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FORMULA

Gaļēdāju barošanas
sistēma

Sausās bezgraudu un zema graudu
satura barības formulas suņiem.

Formulas suņiem

www.Farmina.com

Happy pet. Happy You.

Jūsu suns ir gaļēdājs.

5 pazīmes, kas par to liecina.
1. SUŅA SIEKALAS NESATUR
AMILĀZI

Amilāzes trūkums izraisa aizkuņģa dziedzera
pārslodzi, jo tas ir "spiests uzņemties” pilnu
atbildību par ogļhidrātu sagremošanu.

2. ĪSS UN VIENKĀRŠS
GREMOŠANAS TRAKTS

Pateicoties augstajam kuņģa sulas pH
līmenim, proteīni un dzīvnieku tauki tiek ātri
un viegli sagremoti īsajā zarnu traktā.

3. ZOBU UN ŽOKĻA UZBŪVE

Plašs mutes atvērums, kas ir piemērots lielu
gaļas gabalu rīšanai. Īsi un asi zobi gaļas
saplosīšanai.

4. GLIKONEOĢENĒZE

Suņi kā primāro enerģijas avotu izmanto
proteīnus un taukus, nevis ogļhidrātus.

5. INSULĪNA ATBILDES
REAKCIJA

Ogļhidrātiem bagāta barība izraisa spēcīgu
insulīna atbildes reakciju, kā rezultātā
tiek atbrīvots lielāks glikozes daudzums,
kas uzkrājas ķermeņa tauku veidā. Tas var
veicināt liekā svara un diabēta rašanos.

Gaļēdāju uzturs
Suņu un kaķu evolūcija līdzinās plēsīgo zvēru
evolūcijai, tāpēc to anatomijai ir piemērota
gaļēdāju diēta. Neraugoties uz ārējām šķirņu
atšķirībām, visu suņu un kaķu priekšteči ir
savvaļas dzīvnieki, ar kuriem tie dala kopīgu
ģenētisko kodu.
Kaut arī suņu un kaķu gremošanas sistēma ir
pakāpeniski piemērojusies uzņemtajai barībai,
līdzīgi kā to priekšteči, arī mūsdienu suņi un kaķi
dod priekšroku gaļai. To anatomiskās pazīmes ir:

• Īsa, vienkārši veidota gremošanas orgānu
sistēma ar skābu kuņģa pH līmeni, kas viegli
sagremo un metabolizē gaļas proteīnus.
Suņi un kaķi ar grūtībām pārstrādā graudaugus,
kas satur kompleksos ogļhidrātus, jo to
organismā nav bioloģiski specifisko enzīmu šo
vielu sagremošanai.

• Asi un smaili zobi gaļas saplosīšanai;
• Žoklis, kas ļauj plaši atvērt muti un satvert
lielus gaļas gabalus;

Laba barība pēc iespējas precīzāk
atveido dzīvnieka dabīgo diētu, kas ir
ģenētiski un bioloģiski piemērota.

Natural & Delicious
Jaunā barības līnija suņiem un kaķiem Natural
& Delicious ir balstīta uz sešiem gaļēdāju uztura
pamatprincipiem:

1. Zems glikēmiskais indekss un samazināts
ogļhidrātu daudzums barībā.
2. Svaiga, augstas kvalitātes gaļa ar augstu
proteīna saturu.
3. Sabalansēts vitamīnu un minerālvielu
daudzums, kas iegūts no svaigiem augstas
kvalitātes augļiem un dārzeņiem.
4. Ārstniecības augi ar specifiskām īpašībām
vēlamā efekta sasniegšanai.
5. Viegli asimilējami dzīvnieku tauki.
6. Nesatur kompleksos graudaugus vai satur
mazu pirmatnējās formas graudaugu
daudzumu; nesatur ģenētiski modificētus
graudaugus.

Barība ar

ZEMU GLIKĒMISKO
INDEKSU

Augsts glikēmiskais
indekss
(daudz glikozes)

Zems glikēmiskais
indekss
(maz glikozes)

Diabēta un
aptaukošanās risks
Novērsts diabēta
un aptaukošanās
risks

Natural & Delicious ir Itālijā
izstrādāts produkts suņiem un
kaķiem, kas ir dabiski piemērots
to vielmaiņai un garšas izjūtām.
Novērš liekā svara un diabēta
risku.

Svaiga augstas kvalitātes gaļa - augstvērtīgs
proteīna avots.
Barības Natural & Delicious proteīnu avoti ir vista,
jērs, mežacūka, zivis un olas. Gaļa vienmēr ir tīra
un svaiga, tā nesatur antibiotikas, hormonus

Vitamīni un minerālvielas no augstas
kvalitātes svaigiem augļiem un dārzeņiem.
Abas Natural&Delicious barības līnijas satur
pareizu vitamīnu un minerālvielu daudzumu, kas
tiek iegūts rūpīgi atlasot augļus un dārzeņus ar
augstu uzturvērtību: granātābolus, ābolus, apelsīnus, upenes, mellenes, spinātus un burkānus.
Āboli un granātāboli ir veselīgs šķiedrvielu avots,
kas uzlabo gremošanu. Šie augļi ir bagāti ar
barības vielām un dabīgiem antioksidantiem, kuri
aizsargā organismu pret brīvajiem radikāļiem.

un konservantus. Barības pagatavošanā netiek
izmantoti dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti.
Mežacūku sarkanā gaļa, kas ir augstvērtīgs proteīna avots, tiek iegūta no Toskānas un Umbrijas
savvaļas mežacūku ganāmpulkiem. Arī vistas

gaļa tiek iegūta no Itālijā labi pazīstamām putnu
audzētavām - Aia un Amadori. Zivis, kas ir vērtīgo
un neaizstājamo taukskābju Omega-3, DHA un
EPA avots, tiek nozvejotas Ziemeļeiropas jūrās,
tajās ir zems hlorīdu saturs, daudz proteīna un
aminoskābju.
Jēra sarkanā gaļa, kas ir augstvērtīgs proteīna avots, nāk no Jaunzēlandes ekstensīvās
lopkopības fermām. Olas ir svaigas, tās nekad
netiek sasaldētas un nesatur konservantus.

Gaļēdāju barošanas sistēma

Upenes un mellenes satur vitamīnus un dabīgos
antioksidantus, kuri aizkavē organisma novecošanos un pasargā no sirds slimībām.
Spināti ir vitamīniem bagāti, satur dzelzi un
citas minerālvielas ar organismu attīrošām un
anti-anēmiskām īpašībām.
Apelsīni ir lielisks C vitamīna un minerālsāļu avots,
kas veicina diurēzi un attīra organismu.
Burkāni satur vitamīnu A un antioksidantus.
Ārstnieciskie augi ar specifiskām īpašībām.
Natural&Delicious barības līnijas satur dažādus
ārstnieciskos augus, kurus savvaļas dzīvnieki instinktīvi iekļauj savā ēdienkartē, lai uzturētu labu
veselību vai atveseļotos no slimībām.
Natural&Delicious ir bagātināta ar lucernu,
ceļteku, rozmarīnu, kurkumu, alveju un zaļo tēju,
kas tonizē un stiprina orgānus un audus, kā arī
izvada toksīnus.

pareizajās attiecībās. Natural&Delicious produktu
sastāvā ir tikai dzīvnieku izcelsmes taukskābes.
Omega-3, EPA un DHA tiek iegūtas no vistas taukiem un zivju eļļas.
Minimāls ogļhidrātu daudzums.
Dabīga suņu un kaķu diēta satur pavisam nelielu
ogļhidrātu daudzumu, jo to metabolisms pārstrādā no proteīna un dzīvnieku taukiem iegūtu
enerģiju. Ogļhidrāti nav mūsu mājdzīvnieku pirmās izvēles kaloriju avots, jo tie var izraisīt ar lieko
svaru saistītas saslimšanas, piemēram, diabētu un
insulīna rezistenci.
Tieši šī iemesla dēļ, Natural&Delicious barības
līnijas satur mazu ogļhidrātu daudzumu. Pretēji,
Tikai dzīvnieku tauki.
lielākā daļa tirgū nopērkamās barības satur
Dabīgas gaļēdāju diētas pamatelements ir nevis 40-60% ogļhidrātus, jo to sastāvā ir industriālie
augu, bet dzīvnieku izcelsmes tauki. Zinātniskos graudaugi.
pētījumos ir pierādīts, ka gaļēdāju organismā labi
asimilējas un uzsūcas tikai dzīvnieku izcelsmes
tauki. Zivju eļļas klātbūtne vienlaikus nodrošina
gan labu garšu, gan neaizstājamās taukskābes

Kāpēc ir svarīgi uzturā lietot ogļhidrātus ar zemu
glikēmisko indeksu?
Tradicionāli
dzīvnieku
barības satur
ogļhidrātiem bagātos
graudaugus, kas asinīs strauji
paaugstina cukura līmeni.
Ogļhidrāti gremošanas traktā
sašķeļas līdz glikozei, kas
nokļūst asinsritē un sniedz
organismam lielu enerģijas
daudzumu. Būtiska nozīme ir
insulīna atbildei uz maltītes
laikā uzņemto glikozes
daudzumu, kas ir atšķirīga
dažādiem ogļhidrātu veidiem.
Ogļhidrāti ar zemu glikēmisko
indeksu ir viegli asimilējami.
Tie modulē absorbcijas
laiku un cukura līmeni
asinīs paaugstina lēnām
un pakāpeniski, palielinot

efektivitāti un novēršot
organisma fizisko stresu.
Salīdzinoši, produkti ar augstu
glikēmisko indeksu, kas satur
viegli sagremojamu cieti, kalpo
par liekā svara un diabēta
rašanās iemeslu.
Tāpēc Farmina radīja
divas barības līnijas –
Natural&Delicious “grain free”,
kas vispār nesatur graudaugus
un Natural&Delicious “low
ancestral grain”, kas satur
plēkšņu kviešus un auzas –
graudaugus, kuriem piemīt
zemāks glikēmiskais indekss
nekā tradicionāli lietotajiem
graudaugiem. Pateicoties
zemajam glikēmiskajam
indeksam, ir mērena
glikēmiskā atbildes reakcija

un tiek efektīvāk modulēts
absorbcijas laiks.
Visbeidzot, pretēji
tradicionālajiem, graudaugi
ar zemu glikēmisko indeksu
satur daudz vērtīgo šķiedrvielu,
kas uzlabo gremošanu un
uzturvielu absorbciju, kā arī
vispārīgi stimulē organisma
aizsargspēju.

Gaļēdāju barošanas sistēma

Gaļēdāju barošanas sistēma.
N&D Grain-Free ir diēta ar augstu
bioloģiski vērtīgu proteīna saturu, kas tiek
iegūts no dehidratētas gaļas, svaigām
zivīm un dehidratētām olām. Barība
nesatur graudaugus. Sastāvdaļas ir viegli
sagremojamas un saderīgas ar suņu un
kaķu anatomiju un gremošanas sistēmas
funkcionalitāti. Gardā N&D Grain-Free
augsta proteīna diēta veicina proteīna
glikoneoģenēzi, kas sniedz vērā ņemamas
priekšrocības, tādas kā sāta sajūtu, glikēmiskās
atbildes reakcijas modulāciju pēc maltītes un
muskuļu masas nevis tauku attīstību.

Tāpat kā savvaļas dzīvnieki, arī mājas suņi
un kaķi vitamīnus un barības vielas uzņem
no augļiem un dārzeņiem. Šīs funkcionālās
barības sastāvdaļas ir nozīmīgas suņu un
kaķu labsajūtai. Tās satur šķiedrvielas, kas
veicina zarnu mikrofloras attīstību un dabīgi
modulē zarnu peristaltiku, antioksidantus, kas
palēnina šūnu novecošanās procesu, kā arī
mono un polinepiesātinātās taukskābes, kas
novērš iekaisumus, trombu veidošanos un
aterosklerozes attīstību.

70% 30% 0%
premium klases dzīvnieku
izcelsmes produkti

augļi, dārzeņi
un minerālvielas

graudaugi

Natural&Delicious Grain-Free līnija ir Itālijas produkts,
kas apmierina suņu un kaķu garšas sajūtas un uztura
vajadzības.
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graudaugi
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Mini & Medium
Maxi

800g 2.5kg



12kg


Enerģētiskā
vērtība

MINI & MEDIUM

Pilnvērtīga barība mazo un vidējo šķirņu kucēniem.

3956
kcal/kg
MAXI

Sastāvs: svaiga atkaulota vistas gaļa (28%), dehidratēta vistas gaļa
(27%), kartupeļi, vistas tauki, dehidratētas veselas olas, svaigas
siļķes, dehidratētas siļķes, zivju eļļa, zirņu šķiedrvielas, kaltēti burkāni,
kaltēta lucerna, inulīns, fruktooligosaharīdi, mananoligosaharīdi,
granātābolu pulveris (0,5%), dehidratēti āboli, spinātu pulveris,
ceļtekas (0,3%), upenes, dehidratēti saldie apelsīni, melleņu
pulveris, nātrija hlorīds, sausais alus raugs, kurkuma sakne (0,2%),
glikozamīns, hondroitīna sulfāts, kliņģerītes ekstrakts (luteīna avots).
Analītiskais sastāvs: proteīns 42%, eļļas un tauki 22%, šķiedrvielas
2,30%, pelni 8,60%, kalcijs 1,50%, fosfors 1%, Omega-6 3,40%,
Omega-3 1,20%, DHA 0,70%, EPA 0,40%, glikozamīns 1400mg/kg,
hondroitīns 1100mg/kg.

Enerģētiskā
vērtība

3753
kcal/kg

Pilnvērtīga barība lielo šķirņu kucēniem.
Sastāvs: svaiga atkaulota vistas gaļa (28%), dehidratēta vistas gaļa
(27%), kartupeļi, vistas tauki, dehidratētas veselas olas, svaigas
siļķes, dehidratētas siļķes, zivju eļļa, zirņu šķiedrvielas, kaltēti burkāni,
kaltēta lucerna, inulīns, fruktooligosaharīdi, mananoligosaharīdi,
granātābolu pulveris (0,5%), dehidratēti āboli, spinātu pulveris,
ceļtekas (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).
Analītiskais sastāvs: proteīns 42%, eļļas un tauki 18%, šķiedrvielas
2,30%, pelni 8,70%, kalcijs 1,50%, fosfors 1,00%, Omega-6 3,30%,
Omega-3 1,00%, DHA 0,70%, EPA 0,40%, glikozamīns 1400mg/kg,
hondroitīns 1100mg/kg.
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800g 2.5kg






12kg



Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem.
Sastāvs: svaiga atkaulota vistas gaļa (26%), dehidratēta vistas gaļa
(25%), kartupeļi, vistas tauki, dehidratētas veselas olas, svaigas
siļķes, dehidratētas siļķes, zivju eļļa, zirņu šķiedrvielas, kaltēti burkāni,
kaltēta lucerna, inulīns, fruktooligosaharīdi, mananoligosaharīdi,
granātābolu pulveris (0,5%), dehidratēti āboli, spinātu pulveris,
ceļtekas (0,3%), upeņu pulveris, dehidratēti saldie apelsīni, melleņu
pulveris, nātrija hlorīds, sausais alus raugs, kurkuma sakne (0,2%),

Bezgraudu formulas

Enerģētiskā
vērtība

3774
kcal/kg
glikozamīns, hondroitīna sulfāts, kliņģerītes ekstrakts (luteīna avots).
Analītiskais sastāvs: proteīns 37%, eļļas un tauki 18%, šķiedrvielas
2,60%, pelni 7,80%, kalcijs 1,30%, fosfors 0,90%, Omega-6 3,30%,
Omega-3 0,90%, DHA 0,50%, EPA 0,30%, glikozamīns 1200mg/kg,
hondroitīns 900mg/kg.

Bezgraudu formulas
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Mini
Medium
Maxi

800g 2.5kg






12kg



Enerģētiskā
vērtība

3774
kcal/kg

Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem.
Sastāvs: svaigas siļķes (26%), dehidratētas siļķes (25%), kartupeļi,
zivju eļļa, dehidratētas veselas olas, zirņu šķiedrvielas, kaltēti burkāni,
kaltēta lucerna, inulīns, fruktooligosaharīdi, mananoligosaharīdi,
dehidratēti saldie apelsīni (0,5%), dehidratēti āboli, granātābolu
pulveris, spinātu pulveris, ceļtekas (0,3%), upeņu pulveris, melleņu
pulveris, nātrija hlorīds, sausais alus raugs, kurkuma sakne (0,2%),
glikozamīns, hondroitīna sulfāts, kliņģerītes ekstrakts (luteīna avots).

Analītiskais sastāvs: proteīns 37%, eļļas un tauki 18%, šķiedrvielas
2,60%, pelni 7,80%, kalcijs 1,30%, fosfors 0,90%, Omega-6 3,00%,
Omega-3 1,20%, DHA 0,70%, EPA 0,40%, glikozamīns 1200mg/kg,
hondroitīns 900mg/kg.
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Enerģētiskā
vērtība

3770
kcal/kg

Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem.
Sastāvs: svaiga atkaulota mežacūkas gaļa (22%), dehidratēta
mežacūkas gaļa (20%), kartupeļi, svaiga atkaulota vistas gaļa,
dehidratēta vistas gaļa, vistas tauki, dehidratētas veselas olas,
dehidratētas zivis, zivju eļļa, zirņu šķiedrvielas, kaltēti burkāni,
kaltēta lucerna, inulīns, fruktooligosaharīdi, mananoligosaharīdi,
dehidratēti āboli (0,5%), granātābolu pulveris, dehidratēti saldie
apelsīni, spinātu pulveris, ceļtekas (0,3%), upeņu pulveris (0,3%) ,
melleņu pulveris, nātrija hlorīds, sausais alus raugs, kurkuma sakne

(0,2%), glikozamīns, hondroitīna sulfāts, kliņģerītes ekstrakts (luteīna
avots).
Analītiskais sastāvs: proteīns 37%, eļļas un tauki 18%, šķiedrvielas
2,60%, pelni 7,90%, kalcijs 1,30%, fosfors 0,90%, Omega-6 3,30%,
Omega-3 0,90%, DHA 0,50%, EPA 0,30%, glikozamīns 1200mg/kg,
hondroitīns 900mg/kg.
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Mini
Medium
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800g 2.5kg
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Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem.
Sastāvs: svaiga atkaulota jēra gaļa (26%), dehidratēta jēra gaļa (25%),
kartupeļi, dehidratētas veselas olas, svaigas siļķes, dehidratētas
siļķes, dzīvnieku tauki, zivju eļļa, zirņu šķiedrvielas, kaltēti burkāni,
kaltēta lucerna, inulīns, fruktooligosaharīdi, mananoligosaharīdi,
melleņu pulveris (0,5%), dehidratēti āboli, dehidratēti granātāboli,
dehidratēti saldie apelsīni, spinātu pulveris, ceļtekas (0,3%), upeņu

Enerģētiskā
vērtība

3756
tkcal/kg
pulveris, nātrija hlorīds, sausais alus raugs, kurkuma sakne (0,2%),
glikozamīns, hondroitīna sulfāts, kliņģerītes ekstrakts (luteīna avots).
Analītiskais sastāvs: proteīns 37%, eļļas un tauki 18%, šķiedrvielas
2,60%, pelni 8,30%, kalcijs 1,40%, fosfors 0,90%, Omega-6 3,30%,
Omega-3 0,90%, DHA 0,50%, EPA 0,30%, glikozamīns 1200mg/kg,
hondroitīns 900mg/kg

Bezgraudu formulas

Gaļēdāju barošanas sistēma.
N&D Low Grain formula sastāv tikai no
augstas kvalitātes izejmateriāliem, Itālijā
iegūtas gaļas, dehidratētām zivīm un
dehidratētām olām. Īpaša uzmanība tiek
pievērsta ogļhidrātu avotam. Tiek izmantoti
tikai netradicionālie graudaugi, tādi kā auzas
un kvieši. To sastāvā esošā ciete pēc maltītes
modulē insulīna atbildes reakciju un šķīstošās
šķiedrvielas palēnina sagremotās barības
kustību zarnās un atvieglo barības vielu
absorbciju dažādās zarnu daļās.

Barība nesatur ģenētiski modificētus
produktus.
N&D Low Grain apmierina visu vecumu
un šķirņu suņu un kaķu uztura vajadzības,
novēršot liekā svara un diabēta veidošanos.
Barība N&D Low Grain satur augļus un
dārzeņus, kas atstāj labvēlīgu ietekmi uz
dzīvnieku veselību

60% 20% 20%
premium klases dzīvnieku
izcelsmes produkti

augļi, dārzeņi
un minerālvielas

netradicionāli
graudaugi

N&D Low-Grain ir inovatīva barība, kurā apvienotas visas
Vidusjūras diētas labvēlīgās īpašības. Barības sastāvdaļas
papildina viena otru.

FORMULAS AR SAMAZINĀTU GRAUDU SATURU

FORMULAS AR SAMAZINĀTU
GRAUDU SATURU

60% 20% 20%
premium klases dzīvnieku
izcelsmes produkti

augļi, dārzeņi
un minerālvielas

I TA L I A N

FORMULA

netradicionāli
graudaugi

PUPPY

CHICKEN & POMEGRANATE

Starter Puppy
Mini
Medium
Maxi

800g 2.5kg






12kg



Enerģētiskā
vērtība

3923
kcal/kg

PUPPY
Pilnvērtīga barība kucēniem un barojošām kucēm.

Sastāvs: svaiga atkaulota vistas gaļa (20%), dehidratēta vistas gaļa
(20%), kvieši (10%), auzas (10%), vistas tauki, dehidratētas veselas
olas, svaigas siļķes, dehidratētas siļķes, hidrolizēts zivs proteīns,
kaltēts biešu mīkstums, zivju eļļa, zirņu šķiedrvielas, kaltēti burkāni,
kaltēta lucerna, inulīns, fruktooligosaharīdi, mananoligosaharīdi,
granātābolu pulveris (0,5%), dehidratēti āboli, spinātu pulveris,
ceļtekas (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).
Analītiskais sastāvs: proteīns 35%, eļļas un tauki 20%, šķiedrvielas
1,70%, pelni 7,30%, kalcijs 1,30%, fosfors 0,90%, Omega-6 3,40%,
Omega-3 0,90%, DHA 0,50%, EPA 0,30%, glikozamīns 1400mg/kg,
hondroitīns 1100mg/kg.
.

Enerģētiskā
vērtība

STARTER PUPPY

Pilnvērtīga barība kucēniem atšķiršanas periodā līdz
divu mēnešu vecumam.

4054
kcal/kg

Sastāvs: svaiga atkaulota vistas gaļa (25%), dehidratēta vistas
gaļa (18%), dzīvnieku tauki, kvieši (10%), auzas (10%), hidrolizēts
dzīvnieku proteīns, kaltēts biešu mīkstums, dehidratētas veselas olas,
dehidratētas zivis, zivju eļļa, spinātu pulveris, sausais alus raugs, inulīns
no cigoriņa saknes (FOS), manozes bāzes oligosaharīdu ekstrakts
no Saccharomyces Cerevisae (MOS), nātrija hlorīds, monodikalcija
fosfāts, kālija hlorīds, kalcija karbonāts, granātābolu pulveris (0,5%),
glikozamīns, hondroitīna sulfāts, kliņģerītes ekstrakts (luteīna avots).
Analītiskais sastāvs: proteīns 30%, eļļas un tauki 22%, šķiedrvielas
1,10%, pelni 7,50%, kalcijs 1,20%, fosfors 0,90%, Omega-6 3,40%,
Omega-3 0,90%, DHA 0,50%, EPA 0,30%, glikozamīns 1200mg/kg,
hondroitīns 900mg/kg.

ADULT

CHICKEN & POMEGRANATE

Mini
Medium
Maxi

800g 2.5kg






12kg



Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem.
Sastāvs: svaiga atkaulota vistas gaļa (20%), dehidratēta vistas gaļa
(18%), kvieši (10%), auzas (10%), vistas tauki, dehidratētas veselas
olas, svaigas siļķes, dehidratētas siļķes, kaltēts biešu mīkstums,
zivju eļļa, zirņu šķiedrvielas, kaltēti burkāni, kaltēta lucerna, inulīns,
fruktooligosaharīdi, mananoligosaharīdi, granātābolu pulveris
(0,5%), dehidratēti āboli, spinātu pulveris, ceļtekas (0,3%), upeņu
pulveris, dehidratēti saldie apelsīni, melleņu pulveris, nātrija hlorīds,

Formulas ar samazinātu graudu saturu

Enerģētiskā
vērtība

3800
kcal/kg
sausais alus raugs, kurkuma sakne (0,2%), glikozamīns, hondroitīna
sulfāts, kliņģerītes ekstrakts (luteīna avots).
Analītiskais sastāvs: proteīns 30%, eļļas un tauki 18%, šķiedrvielas
2,90%, pelni 6,80%, kalcijs 1,20%, fosfors 0,90%, Omega-6 3,30%,
Omega-3 0,90%, DHA 0,50%, EPA 0,30%, glikozamīns 1200mg/kg,
hondroitīns 900mg/kg.

Formulas suņiem
ADULT

CODFISH & ORANGE

Mini
Medium
Maxi

800g 2.5kg






12kg



Enerģētiskā
vērtība

Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem.
Sastāvs: svaiga menca (24%), dehidratēta menca (24%), zivju eļļa,
kvieši (10%), auzas (10%), kaltēts biešu mīkstums, zirņu šķiedrvielas,
kaltēti burkāni, kaltēta lucerna, inulīns, fruktooligosaharīdi,
mananoligosaharīdi, dehidratēti saldie apelsīni (0,5%), dehidratēti
āboli, granātābolu pulveris, spinātu pulveris, ceļtekas (0,3%), upeņu
pulveris, melleņu pulveris, nātrija hlorīds, sausais alus raugs, kurkuma
sakne (0,2%), glikozamīns, hondroitīna sulfāts, kliņģerītes ekstrakts

3795
kcal/kg
(luteīna avots).
Analītiskais sastāvs: proteīns 30%, eļļas un tauki 18%, šķiedrvielas
2,90%, pelni 6,90%, kalcijs 1,20%, fosfors 0,90%, Omega-6 1,60%,
Omega-3 2,30%, DHA 1,00%, EPA 0,70%, glikozamīns 1200mg/kg,
hondroitīns 900mg/kg.

ADULT

LAMB & BLUEBERRY

Mini

800g 2.5kg



12kg

Medium



Maxi

Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem.
Sastāvs: svaiga atkaulota jēra gaļa (20%), dehidratēta jēra gaļa
(18%), kvieši (10%), auzas (10%), dehidratētas veselas olas, svaigas
siļķes, dehidratētas siļķes, dzīvnieku tauki, zivju eļļa, kaltēts biešu
mīkstums, zirņu šķiedrvielas, kaltēti burkāni, kaltēta lucerna, inulīns,
fruktooligosaharīdi, mananoligosaharīdi, melleņu pulveris (0,5%),
dehidratēti āboli, granātābolu pulveris, dehidratēti saldie apelsīni,
spinātu pulveris, ceļtekas (0,3%), upeņu pulveris, nātrija hlorīds,
sausais alus raugs, kurkuma sakne (0,2%), glikozamīns, hondroitīna

Enerģētiskā
vērtība

3750
kcal/kg
sulfāts, kliņģerītes ekstrakts (luteīna avots).
Analītiskais sastāvs: proteīns 28%, eļļas un tauki 18%, šķiedrvielas
2,90%, pelni 8,20%, kalcijs 1,40%, fosfors 1,10%, Omega-6 3,30%,
Omega-3 0,90%, DHA 0,50%, EPA 0,30%, glikozamīns 1200mg/kg,
hondroitīns 900mg/kg.

Enerģētis
vērtība

ĪPAŠIE PRODUKTI

354
kcal/kg

CHICKEN & POMEGRANATE

Mini & Medium
Medium & Maxi

LIGHT

800g 2.5kg



12kg

Enerģētiskā
vērtība

3260
kcal/kg

Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem.
Sastāvs: svaiga atkaulota vistas gaļa (20%), dehidratēta vistas gaļa
(18%), kvieši (10%), auzas (10%), svaigas siļķes, dehidratētas siļķes,
dehidratētas veselas olas, kaltēts biešu mīkstums, kaltēta lucerna,
vistas tauki, zirņu šķiedrvielas, zivju eļļa, kaltēti burkāni, inulīns,
fruktooligosaharīdi, mananoligosaharīdi, granātābolu pulveris (0,5%),
dehidratēti āboli, spinātu pulveris, ceļtekas (0,3%), melleņu pulveris,
dehidratēti saldie apelsīni, melleņu pulveris, nātrija hlorīds, sausais
alus raugs, kurkuma sakne (0,2%), glikozamīns, hondroitīna sulfāts,
kliņģerītes ekstrakts (luteīna avots).
Analītiskais sastāvs: proteīns 34%, eļļas un tauki 11%, šķiedrvielas
6,40%, pelni 8,70%, kalcijs 1,25%, fosfors 0,95%, Omega-6 2,10%,
Omega-3 0,50%, DHA 0,30%, EPA 0,20%, glikozamīns 1200mg/kg,
hondroitīns 900mg/kg.

SENIOR

Enerģētiskā
vērtība

3543
kcal/kg

Pilnvērtīga barība suņiem senioriem.
Sastāvs: svaiga atkaulota vistas gaļa (20%), dehidratēta vistas gaļa
(18%), plēkšņu kvieši (10%), auzas (10%), vistas tauki, svaigas siļķes,
dehidratētas siļķes, dehidratētas veselas olas, kaltēts biešu mīkstums,
zivju eļļa, zirņu šķiedrvielas, kaltēta lucerna, kaltēti burkāni, inulīns,
fruktooligosaharīdi, mananoligosaharīdi, granātābolu pulveris
(0,5%), dehidratēti āboli, spinātu pulveris, ceļtekas (0,3%), upeņu
pulveris, dehidratēti saldie apelsīni, melleņu pulveris, nātrijs hlorīds,
sausais alus raugs, kurkuma sakne (0,2%), glikozamīns, hondroitīna
sulfāts, kliņģerītes ekstrakts (luteīna avots).
Analītiskais sastāvs: proteīns 27%, eļļas un tauki 15%, šķiedrvielas
5,00%, pelni 7,70%, kalcijs 1,20%, fosfors 0,85%, Omega-6 3,00%,
Omega-3 0,70%, DHA 0,40%, EPA 0,25%, glikozamīns 1200mg/kg,
hondroitīns 900mg/kg.

Formulas ar samazinātu graudu saturu

Proteīns
(%)

Eļļas un tauki
(%)

Šķiedrvielas
(%)

Pelni
(%)

Kalcijs
(%)

Fosfors
(%)

FORMULAS AR SAMAZINĀTU GRAUDU SATURU

BEZGRAUDU FORMULAS

Visi Natural&Delicious produkti ir
pārbaudīti ar suņiem un kaķiem
tiem pierastos mājas apstākļos.
Puppy Mini and Medium Chicken & Pomegranate

42.00

22.00

2.30

8.60

1.50

1.00

Puppy Maxi Chicken & Pomegranate

42.00

18.00

2.30

8.70

1.50

1.00

Adult Chicken & Pomegranate

37.00

18.00

2.60

7.80

1.30

0.90

Adult Boar & Apple

37.00

18.00

2.60

7.90

1.30

0.90

Adult Fish and Orange

37.00

18.00

2.60

7.80

1.30

0.90

Adult Lamb & Blueberry

37.00

18.00

2.60

8.30

1.40

0.90

Starter Puppy Chicken & Pomegranate

30.00

22.00

1.10

7.50

1.20

0.90

Puppy Chicken & Pomegranate

35.00

20.00

1.70

7.30

1.30

0.90

Adult Chicken & Pomegranate

30.00

18.00

2.90

6.80

1.20

0.90

Adult Codfish & Orange

30.00

18.00

2.90

6.90

1.20

0.90

Adult Lamb & Blueberry

28.00

18.00

2.90

8.20

1.40

1.10

Light Chicken & Pomegranate

34.00

11.00

6.50

8.70

1.25

0.95

Senior Chicken & Pomegranate

27.00

15.00

5.00

7.70

1.20

0.85

Omega-6
(%)

Omega-3
(%)

DHA
(%)

EPA
(%)

Glikozamīns
(mg/kg)

Hondroitīns
(mg/kg)

Vitamīns A
(IU/kg)

Vitamīns D3
(IU/kg)

Vitamīns E
(mg/kg)

Vitamīns C
(mg/kg)

Vitamīns B2
(mg/kg)

Vitamīns B6
(mg/kg)

Vitamīns B1
(mg/kg)

Vitamīns H
(mg/kg)

Vitamīns B12
(mg/kg)

Enerģētiskā vērtība
ME (kcal/kg)

3.40

1.20

0.70

0.40

1400

1100

16000

1600

600

160

8

6.4

4.8

0.40

0.1

3956

3.30

1.00

0.70

0.40

1400

1100

16000

1600

600

160

8

6.4

4.8

0.40

0.1

3753

3.30

0.90

0.50

0.30

1200

900

15000

1500

600

150

7.5

6

4.5

0.38

0.1

3774

3.30

0.90

0.50

0.30

1200

900

15000

1500

600

150

7.5

6

4.5

0.38

0.1

3770

3.00

1.20

0.70

0.40

1200

900

15000

1500

600

150

7.5

6

4.5

0.38

0.1

3774

3.30

0.90

0.50

0.30

1200

900

15000

1500

600

150

7.5

6

4.5

0.38

0.1

3756

3.40

0.90

0.50

0.30

1200

900

13000

1300

130

130

6.5

5.2

3.9

0.33

0.052

4054

3.40

0.90

0.50

0.30

1400

1100

16000

1600

600

160

8

6.4

4.8

0.40

0.1

3923

3.30

0.90

0.50

0.30

1200

900

15000

1500

600

150

7.5

6

4.5

0.38

0.1

3800

1.60

2.30

1.00

0.70

1200

900

15000

1500

600

150

7.5

6

4.5

0.38

0.1

3795

3.30

0.90

0.50

0.30

1200

900

15000

1500

600

150

7.5

6

4.5

0.38

0.1

3750

2.10

0.50

0.30

0.20

1200

1000

15000

1500

600

150

7.5

6

4.5

0.38

0.1

3260

3.00

0.70

0.40

0.25

1200

1000

15000

1500

600

150

7.5

6

4.5

0.38

0.1

3543
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Suņu un kaķu uztura pamatā ir gaļēdāju diēta ar
augstu proteīna īpatsvaru. Tiem nav nepieciešams
uzņemt ogļhidrātus saturošos graudaugus. Par to
liecina īsais gremošanas trakts, kā arī savdabīgā
žokļu un zobu uzbūve. Pamatojoties uz šiem
faktiem, Farmina ir radījusi divas produktu līnijas
ar augstu proteīna saturu, kuru avots ir svaiga
gaļa un savvaļas zivis. “Grain free” barības līnijai
nav pievienoti graudaugi. “Low grain” barības
līnija nodrošina dabīgo graudaugu, tādu kā
plēkšņu kviešu un auzu, uzņemšanu nelielā
daudzumā. Barība nesatur ģenētiski modificētus
graudaugus un nodrošina zemu glikēmisko
indeksu. Abas līnijas satur ar vitamīniem un
uzturvielām bagātus augļus un dārzeņus, kas ir

IN FR

nozīmīgs faktors Jūsu kaķa vai suņa veselības un
dzīves kvalitātes uzlabošanā. Pielietotās ražošanas
tehnoloģijas „divkāršās skrūves prese”, „vakuuma
pārseguma sistēma” un „ilgdzīvojošie vitamīni”
garantē nevainojamu barības sagatavošanu
un vērtīgo sastāvdaļu saglabāšanos ražošanas
procesā. Visbeidzot, „piegāde tieši laikā” nozīmē,
ka klienti vienmēr saņem tikko ražotus produktus
ar noturīgām garšas īpašībām un augstu
uzturvērtību. Natural & Delicious Grain Free un
Natural & Delicious Ancestral Cereals ir Itālijā
izstrādāta barība, kas radīta, formulēta un attīstīta,
lai sniegtu kaķiem un suņiem ēdināšanu, kas
apmierina to vajadzību pēc dabīgām uzturvielām
un garšas īpašībām.

70% 30% 0%

premium klases dzīvnieku
izcelsmes produkti

augļi, dārzeņi
un minerālvielas

graudaugi

60% 20% 20%

premium klases dzīvnieku
izcelsmes produkti

augļi, dārzeņi
un minerālvielas

graudaugi

Izplatītājs:

Farmina Pet Foods
www.farmina.com
info@farmina.com

SIA "Vet Line"
M. Rāmavas 2, Valdlauči
Tel: +371 676 00515
www.vetline.lv

Happy pet. Happy You.

art_g. de sarno UPcomADV

Gaļēdāju uzturs - barība ar ļoti zemu glikēmisko indeksu.

