
THE REAL
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TASTE



BISCOITOS
VEGANOS
PARA CÃES

Trazendo inovações, apresentamos
os biscoitos  de100% veganos
alfarroba sabor chocolate com
baunilha de Madagascar, que além
deliciosos, não contém proteínas
alergênicas. A Ora Pro Nóbis, Super
Proteína vegetal, é o que
proporciona a proteína desse
maravilhoso petisco típico
parisiense!

O SNACK FIT
QUE QUICA
E ROLA

O Petit Poá é uma inovação
especialmente desenvolvida
para auxiliar seu peludo na
perda de peso.
Seu mascote irá fazer
exercícios perseguindo
o petisco!

LANÇAMENTOS!



SHEEPY
STICKS
BIFINHOS
DE CARNE
DE CORDEIRO
Além da carne de cordeiro, os Sheepy
Sticks tem proteína vegetal. Com a
cúrcuma, que é anti-inflamatória,
antioxidante e antimicrobiana, e o
complexo de frutas, banana e açaí, é
um snack cheio de sabor e saúde!

SHEEPY
STICKS
BIFINHOS
DE CARNE
DE CORDEIRO
Nada de “sabor cordeiro”,
aqui é carne de verdade!
E ficam ainda mais irresistíveis
na combinação de abóbora, manga
e cúrcuma. Pra elevar a nutrição!

SNACKS DE
CORDEIRO
PARA FILHOTES
Fazendo uso somente da
proteína de Cordeiro e da Super
Proteína Vegetal Ora Pro Nóbis,
os Baby Snacks contam com uma
fórmula ultra suave para o trato
gastrointestinal dos filhotinhos,
à base de batata doce, abóbora e
água de coco.

COM ORA-PRO-NÓBIS
O superalimento protéico vegetal

CARNE DE CORDEIRO
SEM PROTEÍNAS ALERGÊNICAS
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PÃO DE QUEIJO
VEGETARIANO
COM QUEIJO
DE VERDADE
Todos vão pirar nesta delícia!
O nosso Pão de Queijo é uma mistura incrível e
saudável de farinha integral, óleo de coco, óleo
de girassol e queijo de verdade! Sem carne,
sem adição de sal, pode ser oferecido para
todos os cães, inclusive os alérgicos ou com
problemas renais!

SNACKS
CROCANTES
DIGESTIVE
Para  e acabarajudar na digestão
com a aflição. Sabor incomparável
de Steak com Queijo Brie com Herbal
Complex®.

SNACKS
CROCANTES
CALMING
Com Herbal Complex®, para os
pilhadinhos ficarem tranquilinhos.
Sabor incomparável de Steak com
Queijo Brie.

SNACKS
CROCANTES
CLEANING
Detox para faxinar o corpinho e
parecer um anjinho. Sabor incomparável
de Steak com Queijo Brie com Herbal
Complex®.parável de Steak com
Queijo Brie.



PACK
FAMILIAR

 Agrade eVai ter bifinho até cansar!
alimente todos os mascotes com o nosso
Pack Familiar. Leve bem mais por bem
menos!

BIFINHOS
SUPER
PREMIUM
VEGGIE
COMPLEX
Pega essa naturebas! Couve, 
cenoura, aveia e abacate para

 Com ocomer com vontade!
exclusivo Herbal Complex  .®

PACK
FAMILIAR
Os peludos vão se esbaldar! A pedidos,
lançamos o pack familiar dos nossos
bifinhos fruit complex, agora com um
preço muito menor. É para a família 
inteira de peludos deitar e rolar!

BIFINHOS
SUPER
PREMIUM
FRUIT
COMPLEX
Com frutas e aveia, (de verdade)
agradam a todos os trutas!
Banana, abacate, aveia e maçã
com o exclusivo Herbal Complex®.   
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Oui! Nós somos franceses! Apaixonados por animais, design e boa
comida, a ideia de algo novo para os peludos brotou justamente em
Paris! Aquela gente refinada, degustadora de boa comida, bebida
e cultura nos fez pensar que não poderíamos fazer nada, senão o
melhor! Mais do mesmo já não caberia no mercado e precisávamos
"sair da caixa", inovar e buscar o que mais os animais poderiam
querer (porque sim, eles querem e eles escolhem!). O mercado já
sente a necessidade de elevar o padrão de alimentação dos animais
e a The French Co. veio para mudar o padrão, trazendo ingredientes
super selecionados: extratos herbais, extratos de frutas e vegetais,
prebióticos, sabores e texturas. Tudo novo para o seu mascote sair
da mesmice!


