
 

 

N&D QUINOA CAT DUCK BROCCOLI ASPARAGUS NEUTERED 

  
Neutered - Pīle, kvinoja, brokoļi un sparģeļi. Sabalansēta kompleksā bezgraudu barība pieaugušiem sterilizētiem 

kaķiem.  

  

Sastāvs: atkaulota pīle (22%), dehidratēts pīles proteīns (22%), saldie kartupeļi, kaltētu biešu mīkstums, dehidratēts 
siļķes proteīns, kvinoja sēklas ekstrahētas (8%), olu pulveris, vistas tauki, zirņu šķiedras, linsēklas, zivju eļļa (no siļķēm), 
kaltēti brokoļi (2.5%), kaltēti sparģeļi (2.5%), pulverveida celuloze, fruktooligosaharīdi, rauga ekstrakts 
(mannooligosaharīdu avots), sausais alus raugs, ceļtekas sēklas un sēnalas, kalcija sulfāta dihidrāts, kālija hlorīds, 
nātrija hlorīds, glikozamīns, hondroitīna sulfāts. 
 
Piedevas uz kg - Uzturfizioloģiskās piedevas: vitamīns A 22000IU; vitamīns D3 1500IU; vitamīns E 600mg; vitamīns C 
300mg; niacīns 150mg; kalcija D-pantotenāts 50mg; vitamīns B2 20mg; vitamīns B6 8.1mg; vitamīns B1 10mg; biotīns 
1.5mg; folijskābe 1.5mg; vitamīns B12 0.1mg; holīna hlorīds 2500mg; Beta-karotīns 5mg; cinks (metionīna 
hidroksianaloga cinka helāts): 130.5mg; mangāns (metionīna hidroksianaloga mangāna helāts): 65.5mg; dzelzs [glicīna 
hidrāta dzelzs(II) helāts]: 43.1mg; varš (metionīna hidroksianaloga vara helāts): 10.8mg; DL-metionīns, tehniski tīrs 
5000mg; taurīns 2600mg/kg; L-karnitīns 300mg. Antioksidanti: no augu eļļām iegūti tokoferola ekstrakti 10mg. 
 
Analītiskie komponenti: kopproteīns 35.00%; koptauki 10.00%; kopšķiedras 6.50%; mitrums 8.00%; koppelni 8.20%; 
kalcijs 1.10%; fosfors 0.90%; kālijs 0.60%; nātrijs 0.50%; magnijs 0.07%; Omega-6 taukskābes 2.00%; Omega-3 
taukskābes 0.40%; DHA 0.15%; EPA 0.10%; glikozamīns 1200mg/kg; hondroitīna sulfāts 900mg/kg. 
 
Lietošanas pamācība: Produkts gatavs lietošanai. Ievērot dienas devu, kas norādīta tabulā uz iepakojuma. Norādītās 
dienas devas ir indikatīvas un tās jāpiemēro individuāli, lai sasniegtu pareizu ķermeņa svaru. Dienas deva var mainīties 
atkarībā no šķirnes, apkārtējās vides, fiziskās aktivitātes, temperamenta un ķermeņa kondīcijas. Dienas devu var sadalīt 
divās vai vairākās maltītēs. Barības lietošanu ieteicams uzsākt sajaucot N&D ar iepriekš lietoto barību. Vienmēr jābūt 
pieejamam ūdenim. 
 
Produkts pagatavots no augstākās kvalitātes izejvielām, kas veiksmīgi izgājušas kvalitātes kontroles pārbaudes. 
Uzglabāt vēsā un sausā vietā un slēgtā iepakojumā. Ražots 18 mēnešus pirms derīguma termiņa, kurš norādīts uz 
iepakojuma. Neto svars, derīguma termiņš, sērijas numurs, ražotnes reģistrācijas numurs: skatīt uz iepakojuma. 100% 
garantija. Sūdzību gadījumā, lūdzu sazinieties ar mums: 
 
Kaloriju saturs (aprēķināts) pie mitruma satura 6%: M.E. (CEN) 3500kcal/kg - 14.65MJ/kg  
 
Izplatītājs: VetLine Medical SIA, Stūraiņu 1a, Rumbula, 20269052, 20269051, 67600885, www.vetline.lv.  

  

 


