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  A diferença de Grizzly Salmon PlusTM     
Nova fórmula melhorada  

     
Quando o óleo de Salmão Grizzly se converteu em 
Glizzly Salmon Plus, o seu perfil de ómega 
atualizou-se:
• Aumento dos níveis de EPA
• Níveis mantidos de DHA
• Níveis mais equilibrados de ómegas

Sempre selvagem, nunca cultivado
Grizzly Salmon Plus™ é proveniente apenas de 
espécies selvagens e pescadas de forma 
sustentável dos mares profundos do Alasca - peixes 
que passaram a vida inteira a alimentar-se  de uma 
dieta natural rica em nutrientes.
O óleo resultante contém uma mistura equilibrada 
de ómegas de elevada qualidade, bem como 
antioxidantes e vitaminas.

Origem sustentável
O óleo Grizzly Salmon Plus™ é extraído de peixes 
de qualidade para consumo humano, graças à ideia 
inteligente do fundador da marca em localizar 
fábricas de extração ao lado de fábricas de 
processamento de peixes de consumo humano.

Alternativamente a utilizarmos fontes de peixe 
cultivado em aquacultura, usamos peixes de 

qualidade de consumo humano capturados na 
natureza e não destinados

a esse consumo.
Assim respeitamos os

recursos naturais,
ao mesmo tempo

que garantimos
um óleo de

qualidade para
os animais

de estimação.

Mais informações sobre
os produtos para animais
de estimação da Grizzly em:

 
 

 

 

 

O óleo de peixe
selvagem

mais sustentável



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefícios do Grizzly Salmon PlusTM
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Ajuda a manter a saúde e a 
condição corporal ideais em 
todas as idades e raças.

Ajuda na mobilidade articular.

Promove vitalidade a longo prazo.

Adiciona brilho à pelagem.

 Alívio de alergias sazonais ou
ocasionais.

 Apoia o sistema imunológico.

Ajuda a manter uma resposta 
inflamatória normal.

Suporta as funções do coração, 
sistema vascular e sistema 
nervoso.

Promove uma pele saudável 
(incluindo animais de estimação com 
pele sensível).

Descobrindo os ácidos gordos ómega
Ómega-3

• DHA: Ajuda na 
manutenção do sistema 
cardiovascular, nervoso e 
imunológico.

• EPA: Ajuda a promover 
uma pele e pelagem 
saudáveis.

• ALA – Apenas cerca de 
15% é nutricionalmente 
adequado para a saúde 
da pele e da pelagem.

• Um alto teor de ómega-6 
pode desencadear uma 
resposta inflamatória.

• A maioria dos alimentos para 
animais de estimação são 
muito ricos em ómega-6.

• O alto teor de ómega-6 deve 
ser equilibrado com 
suplementos de ómega-3, 
como Grizzly Salmon Plus™.

 Ómega-6
• Proporciona uma boa 
fonte de energia.

• O corpo produz os 
seus próprios ómega 9 
de acordo com a 
necessidade.

• O organismo queima o 
excesso de ómega 9 
como fonte de calorias 
densa em energia.

Ómega-9


