
 

 

Cibau Sensitive Lamb Mini 

Sabalansēta kompleksā barība pieaugušiem alerģiskiem suņiem ar gremošanas 
traucējumiem. 

 
 Barības sastāvā ir jēra gaļa un rīsi, sastāvdaļas, kuras ir īpaši ieteicamas suņiem ar izteiktiem 
gremošanas traucējumiem un alerģijām. Jēra gaļa un olas nodrošina dzīvnieka organismu ar 
proteīniem, kuriem ir augsta bioloģiskā vērtība, kukurūza ogļhidrātu veidā sniedz enerģiju, 
sarkanās bietes kā šķiedrvielu avots nodrošina pareizu zarnu trakta darbību, vistas tauki 
padara barību īpaši gardu un sniedz enerģiju, zivju un augu eļļa garantē pareizu 
neaizvietojamo taukskābju Omega-3 un Omega-6 attiecību, rauga pulveris uzlabo zarnu 
darbību un nodrošina organismu ar vitamīniem (B,D). Cibau Lamb & Rice barība nodrošina 
ikdienā nepieciešamo vitamīnu un minerālvielu daudzumu. 
 
Sastāvdaļas :Dehidrēta jēra gaļa 28%, rīsi 28%, kukurūza 23%, vistas tauki 5%, kaltēts biešu 
mīkstums 4%, olu pulveris 4%, zivju eļļa 2%, augu eļļa 1%, rauga pulveris 0,3%, dehidrēta 
zivs, nātrija hlorīds. 
1kg satur: barības vielu piedevas: holīna hlorīds 1500mg, DL- metionīns 1500mg, mangāna 
sulfāta monohidrāts 150mg, cinka sulfāta monohidrāts 120mg, cinka oksīds 108mg,  vitamīns 
E (alfa-tokoferols 91%) 100mg, vitamīns C 100mg, dzelzs karbonāts 60mg, vara sulfāta 
pentahidrāts 50mg, dzelzs sulfāta monohidrāts 44mg, niacīns 25mg, pantotēnskābe 10mg, 
vitamīns B2 5mg, vitamīns B6 4mg, vitamīns B1 3mg, vitamīns A 10000 IV, bezūdens kalcija 
jodāts 2.4mg, vitamīns K3 (M.S.B. 53%) 1mg, kobalta karbonāta monohidrāts 0.54mg, 
folijskābe 0.30mg, vitamīns D3 1000 IV,   vitamīns H 0.25mg, nātrija selenīts 0.22mg, 
vitamīns B12 0.04mg.   
Analītiskās sastāvdaļas: proteīni 23%; tauki un eļļas 10%; mitrums 9%; pelni 7%; šķiedrvielas 
2%; kalcijs 1,2%; fosfors 0,9%. 
 
Devas un lietošana: skatīt tabulu uz iepakojuma. Norādītie daudzumi ir ieteicamā dienas deva 
gramos. Devu nepieciešams piemērot suņa svaram un ķermeņa kondīcijai. Dzeramajam 
ūdenim jābūt brīvi pieejamam. 
 
Sērijas numurs un derīguma termiņš: skatīt uz iepakojuma. 
Uzglabāt sausā un vēsā vietā, cieši aizvērtā iepakojumā.  

Fasējums: 800g un 2.5kg. 

Ražotājs: Ja uz iepakojuma norādīts „I”: Russo Mangimi S.p.A. Via Nazionale delle Puglie 80035 

Nola (NA), Itālija. Ja uz iepakojuma norādīts “SRB”:  Farmina Pet Foods Srbija, Save Kovacevica bb 

22320 Indjija, Serbija. 

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

www.vetline.lv, www.petline.lv 


