
 
Neutered Female  

Kompleksa diētiskā barība sterilizētām kaķenēm. 

 Izoflavoni ierobežo nevēlamos efektus, ko var izraisīt dzimumhormonu 
produkcijas trūkums organismā. 

 L-karnitīns saglabā optimālu ķermeņa svaru pārvēršot taukus enerģijā. 

 Zems ogļhidrātu daudzums: zems cietes un cukura daudzums novērš diabētiskas 
saslimšanas. 

 Augstas kvalitātes proteīns ar augstu bioloģisko vērtību nodrošina atbilstošu 
neaizvietojamo taukskābju uzņemšanu. 

 Urīna PH kontrole: Pievienojot barībai kalcija sulfātu, tiek kontrolēts urīna PH 
līmenis. 

Farmina Vet Life Neutered Female ir kompleksa diētiskā barība sterilizētām 
kaķenēm.Darbības veids: Produkts satur samazinātu enerģētisko uzturvielu daudzumu, kas 
novērš liekā svara veidošanās risku. Kvalitatīva proteīna un L-karnitīna klātbūtne barībā 
saglabā muskuļu masu un veicina taukaudu izmantošanu. Zems ogļhidrātu daudzums novērš 
diabēta rašanās risku. Zems fosfora un magnija saturs un kalcija sulfāts novērš urīna akmeņu 
veidošanos.Lietošana: Pirms barības lietošanas uzsākšanas un lietošanas perioda 
pagarināšanas, ieteicams konsultēties ar veterinārārstu. Dienas deva norādīta tabulā uz 
iepakojuma. Barības dienas deva var tikt mainīta atkarībā no dzīvnieka šķirnes, apkārtējās 
vides ietekmes, fiziskās aktivitātes un dzīvnieka individuālajām vajadzībām. Deva var tikt 
vienlīdzīgi sadalīta divās vai vairākās maltītēs. Vienmēr nodrošiniet kaķim pieeju svaigam 
dzeramajam ūdenim.Sastāvdaļas: dehidratēta vistas gaļa, rīsi, kukurūzas glutēns, auzas, 

dārzeņu šķiedrvielas no zirņiem, hidrolizēts dzīvnieku proteīns, dzīvnieku tauki, linsēklas, 

kaltēts biešu mīkstums, dehidratētas zivis, dehidratētas veselas olas, zivju eļļa, augu eļļa, 

kaltēts alus raugs, mannanoligosaharīdi, fruktooligosaharīdi, psyllium sēklas, kālija hlorīds, 

nātrija hlorīds, kalcija sulfāta dihidrāts, sojas ekstrakts (izoflavonu avots 600 mg/kg), 

hondroitīna sulfāts, kliņģerītes ekstrakts (luteīna avots). 1 kg barības satur: barības vielas: 
DL-metionīns 5000mg, holīna hlorīds 2500mg, metionīna hidroksilāzes cinka helāts 725mg, 
metionīna hidroksilāzes mangāna helāts 385mg, L-karnitīns 300mg, glicīna hidrāta dzelzs 
helāts 185mg, metionīna hidroksilāzes vara helāts 60mg, selēna metionīns 60mg, beta-
karotīns 5mg, bezūdens kalcija jodāts 2,4mg. Vitamīni: vitamīns E 600mg, vitamīns C 300mg, 
niacīns 150mg, pantotēnskābe 50mg, vitamīns B2 20mg, vitamīns B1 10mg, vitamīns B6 
8,1mg, vitamīns H 1,5mg, folskābe 1,5mg, vitamīns B12 0,10mg, vitamīns A 22000SV, 
vitamīns D3 1500SV. Antioksidanti: dabīgas izcelsmes ar tokoferolu bagāti ekstrakti 
10mg.Analītiskais sastāvs: proteīns 33%, ciete 18%, eļļas un tauki 10%, pelni 7,60%, 
šķiedrvielas 6,40%, kalcijs 1%, fosfors 0,90%, kālijs 0,60%, nātrijs 0,50%, cukurs 0,35%, 
magnijs 0,07%, taurīns 2600mg/kg, hondroitīns 600mg/kg. Enerģētiskā vērtība: 3300kcal/kg 
– 13,8MJ/kg.100% garantija – produkts pagatavots no augstākās kvalitātes sastāvdaļām, kas 
veiksmīgi izgājušas kvalitātes pārbaudes. Uzglabāt vēsā un sausā vietā. Ražots 18 mēnešus 
pirms derīguma termiņa, kurš norādīts uz iepakojuma. Neto svars, derīguma termiņš, sērija, 
ražotnes reģistrācijas numurs: skatīt uz iepakojuma. 

 

Izplatītājs: Vet Line SIA, Mazā Rāmavas iela 2, Valdlauči, tel. 67600880, Nr.033213, 

www.vetline.lv. 
 

http://www.vetline.lv/

