioxidantes que ajuda a 
eliminar depósitos de pigmentos 
e placa bacteriana dos dentes 
e massaja as gengivas. De 
elevada digestibilidade e com 
ingredientes naturais.

Bravo
Produto sem glúten à base de 
borrego. Suave e fácil de dividir  
em pedaços pequenos. Ideal para 
usar em treinos e brincadeiras 
com o seu cão: esconda o biscoito 
Bravo num brinquedo do seu cão  
e incentive a descobri-lo. 

Tugg Plus
Ossos de elevada digestibilidade 
com ingredientes naturais como 
o chá verde. Ajuda a eliminar 
depósitos de pigmentos nos 
dentes, remove a placa bacteriana, 
reduz a formação de tártaro e 
ajuda a massajar as gengivas. 

1.50€/S | x10 - 12.90€ |12.50€/20unids2.00€/150g
| L/150g - 2.00€ |

Dental L
Tiras matigáveis grain-free 
adequados para cães adultos. 
Uso diário para favorecer dentes 
saudáveis e prevenir a formação 
de tártaro.

12.00€/S - 20unids x 12cm
| L - 4unids x 23cm - 9.50€ |

Kycklingfilé
Saudáveis tiras de frango 
assadas no forno – rico em 
proteína, baixo teor de gordura, 
com adição de glucosamina e 
condroitina. 

Tuga Nós
Ossos em forma de nós 
mastigáveis, 100% couro cru. 
Ajudam a prevenir a formação 
de tártaro e placa bacteriana, 
mantém os maxilares fortes 
e na prevenção de outros 
problemas com as gengivas.

Tugga Ossos Prensados
Ossos prensados mastigáveis, 
100% couro cru. Ajudam a 
prevenir a formação de tártaro 
e placa bacteriana, mantém os 
maxilares fortes e na prevenção 
de outros problemas com as 
gengivas.

5.00€/100g
 

| 10cm - 1,00€ | 12 x 20cm - 27,50€ |
| 20cm - 2,50€ | 45 x 10cm - 42,00€ |

4.00€/ 20cm   

| 10 x 20cm - 36,00€ |

Snacks
Biscoitos à base de frango, 
ideais para recompensa nos 
treinos. Fáceis de partir e dividir 
em pedaços para as raças mais 
pequenas e cachorros. Sem 
corantes, não aderente e  
de fácil digestão. 

6.50€/900g
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Husse Dog Clicker 
Para um treino mais simples e 
eficaz com o seu cão.

2.50€

Comedouro Husse de 
Metal
Comedouro em aço inoxidável. 
Vermelho com o logo Husse,  
imperdível para todos os fãs de 
4 patas da Husse. Disponível 
em 2 tamanhos: 15,5 e 32 cm 
de diâmetro. 

4.00€/S
| L - 6.00€ |

Comedouro Duplo para 
Gato 
Comedouro duplo vermelho com 
o logo Husse. Disponível em 
tamanho único com 9 cm  
de diâmetro cada tigela.

7.50€

Comedouro em Silicone 
Comedouro em silicone que 
encolhe e expande. Ideal para 
viagens. Serve para comida 
ou água.

3.40€

Skål
Comedouro de ingestão lenta, 
com separações que dificultam a 
ingestão rápida do alimento.
Disponível em dois tamanhos: 
20.4 cm (capacidade 200 g) e 30 
cm diâmetro (capacidade 600 g).

11.00€/M
| L - 14.90€ |

Paus
Cama aconchegante e 
confortável com rebordos 
macios. Fácil de manter limpa, 
a cama Husse será a favorita 
do seu cão! Dispon´vel em três 
tamanhos: S, M e L.

29.90€/S
| M - 39.90€ | L - 54.90€ |

Sacos para dejetos
Sacos para dejetos 
biodegradáveis, feitos 100% 
com farinha de milho – uma boa 
opção para todos os amigos do 
ambiente.

 

7.50€

Dispensador de sacos 
para dejetos  
Dispensador de sacos para 
dejetos em forma de osso, 
compacto e recarregável, fácil 
de transportar com clipe que se 
prende facilmente à trela.  

2.50€
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Acessórios 
para todas as 
necessidades 

Cobertor Husse
Manta polar quente e 
confortável disponível em dois 
tamanhos. 

3.60€/S
| L - 7.30€ |

novo



| 11

Kägel
100% Borracha natural. 
Disponível em dois 
tamanhos:
/ Small
/ Large

Corda com Nó  
& Bola com Nó 
Brinquedo resistente e 
durável. Corda disponível 
em dois tamanhos. 
A recompensa ideal 
durante o treino.

Boll
100% Borracha natural. 
Disponível em dois 
tamanhos: Small 
(pequeno) e Large 
(grande) e em duas 
cores: Vermelho e 
Amarelo.

Bitring
100% Borracha natural. 
Disponível em dois 
tamanhos: Small 
(pequeno) e Large 
(grande) e em duas 
cores: Vermelho e 
Amarelo.

Frisbee
Divertido e fácil de 
exercitar, tanto para si 
como para o seu cão.

4.90€/S
| L - 6.90€ |

1.50€/S
| L - 2.50€ |

4.90€/S
| L - 9.90€ |

4.90€/M
| L - 9.90€ |

3.00€

Br
in

qu
ed

os

Brinquedos 
resistentes e 
duráveis

9.90€

Syssla
100% Borracha  
natural

novo

Ägg 100% Borracha natural   
100% Borracha natural. Em forma de 
ovo com compartimento para colocar 
biscoitos no seu interior. Devido à sua 
forma, movimenta-se irregularmente 
e transforma a hora de brincar num 
momento mais divertido e excitante 
para o seu cão!

4.90€



Digest
Problemas digestivos. Adicionar ingredientes de elevada qualidade como o borrego e o arroz reduz o risco de 
reações alérgicas. Excelente teor de ácidos gordos Omega-3 e Omega-6 para fortalecer a imunidade e promover 
uma boa condição de saúde. Digest é isento de trigo e glúten de trigo. Ajuda o seu gato a manter a boa forma e 
saudável. 

65%/proteína 
animal 

19%/Gordura

33% do total do teor de proteína

Active
Gatos ativos e gatos com pele sensível. Exclusive Active é um alimento bem equilibrado com elevado teor de 
energia para gatos ativos que vivem no exterior ou têm acesso ao exterior. Alimento que satisfaz os requisitos de 
energia de gatos ativos e contêm todos os elementos nutricionais que o seu gato necessita. Também indicado 
para gatos com pele sensível.

16.00€/2kg
| 7kg - 39.00€ |

78%/proteína 
animal 

21%/Gordura

32% do total do teor de proteína

Opus Lynx
Opus Lynx é rico em proteína, que ajuda a manter a massa muscular. Alimento com redução de carboidratos, 
de elevada digestibilidade, favorece uma boa condição devido ao baixo indíce glicémico. Contém frango como 
principal fonte de proteína animal, uma proteína de elevada qualidade, ingrediente de fácil digestão que confere 
um excelente sabor. Contém fruto-oligossacarídeos que favorecem a boa bactéria no trato intestinal. Contém 
lecitina e L-carnitina para aumentar a digestibilidade das gorduras.

19.00€/2kg
| 7kg - 45.00€ |

90%/proteína 
animal 

20%/Gordura

40% do total do teor de proteína

Lynx Senior
Lynx Senior é rico em proteína animal e foi especialmente desenvolvido para satisfazer as necessidades 
nutricionais dos gatos com mais idade. É o alimento ideal para manter os gatos com mais idade em boa forma. 
Enriquecido com glucosamina para as articulações e taurina para suportar a função cardíaca. 

45.00€/7kg88%/proteína 
animal 

17%/Gordura

37% do total do teor de proteína
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Os nossos produtos para gato 
são ricos em proteína animal 
Fornecem toda a nutrição necessária para uma boa condição de saúde do seu gato. Com adição de 
taurina, contém fibras naturais para ajudar a prevenir a formação de bolas de pelo. Com um 
excelente teor de ácidos gordos Omega-3 e Omega-6.

Ex
cl

us
iv

e

54
%

 | F
ra

ng
o

56
%

 | F
ra

ng
o

60
%

 | F
ra

ng
o

60
%

 | B
or

re
go

 +
 Fr

an
go

17.50€/2kg
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Light
Gatos menos ativos,com excesso de peso ou com mais idade. Alimento à base de frango, fornece uma nutrição 
completa e favorece a manutenção do peso. Com o equilíbrio ideal de proteína e gordura, Exclusive Light vai 
ajudar a garantir que o seu gato mantenha a boa forma e se sinta saudável. Também indicado para gatos com 
digestão sensível.

16.00€/2kg
| 7kg - 39.00€ |

70%/proteína 
animal 

11%/Gordura

29% do total do teor de proteína

Kattunge
Kattunge alimento à base de frango que fornece a quantidade ideal de proteína para a nutrição dos músculos, 
orgãos, pele e pelo do seu gatinho. Quantidades ideais de taurina ajudam o seu gatinho a manter olhos, 
coração e orgão reprodutores saudáveis. Kattunge é recomendado para gatinhos desde o desmame até aos 12 
meses de idade. Também adequado para fêmeas em fase de gestção e amamentação.

Kroketter Lax 
Excelentes níveis de ácidos gordos Omega-3 e Omega-6 para suportar uma boa condição da pele e do pelo. 
Enriquecido com cobre para estimular as enzimas que ajudam a manter a cor do pelo.

Urinary
Saúde urinária. Exclusive Urinary é um alimento com baixo teor de magnésio e níveis de cálcio e fosforo 
controlados para suportar a sáude urinária. Urinary contém arandos para estimular a ingestão de água. 
Exclusive Urinary não deve ser servido a gatinhos nem a fêmeas em fase de gestação ou amamentação.

17.50€/2kg
| 7kg - 39.50€ |

55%/proteína 
animal 

20%/Gordura

26% do total do teor de proteína

Kroketter Kyckling
Contém o equilíbrio ideal de cálcio e fosforo para ossos e dentes saudáveis, é enriquecido com vitamina D para 
aumentar a absorção destes minerais.

12.50€/2kg
| 7kg - 29.00€ |

32%/proteína 16%/Gordura

12.50€/2kg
| 7kg - 29.00€ |

32%/proteína 16%/Gordura

Sterilised
Gatos esterilizados ou castrados. Sterilised é um alimento à base de frango que fornece uma nutrição 
completa e favorece a manutenção do peso. Com o equilíbrio ideal de proteína e gordura, este alimento vai 
ajudar a garantir que o seu gato mantenha a boa forma e se sinta saudável. Também indicado para gatos com 
digestão sensível.

17.50€/2kg
| 7kg - 39.50€ |

70%/proteína 
animal 

9,5%/Gordura

29,5% do total do teor de proteína
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16.00€/2kg
| 7kg - 37.00€ |

79,5%/proteína 
animal 

21%/Gordura

34% do total do teor de proteína
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Cuide do seu gato 
com o melhor! 
Saudáveis complementos alimentares. 

Pr
od

ut
os

 d
e 

qu
al

id
ad

e 
pa

ra
 C

ão
 e

 G
at

o 
 / 

20
20

Geleia de Frango 
Frango & Atum. Saudável 
complemento alimentar com 
ingredientes naturais que 
conferem o sabor que os gatos 
adoram. Sem corantes nem 
conservantes.

1.20€/80g

Geleia de Cavala 
Cavala. Saudável complemento 
alimentar com ingredientes 
naturais que conferem o sabor 
que os gatos adoram. Sem 
corantes nem conservantes. 

1.20€/80g

Geleia de Atum 
Atum. Saudável complemento 
alimentar com ingredientes 
naturais que conferem o sabor 
que os gatos adoram. Sem 
corantes nem conservantes. 

1.20€/80g

Aptit
Atum. Saudável complemento 
alimentar com ingredientes 
naturais, sem corantes nem 
conservantes. Aperitivo perfeito 
entre as refeições ou para 
colocar sobre o alimento seco 
para aumentar o apetite do gato.

1.50€/70g
| 12x 70g - 14.00€ |

Aptit
Frango. Saudável complemento 
alimentar com ingredientes 
naturais, sem corantes nem 
conservantes. Aperitivo perfeito 
entre as refeições ou para 
colocar sobre o alimento seco 
para aumentar o apetite do gato.

1.50€/70g
| 12x 70g - 14.00€ |
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4 Sabores (4x100g)
4 sabores é um alimento 
completo e saboroso para gatos 
em quatro variedades diferentes, 
a combinação ideal de vitaminas 
e minerais. Cada saqueta 
de 100g contém deliciosos 
pedaços com molho.

3.00€/4x 100g

Sterilised (pedaços)
Coelho. Alimento completo para 
gatos adultos. Cozinhado no 
forno, temperado com molho 
delicioso, sem conservantes, 
aromas artificiais ou soja.

1.40€/415g

Adult (pedaços)
Vaca. Alimento completo para 
gatos adultos. Cozinhado no 
forno, temperado com molho 
delicioso, sem conservantes, 
aromas artificiais ou soja. 

1.40€/415g

Gourmet
Caça. Saboroso patê de carne de 
caça, alimento completo para gatos 
adultos feito a partir de ingredientes 
selecionados. As proteínas de 
elevada qualidade, boa integração 
de vitaminas e boa digestibilidade 
fazem deste alimento uma refeição 
saudável para o seu gato.

0.90€/100g

Gourmet
Peixe. Saboroso patê de peixe, 
alimento completo para gatos 
adultos feito a partir de ingredientes 
selecionados. As proteínas de 
elevada qualidade, boa integração 
de vitaminas e boa digestibilidade 
fazem deste alimento uma refeição 
saudável para o seu gato.

0.90€/100g

Kycklingfilé
Saudáveis tiras de frango 
assadas no forno – para gato. 
Rico em proteína e baixo teor 
de gordura.  

4.00€/80g

Treats
Snacks suaves para gato 
com sabor a frango e salmão. 
Contém arandos para suportar a 
saúde urinária do seu gato. Pode 
servir como recompensa ou 
como um pequeno snack entre 
as refeições. 

2.00€/150g

Senior (pedaços)
Frango e Perú. Alimento 
completo para gatos adultos. 
Cozinhado no forno, temperado 
com molho delicioso, sem 
conservantes, aromas artificiais 
ou soja. 

1.40€/415g

Tuna Recipe
Saborosa mousse com molho para 
gato com atum e bonito seco. Servir 
como topping no alimento seco ou 
servir como snack diretamente da 
saqueta. Servido como topping, torna 
o alimento seco ainda mais saboroso 
e os gatos vão adorar.

1.00€/30g
| 12x 30g - 10.00€ |

A
lim

en
to

 H
úm

id
o

Adult (patê)
Vaca. Alimento completo para 
gatos adultos. Feito a partir 
de carne fresca de elevada 
qualidade, sem conservantes, 
aromas artificiais ou soja.

1.70€/400g

Sterilised (patê)
Perú. Alimento completo para 
gatos adultos. Feito a partir 
de carne fresca de elevada 
qualidade, sem conservantes, 
aromas artificiais ou soja.

1.70€/400g
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18.00€/15l

19.90€/Tabuleiro
| Grelha - 5.00€ | Tampa - 22.00€ | 

Sistema do Tabuleiro de Liteira 
O tabuleiro de liteira para gato foi desenhado com três secções diferentes: 
Parte superior (tampa), Tabuleiro e Grelha. Utilize a grelha no tabuleiro 
para o Eco Pellets. 90% da urina passa através da grelha e mantém a 
parte superior da grelha seca e sem cheiros. Só necessita substituir as 
pellets que passam para o tabuleiro.

5.90€/3kg

Eco Stro 
Novo sistema para liteira de 
gato amigo do ambiente, sem 
odor nem pó. Produto 100% 
natural feito a partir de abetos e 
pinheiros sem aditivos. O poder 
super absorvente (300%) torna 
este produto muito económico.

Kattströ  
(Areão Aglomerante Branco)  

Areão aglomerante branco de 
excelente absorção. Amigo do 
ambiente, produto 100% natural. 
Isento de pó e sem adição de 
fragrâncias. Previne odores e 
mantém o tabuleiro da liteira  
seco. Consumo económico. 
Processado a partir de Bentonite 
branca da melhor qualidade.

12.50€/10kg
| 15 kg - 19.50€ | 

Kattströ  
(Areão Aglomerante Cinza) 

Areão aglomerante Super Premium 
feito a partir de bentonite. Produto 
100% natural contém no max. 
1% de pó e não adere às patas 
dos gatos.

9.00€/750g

Desodorizante Chá Verde 
Desodorizante em pó para liteira. 
Desodorizante com aroma fresco 
de chá verde, produto de origem 
mineral que desodoriza e refresca 
a atmosfera e prolonga o areão. 
Absorve odores e desodoriza 
a liteira do seu gato. Reduz o 
crescimento de bactérias na  
liteira pela diminuição de maus 
odores e a formação de  
amoníaco.
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Especialmente desenhado para o seu 
gato ou gatinho afiar ou remover a 
camada externa morta da unhas sem 
estragar movéis ou carpetes. Amigo do 
ambiente; feito com cartão ondulado 
reciclável. Fácil de usar; não necessita de 
montagem. Produto natural. 

24.50€

Knut
490x225x200mm
±750g

12.50€

Krusa
460x230x105mm
±360g

Krypin
Abrigo super aconchegante e confortável para o seu gato 
brincar e descansar. A parte superior pode facilmente ser 
removida pelo fecho para facilitar a limpeza, o transporte 
ou se o seu gato gosta de dormir em ambiente aberto. 

34.00€

Para o seu gato descancar, 
alongar e relaxar 



17.00€/300ml
| 1l - 39.90€ |

32.00€/30comprimidos

Laxolja
Óleo de salmão 100% natural produzido 
a partir do salmão fresco da Noruega. 
Suplemento alimentar único, rico em ácidos 
gordos de Omega-3 (EPA, DHA, DPA) que 
contribuem para melhorar a qualidade da pele 
e do pelo. EPA, DHA e DPA são também de 
importância vital para a manutenção e função 
de diversos tecidos e orgãos, especialmente 
membranas celulares, cérebro, pele, pelo, 
rins, paredes dos vasos sanguíneos, sistema 
imunológico, precursor de hormonas etc. 

Artro Plus (comprimidos) 

Artro Plus é uma combinação única de 
MSN (Metil Sulfonil Metano), glucosamina 
e condroitina com origem do mexilhão 
verde, que contribuem para a proteção do 
movimento das articulações e alivio das dores 
articulares. Com garra do diabo, calêndula 
e amor-perfeito; todos conhecidos pelas 
suas propriedades anti- inflamatórias e 
analgésicas. 

Kattmalt
Malte muito saboroso para gatos que regula o 
metabolismo. O malte e estruturas específicas 
de gordura diminuem o risco de formação 
de bolas de pelo e atuam contra a sua 
regurgitação desnecessária.

7.90€/100ml
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19.50€/200comprimidos

19.00€/30comprimidos

Antistress
Ajuda a neutralizar a hormonas libertadas 
pelo medo, stress ou excitação. Complemento 
alimentar para cães e gatos, specialmente 
formulado para reduzir reações ao stress. 
Indicado para situações de stress como 
transportes (avião, carro, barco), ou em 
qualquer outra situação que possa causar 
stress ao seu animal de estimação.

Hepatic Tablets
Complemento alimentar para cães e gatos, 
especialmente desenvolvido para apoiar a 
função hepática. O fígado é o único orgão 
que se regenera a si próprio. As plantas 
agem em simbiose com o fígado e estimulam 
a renovação celular. Recomenda-se uma 
drenagem hepática e renal após cada 
desparasitação ou tratamento veterinário 
importante.

12.50€/125ml

Öron
Produto de higiene externa para cães e gatos. 
Favorece ouvidos saudáveis. Uma rotina de 
limpeza do ouvido pode reduzir as hipotéses 
de infeção. Verifique os ouvidos do seu cão 
todas as semanas. Não aplique o produto no 
canal auditivo em caso de ruptura do tímpano!

Schampo
Suave e delicado, lava e amacia ao mesmo 
tempo, tratando irritações da pele. Contém 
apenas substâncias naturais. Especialmente 
indicado para peles sensíveis, o seu nível de 
pH é idêntico ao da pele dos animais.

19.50€/250ml

11.50€/200 ml

Spray Toilette
Perfume agradável e fresco. Permite desfazer 
os nós e desembaraçar o pelo seco ou 
húmido. Contém apenas substâncias naturais 
como óleo de rosmaninho e óleo de lavanda 
que são particularmente adequadas para 
pele sensível.

 

6.50€/40ml

Tass+ 
Produto único de longa duração.  
Proteja e hidrate as almofadas das patas com 
o Tass Plus da Husse. Com cera de abelha 
que suaviza e protege as patas. Indicado para 
cães e gatos.

 

15.00€/150ml

Mousse Schampo
Shampo seco de pH neutro e delicado para a 
pele. Com óleo de árvore de chá, reconhecido 
pelas suas propriedades cicatrizantes, 
antisépticas e fungicidas. Shampoo adequado 
para todos os animais de estimação e possui 
uma excelente acção de limpeza. Não necessita 
de água ou enxaguamento!

10.00€/8comprimidos

Vermi Tabs
Complemento alimentar para cães e gatos, 
fórmula à base de plantas conhecidas 
pelas suas propriedades vermifúngicas e 
antisépticas. Pode também ser usado em 
cachorros e gatinhos.

novo

Blank
Shampoo para uso frequente de cães adultos, 
desenvolvido sob controle farmacêutico. 
Indicado para todos os tipos de pelo. Isento 
de corantes, silicone e parabenos. Apenas 
para uso externo nos cães.

7.00€/200ml

novo
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O seu distribuidor local:

O seu distribuidor local Husse irá ajudar a seleccionar o alimento e suplemento indicados e efetuar a entrega em sua 
casa. Os nossos produtos só estão disponíveis através dos nossos distribuidores. Cuidamos tanto do planeta como 
dos vossos animais de estimação. Mantemos as nossas rotas de distribuição tão curtas quanto possível e 
desenvolvemos produtos naturais para reduzir o impacto no ambiente. Saiba mais em husse.pt

Líder
Europeu

Venda Direta ao Domicílio

Alimentos Naturais para cão e gato

Outubro 2020 – Os valores apresentados incluem IVA à taxa em vigor, podendo ser alterados sem aviso prévio.


