Nossa Visão

Semear um mundo doce, oferecendo um alimento com
carinho, mágico e irresistível para nossas aves.

Nossa Missão

A Zoofood, tradicional griffe de alimentação para
pássaros, tem como missão, fabricar produtos de altíssima
qualidade, com tecnologia de ponta, preservando-os com
soﬁsticação e originalidade.
Preocupamo-nos em proporcionar saúde para suas aves,
através de nossos produtos. Sempre atentos às mudanças
do mercado para inovar e ir ao encontro das suas
preferências, oferecendo o que há de melhor, bem como
aprimorar o atendimento nas lojas e consequentemente
ao consumidor ﬁnal.
Trabalhando com seriedade e prazer, visamos atender
com excelência, o interesse dos investidores, a motivação
dos colaboradores e a soﬁsticação dos consumidores,
tudo para o bem estar de suas aves.

Conheça os alimentos
ZooFood e dê o melhor
para os seus pássaros.

Nossos valores
Informações detalhadas
Trabalho em equipe
Qualidade
Ética e respeito
comercial@zoofood.com.br

Como Concretizar
Disseminando Nossa Visão, trazendo novas tecnologias,
quebrando tabus, realizando Nossa Missão,
dedicando-nos a um trabalho versátil e aos Nossos
Valores, com todos os colaboradores, parceiros, clientes e
consumidores ﬁnais, fortalecendo nossa empresa como a
pioneira em uma alimentação Super Premium.

www.zoofood.com.br
Pabx: (19) 3254 7720

SEMENTES
MISTURA DE SEMENTES P/ AGAPONIS
Enriquecida e balanceada com 10 tipos de grãos
diferentes, acrescidos de pellets vitaminados.
Apres.: Bolsa metalizada de 500g c/ fecho de
zip e saco de 10kg.

MISTURA DE SEMENTES
P/ PAPAGAIOS E ARARAS
Mistura de sementes para grandes psitacídeos como:
Papagaios, Araras, Ecletus, Cacatuas e outros, com
grãos e sementes selecionados e pellets
vitaminados coloridos. Apres.: Bolsa metalizada de
1kg c/ fecho zip e saco de 10kg.

LANÇAMENTOS

SEMENTES

SEMENTES E FRUTAS PAPAGAIO TROPICAL
Bolsa metalizada de 750g c/ fecho zip

MISTURA DE SEMENTES P/ CANÁRIOS

A ZooFood lança um alimento para Grandes
Psitacídeos (Papagaio, Arara, Ecletus, Cacatua,
Papagaio do Congo e outros), com uma rica
mistura de sementes, mais pellets vitaminados
com Aminomix, acrescidos de frutas secas,
desidratadas e cristalizadas. Este alimento supre
todas as necessidades nutricionais das aves,
causando um equilíbrio no metabolismo em
qualquer época, seja ela de criação, descanso ou
muda de penas. Compõe esta mistura os seguintes ingredientes :
Girassol Gigante, Girassol Branco, Girassol Rajado, Cârtamo, grão de Milho, Aveia
com Casca, Castanha do Pará, Ervilha Partida, Amendoim com Casca, Amendoim
cavalo, Maçã desidratada em rodelas, Banana Desidratada em Rodelas. Mamão em
Tiras desidratado, Mix de frutas Cristalizadas, Uva passa, Pimenta “ dedo de moça”
Desidratado, entre outros.

PAPINHAS

Com alpiste argentino (ventilado e limpo), sementes
novas e pellets vitaminados, a mistura de sementes
ZooFood para canários contém fórmula única para
todas fases de criação. Apres.: Bolsa metalizada de
500g c/ fecho zip e saco de 10kg.

MISTURA DE SEMENTES P/ SILVESTRES
Esta mistura é ideal para todas as aves silvestres
granívoras, como: Curió, Bicudo, Coleirinha, Canário da
Terra, Bigodinho e outras. Contém em sua formulação,
mistura de sementes para silvestres, completa e seletiva,
incluindo pellts vitaminados.
Apres.: Bolsa metalizada de 500g c/ fecho zip e
saco de 10kg.

FARINHADAS

MISTURA DE SEMENTES P/ PERIQUITOS

FARINHADA P/ PSITACÍDEOS

Com 6 diferentes tipos de painço e pellets vitamonados, a
mistura de sementes para periquitos ideal e completa para
sua ave. Apres.: Bolsa metalizada de 500g c/ fecho zip e
saco de 10kg .

Farinhada com ovos e levedo de
cerveja, ideal como complemento
alimentar para agapornis,
Periquitos, Roselas, Ring Neck,
Calopsitas, Papagaio, Arara e
outros, em qualquer época.
Apres.: Bolsas metalizadas de
200g, 1kg e 3kg c/ fecho zip,
balde de 5kg e saco de 10kg.

PAPINHA FILHOTES
Bolsas metalizadas de 250g e 1kg
c/ fecho zip e balde de 5kg

FRUTAS LIOFILIZADAS
FARINHADA P/ CANÁRIOS
FRUTAS LIOFILIZADAS P/ TODAS AS AVES
A mistura de frutas lioﬁlizadas é composta por
mamão, abacaxi, banana, côco, manga e maçã,
em forma e estado naturais, sem conservantes,
podendo ser servida naturalmente ou através da
adição de água, o que faz a fruta voltar
ao seu estado natural. Apres.: Bolsa metalizada
de 250g e 500g c/ fecho zip.

PAPINHA FRUGÍVOROS
E LORIES
Bolsas metalizadas de 250g e 1kg
c/ fecho zip e balde de 5kg

Farinhada com ovo integral
lioﬁlizado, sem corante e com 20%
de proteína, Indicado para criação
e manutenção de todos os tipos
de canários, sejam eles de cor, de
porte ou de canto.
Apres.: Bolsas metalizadas de
200g, 1kg e 3kg c/ fecho zip,
balde de 5kg e saco de 10kg.

