
 
UltraHypo  
Alerģiska reakcija uz barību. 
 
Kvalitatīvas izejvielas nodrošina augstu barības sagremojamību. 
Tikai hidrolizēts zivju proteīns: Hidrolīze samazina proteīna molekulu svaru un izmēru, 
samazinot iespēju veidoties alerģiskām reakcijām. 
EPA un DHA samazina ādas un ādas veidojumu iekaisumu veidošanos; aizsargā zarnu 
gļotādu. Nesatur augu izcelsmes proteīnu: Rafinēta rīsu ciete izslēdz alerģiskas reakcijas uz 
augu izcelsmes proteīnu. Prebiotikas veicina līdzsvarotas zarnu mikrofloras attīstību, kas 
sekmē barības vielu absorbciju 
Farmina Vet Life UltraHypo ir kompleksa diētisā barība kaķiem, kuriem ir alerģiska reakcija 
uz barības sastāvdaļām.  Šo diētu var lietot kā diagnostisku paņēmienu – izslēgšanas diētu. 
Barība ir īpaši piemērota hronisku zarnu trakta iekaisumu gadījumos un dzīvniekiem, kas cieš 
no atkārtotas vemšanas. Darbības veids: Farmina Vet Life UltraHypo satur hidrolizētas zivis, 
kas ir vienīgais proteīna avots barībā. Hidrolīze samazina proteīna apjomu (3000 daltoni), 
nodrošinot atbilstošu neaizvietojamo taukskābju uzņemšanu. Hidrolizēts proteīns „apiet” 
imūnsistēmu, izvairoties no organisma sensibilizācijas. Kvalitatīvs proteīna avots 
savienojumā ar saudzīgu hidrolīzes metodi, garantē barības hipoalerģisko efektivitāti. 
Barības vienīgais ogļhidrātu avots ir rafinēta rīsu ciete, kas neizraisa alerģiskas reakcijas, 
kuras mēdz izraisīt augu izcelsmes proteīns. Zivju eļļa, kas satur neaizvietojamās taukskābes 
Omega-3, samazina ādas un ādas veidojumu (matu, nagu u.c.) iekaisumu. Diētiskās 
šķiedrvielas (celuloze un prebiotikas) veicina barības vielu absorbciju.  Lietošana: barības 
alerģijas gadījumā, produktu ieteicams lietot vismaz četras nedēļas. Pirms 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: hidrolizēts zivju proteīns, rīsu ciete, zivju eļļa, kalcija karbonāts, 
fruktooligosaharīdi (0,6%), kālija hlorīds, kalcija sulfāta dihidrāts, monodikalcija fosfāts, 
nātrija hlorīds, kliņģerītes ekstrakts (luteīna avots). Proteīna avots: hidrolizēts zivju proteīns. 
Ogļhidrātu avots: rīsu ciete. 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 20mg, 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. Tehnoloģiskās 
piedevas: mikrokristāliskā celuloze. Antioksidanti: dabīgas izcelsmes ar tokoferolu bagāti 
ekstrakti 10mg. 
Analītiskais sastāvs: proteīns 28%, eļļas un tauki 11%, pelni 7,10%, šķiedrvielas 1,80%, 
Omega-3 1,70%, kalcijs 1%, fosfors 0,80%, nātrijs 0,80%, DHA 0,70%, kālijs 0,60%, Omega-6 
0,50%, EPA 0,50%, magnijs 0,06%, taurīns 3000mg/k. 
Enerģētiskā vērtība: 3530kcal/kg – 14,8MJ/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. 
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