
 

Natural & Delicious Grain Free 

Chicken & Pomegranate Kitten 

Vista, granātāboli, alveja, psillium sēklas, kurkuma, zaļā tēja. Sabalansēta kompleksā 

barība kaķēniem pēc atšķiršanas vai kaķenēm laktācijas laikā. 

Sastāvs: svaiga, atkaulota vistas gaļa (30%), dehidratēta vistas gaļa (28%), kartupeļi, 

vistas tauki, dehidratētas veselas olas, svaigas siļķes, dehidratētas siļķes, zivju eļļa, 

hidrolizēts dzīvnieku proteīns, zirņu šķiedrvielas, kaltēti burkāni, kaltēta lucerna, 

inulīns, fruktooligosaharīdi, mannanoligosaharīdi, granātābolu pulveris (0,5%), 

dehidratēti āboli, spinātu pulveris, psillium sēklas (0,3%), upeņu pulveris, dehidratēti 

saldie apelsīni, melleņu pulveris, nātrija hlorīds, sausais alus raugs, kurkuma sakne 

(0,2%), glikozamīns, hondroitīna sulfāts, kliņģerītes ekstrakts (luteīna avots). 

1 kg barības satur: barības vielu piedevas: DL-metionīns 5000 mg, taurīns 4000 mg, 

holīna hlorīds 2500 mg, metionīna hidroksilāzes cinka helāts 910 mg, metionīna 

hidroksilāzes mangāna helāts 380 mg, L-karnitīns 300 mg, glicīna hidrāta dzelzs 

helāts 250 mg, metionīna hidroksilāzes vara helāts 88 mg, selēna metionīns 0,40 mg. 

Vitamīni: Vitamīns A 18000 SV, vitamīns D3 1200 SV, vitamīns E 600 mg, vitamīns C 

300 mg, niacīns 150 mg, pantotēnskābe 50 mg, vitamīns B2 20 mg, vitamīns B1 10 

mg, vitamīns B6 8,1 mg, vitamīns H 1,5 mg, folskābe 1,5 mg, beta karotīns 1,5 mg, 

vitamīns B12 0,1 mg. Organoleptiskās piedevas: alvejas ekstrakts 1000 mg, zaļās tējas 

ekstrakts 100 mg, rozmarīna ekstrakts. Antioksidanti: dabīgas izcelsmes ar tokoferolu 

bagāti ekstrakti.  

Analītiskais sastāvs: proteīns 44%, tauki un eļļas 20%, pelni 8,50%, omega-6 3,30%, 

šķiedrvielas 1,80%, kalcijs 1,50%, fosfors 1,20%, omega-3 0,90%, DHA 0,50%, EPA 

0,30%, magnijs 0,09%, glikozamīns 1200 mg/kg, hondroitīns 900 mg/kg. Enerģētiskā 

vērtība: ME 3930 kkal/kg – 16.5 MJ/kg. 

Barošanas vadlīnijas: skatīt tabulu uz iepakojuma. Sākotnēji ieteicams N&D barību 
sajaukt ar iepriekš doto barību. Uzglabāt vēsā, sausā vietā aizvērtā iepakojumā. 
Produkts ražots 18 mēnešus pirms derīguma termiņa, kas norādīts uz iepakojuma. 
Ražots Farmina Pet Foods no galvenokārt Itālijā, Dānijā un Francijā iegūtām 
sastāvdaļām. Neto svars, derīguma termiņš, sērijas numurs, fabrikas reģistrācijas 
numurs. 
Sērijas numurs un derīguma termiņš: skatīt uz iepakojuma.  
Ražotājs: Farmina Pet Foods Srbija, Save Kovacevica bb 22320 Indjija, Serbija. 

Izplatītājs: Vet Line SIA, Mazā Rāmavas 2, Valdlauči, tālr. 67600515, 20269055, 
www.vetline.lv, www.petline.lv. 



 
 


