A chamada “Fome oculta”
atinge os pets exóticos e
silvestres

V

eterinários e cuidadores de pets

das espécies para as quais são recomendadas,

exóticos e silvestres devem ficar
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obesos, podem sofrer desse mal por sofrer de

Outros alimentos podem ser utilizados apenas

uma carência de micronutrientes. No estado de

como enriquecimento ambiental (distração),

fome oculta, as vitaminas e minerais diminuem
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Por que ocorre?
O excesso de alimentos ingeridos de forma

Para evitar que o estado de fome oculta se
instale,

ofereça

alimentos

de

qualidade,

corretamente balanceados para atender as
necessidades

nutricionais

específicas

da

espécie. Esses alimentos devem conter as
quantidades

corretas

de

macro

e

micronutrientes exigidas, pois tanto a falta
como o excesso de nutrientes debilitam o
organismo.

indiscriminada e com poucos nutrientes faz
com que os pets se tornem obesos e menos
resistentes a doenças externas. O número de
animais com excesso de peso e enfermos têm
aumentado a cada dia pela grande demanda de
alimentos muito calóricos e ausentes de
vitamina. A falta destes nutrientes ocorre pelo
oferecimento

predominante

de

alimentos

pobres em micronutrientes, como sementes,
frutas cristalizadas, arroz, pão e bolachas, além

As rações Alcon foram desenvolvidas para
atender totalmente as exigências nutricionais

de

rações

mal

enriquecimento

balanceadas
vitamínico

e

ou

sem

mineral.

Alimentos pobres em vitaminas e minerais ou

Formulados para serem utilizados como única

com excesso de gordura podem ser apetitosos

fonte de alimento na manutenção.

aos animais, que demonstram satisfação ao

Outros alimentos podem ser oferecidos com

recebê-los. Porém a oferta frequente desses

caráter de enriquecimento ambiental, no

alimentos acarreta uma série de malefícios à

máximo três vezes por semana, na proporção

saúde dos bichinhos.

de 10%.

Os alimentos são compostos basicamente por
macro e micronutrientes. Macronutrientes são
aqueles nutrientes requeridos em maiores
quantidades.

São

carboidratos,

fibras

proteínas,
e

água.

gorduras,
Estes

são

responsáveis pela formação dos tecidos e
fornecimento de energia ao organismo. Os
Micronutrientes são aqueles exigidos em
quantidades menores, como as vitaminas e sais

Linha de
Alimentos
Alcon Pet

minerais. Sua presença é vital, pois controlam a
absorção de oxigênio, eliminação do gás
carbônico, transformação e absorção dos
alimentos, excreção das toxinas, inibição das
moléculas que causam danos às células, entre
outras atividades. Quando estes nutrientes não
são oferecidos diariamente ou não são

Criador
A

linha

Criador

foi

a primeira a

ser

desenvolvida. Não apresenta coloração e as
embalagens são grandes, para atender ao
grande consumo dos criadores.

disponibilizados nas quantidades necessárias, o
organismo não funciona adequadamente e
começam a surgir patologias.

Os alimentos de manutenção Alcon foram
desenvolvidos para atender completamente as
exigências nutricionais das espécies às quais se
propõem.

Alcon Canário Criador

Club
Em 2002, inovou o mercado nacional de
alimentos balanceados para aves, lançando
rações da linha Club com cores vivas, que
chamam a atenção das aves e aumentam a
atratividade do alimento.

Alcon Club Curió

Eco Club
Em 2008, desenvolveu uma linha especial Alcon
Eco Club. Baseada em um dos mais modernos
conceitos de nutrição – Alimentação Funcional
– que alia nutrição e saúde. Coloração natural.

Alcon Eco Club Curió

