
 
 

N&D Cāļa gaļa, granātāboli, alveja, psillium, kurkuma, zaļā tēja. 

Pilnvērtīga barība mazo un vidējo šķirņu kucēniem. 

 

Sastāvs: svaiga cāļa gaļa bez kauliem(28%), dehidrēta cāļa gaļa(27%), granātābolu pulveris(0.5%), 

psillium(0.3%), kurkuma sakne(0.2%), kartupeļi, cāļa tauki, dehidrēts olas dzeltenums, svaiga siļķe, 

dehidrēta siļķe, zivju eļļa, zirņu šķiedras, kaltēti burkāni, kaltēta lucerna, inulīns, fruktooligosaharīdi, 

mannanoligosaharīdi, dehidrēts ābols, spinātu pulveris, upenes, dehidrēts saldais apelsīns, melleņu pulveris, 

nātrija hlorīds, sausais raugs, glikozamīns, hondroitīna sulfāts.  

 

Piedevas uz kg: barības vielu piedevas: DL-metionīns 3000 mg; holīna hlorīds 2800 mg; taurīns 1000 mg; 

Zn-cinka celāts, kas līdzīgs metionīna hidroksilāzei 910 mg; vitamīns E(alfa-tokoferols 91%) 600 mg; Mn-

mangāna celāts, kas līdzīgs metionīna hidroksilāzei 380 mg; L-karnitīns 300 mg; Fe-dzelzs celāts 250 mg; 

vitamīns C 160 mg; Cu-vara celāts, kas līdzīgs metionīna hidroksilāzei 88 mg; vitamīns PP 40 mg; 

pantotenskābe 16 mg; vitamīns B2 8 mg; vitamīns B6 6.4 mg; luteīns 5 mg; vitamīns B1 4.8 mg; vitamīns A 

16000 IV; vitamīns K3(M.S.B. 53%) 1.6 mg; beta-karotīns 1.5 mg; Se-selenometionīns 0.80 mg; folijskābe 

0.48 mg; vitamīns H 0.40 mg; vitamīns B12 0.1 mg; vitamīns D3 1600 IV. 

Organoleptiskās piedevas: alvejas ekstrakts 1000 mg; zaļās tējas ekstrakts 100 mg; vīnogu sēklu ekstrakts 

100 mg.  

Tehnoloģiskās piedevas: sepiolīts 10000 mg; antioksidanti: rozmarīna ekstrakts.  

 

Analītiskās sastāvdaļas: proteīns 42,00%; tauki un eļļas 22,00%; mitrums 9,00%; pelni 8,60%; Omega-6 

3,40%; šķiedrvielas 2,30%; kalcijs 1,50%; Omega-3 1,20%; fosfors 1,00%; DHA 0,70%; EPA 0,40%;  

glikozamīns1400mg/kg; hondroitīns 1100mg/kg. 

Enerģētiskā vērtība: E.M. 3.903,5 Kcal/kg–16,3 MJ/kg. 

 

Barošanas vadlīnijas: skatīt tabulā. Piezīme: dotie daudzumi ir ieteicamā dienas deva gramos; 

nepieciešamības gadījumā piemērot konkrētā suņa svaram. Sākotnēji ieteicams sajaukt N&D ar iepriekš 

lietoto barību. Dzeramajam ūdenim jābūt brīvi pieejamam. Regulāri pārbaudiet suņa veselības stāvokli pie 

veterinārārsta.  

Uzglabāt sausā, vēsā vietā.  

Sērijas numurs un derīguma termiņš: skatīt uz iepakojuma.  

Ražotājs: Riconoscimento n° RS-34-008 Serbija. 

Izplatītājs: Vet Line SIA, Mazā Rāmavas 2, Valdlauči, tālr. 67600515, www.vetline.lv, www.petline.lv. 

 

 
 

http://www.petline.lv/

