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Produkts Indikācijas Raksturīgās īpašības

Urinary Struvite
ASD

- Struvītu izraisīta urolitiāze - Lieto gan slimības periodā (sauso barību), gan profilaksei
- Samazina urīna pH līdz 6 – 6,4
- Samazina struvītu komponentus un palielina urīna 
apjomu

- Kontrindikācijas: kucēni, kaķēni, oksalātu urīnakmeņi     

3 kg
12,5 kg

500g
3 kg

10 kg
400g

LIELLOPS 
85g

CĀLIS 
*85g
CĀLIS 
175g

Renal & Oxalate
RID

- Nieru bojājumi un nieru nepietiekamība
- Urātu, cistīna un oksalātu urīnakmeņi 
- Aknu nepietiekamība ar hiperamonēmiju

- Samazināts fosfora un olbaltumvielu daudzums
- Satur kālija citrātu (sausā barība) un notur urīna pH ap 7
- Izcilas garšas īpašības
- Kontrindikācijas: struvītu urīnakmeņi

3 kg
12,5 kg

500g
3 kg

400g

CĀLIS  
85g

JĒRS  
*85g
JĒRS 
175g

Hepatic
HLD

- Gremošanas problēmas: diareja, nepietiekoša 
gremošana 

- Aknu un aizkuņģa dziedzera nepietiekamība

- Palielināts enerģijas daudzums
- L-karnitīns veicina tauku pārveidošanos enerģijā
- Samazinātais vara daudzums (suņiem)
- Palielināts taurīna daudzums (kaķiem)

3 kg
12,5 kg

500g
3 kg 400g *85g    

175g

Weight & Diabetic
WRD

- Aptaukošanās
- Samazināta nepieciešamība pēc enerģijas
- Kolīts, aizcietējums
- Diabetes mellitus

- Maz enerģijas un tauku
- Daudz šķiedru diabēta profilaksei 
- Gan nefermentējamās šķiedras, gan fermentējamās 
šķiedras veicina resnās zarnas darbību

- Bagāts ar L-karnitīnu

3 kg
12,5 kg

500g
3 kg 400g

Hypoallergenic (Lamb)
LRD

- Barības hipersensitivitāte (ādas slimības / 
gremošanas problēmas)

- 100% jēra gaļa kā dzīvnieku olbaltumvielu avots un 100% 
rīsi kā ogļhidrātu avots

- Bez laktozes, sojas olbaltumvielām un kviešu lipekļa
- Viegli sagremojami
- Satur dažāda veida tikai dabiskus antioksidantus

3 kg
12,5 kg

500g
3 kg 400g

Hypoallergenic (Rabbit)
RRD

- Barības hipersensitivitāte (ādas slimības / 
gremošanas problēmas)

- 100% truša gaļa kā dzīvnieku olbaltumvielu avots un 
100% rīsi kā ogļhidrātu avots

- Bez laktozes, sojas olbaltumvielām un kviešu lipekļa
- Viegli sagremojami

3 kg
12,5 kg

500g
3 kg 400g

Hypoallergenic (Ostrich)
- Barības hipersensitivitāte (ādas slimības / 
gremošanas problēmas)

- 100% strausa gaļa kā dzīvnieku olbaltumvielu avots un 
rīsi un kukurūza kā ogļhidrātu avots

- Bez laktozes, sojas olbaltumvielām un kviešu lipekļa
- Viegli sagremojami
- Satur dažāda veida tikai dabiskus antioksidantus

3 kg
12,5 kg

Intestinal
DPD

- Gastrointestināli traucējumi - 100% pīles gaļa kā dzīvnieku olbaltumvielu avots un 
100% kartupeļi kā ogļhidrātu avots

- Bez laktozes, sojas olbaltumvielām un kviešu lipekļa
- Viegli sagremojami
- Daudz šķiedru gremošanas trakta un gļotādas veselībai

3 kg
10 kg 400g

Hypoallergenic (Venison)
VPD

- Barības hipersensitivitāte (ādas slimības / 
gremošanas problēmas)

- 100% brieža gaļa kā dzīvnieku olbaltumvielu avots un 
100% kartupeļi kā ogļhidrātu avots

- Bez laktozes, sojas olbaltumvielām un kviešu lipekļa
- Viegli sagremojami

3 kg
10 kg 400g

Hypoallergenic (Turkey)
- Barības hipersensitivitāte (ādas slimības / 
gremošanas problēmas)

- 100% tītara gaļa kā dzīvnieku olbaltumvielu avots un 
100% rīsi kā ogļhidrātu avots

- Bez laktozes, sojas olbaltumvielām un kviešu lipekļa
         

Exclusion
NVD

- Barības hipersensitivitāte (ādas slimības / 
gremošanas problēmas)

- Barība bez dzīvnieku izcelsmes 
olbaltumvielām

- Urāti

- Tikai augu izcelsmes olbaltumvielas
- Bez laktozes
- Dabiskas substances kā antioksidanti
- Mazina urātu kristālu veidošanos (maz purīna)

2,5 kg
12,5 kg

Regulator
ΩHD

- Barības alerģija un nepanesība, atopija
- Hipoalerģiska barība bez dzīvnieku izcelsmes 
olbaltumvielām

- Infekcijas (dermatīts, enterīts, kolīts)
- Sirds un onkoloģiskas problēmas

- Hidrolizētas olbaltumvielas (zivis un soja)
- Ļoti daudz Omega-3 taukskābju (EPA&DHA)
- Papildus taurīna un L-karnitīna deva uztur normā 
sirdsdarbību

- Unikāla Ω-6 : Ω-3 attiecība

2,5 kg
12,5 kg

Dental / Dental Mini
- Zobu aplikums 
- Slikta elpa

- Unikālā struktūra un forma nodrošina ilgstošu attīrošo 
iedarbību

- Sastāvdaļas palīdz novērst zobu aplikumu
- Antibakteriāla iedarbība: palēnina baktēriju vairošanos

2,5 kg
10 kg 
(only 

dental)

Mobility & Geriatrics
- Osteoartrīts, locītavu problēmas
- Palielināts svars
- Novecojoši suņi

- Uzlabo locītavu veselību
- Pretiekaisuma iedarbība
- Palīdz novērst aptaukošanos 
- Samazinātais olbaltumvielu un fosfora daudzums 
novecojošiem suņiem

2,5 kg
12,5 kg

Recovery Liquid
CCL

- Samazināta ēstgriba / Anoreksija
- Atveseļošanās pēc slimības vai operācijas
- Sausas barības nepanesība
- Papildus barība grūsnības / laktācijas laikā un 
pārejas periodā no šķidras barības uz cieto 

- Šķidra konsistence barošanai ar šļirci
- Palielinātais mitruma daudzums nodrošina rehidratāciju
- Tā ir viegli sagremojama un garšīga
- Visas sastāvdaļas paredzētas lietošanai arī cilvēkiem, ar 
nevainojamu kvalitāti

395g 395g

* Šie produkti pieejami no 2011.gada 1.aprīļa

Sausā Konservi
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Uzturošā barība

Produkts Indikācijas Raksturīgās īpašības

Puppy Milk
PMR

- Kucēniem – bāreņiem 
- Liela metiena gadījumā
- Mastīts  

- Daudz enerģijas
- Viegli šķīstošs
- Līdzīgs kuces pienam, maz laktozes

400g

Kitten Milk
KMS

- Kaķēniem – bāreņiem 
- Liela metiena gadījumā
- Mastīts  

- Daudz enerģijas
- Viegli šķīstošs
- Līdzīgs kaķenes pienam, maz laktozes

400g

Dry Wet

Piedevas
Produkts Indikācijas Raksturīgās īpašības

Balance

- Hipersensitivitāte (barības alerģija un     
nepanesība)

- Nepilnvērtīga (diētas) barība vai mājās 
pagatavota   

  barība
- Slikts zobu stāvoklis

- Tikai augu valsts produkti
- Izcilas garšas īpašības
- Satur tikai dabiskus antioksidantus

250g 250g

Mobility capsules

- Uztur locītavu funkciju
- Atvieglo artrīta izraisītos simptomus
- Mazina locītavu bojājumu risku

- Ieteicams gan jauniem, gan novecojošiem, gan aktīviem, 
gan ar artrītu slimojošiem suņiem un kaķiem.

- Unikāla kombinācija no jūras veltēm, ieskaitot 
Jaunzēlandes zaļās gliemenes (Perna Canaliculus), paua 
gliemenes (Haliotis Iris) un jūras izcelsmes glikozamīnu 
avoti.

- Bagāts ar glikozaminoglikāniem, Omega-3 taukskābēm 
un minerālvielām.

200 x
250mg

200 x
250mg

Citiem maziem dzīvnieciņiem

Produkts Indikācijas Raksturīgās īpašības

Rabbit
- Diareja vai aizcietējums
- Aptaukošanās 
- Dabiskas zobu nodilšanas kontrole

- Garšīgs, pilnvērtīgs, ekstrudēts produkts
- Maz enerģijas un daudz šķiedru svara kontrolei
- Samazina gļotādu enteropātiju un matu kamolus
- Samazināts fosfora un D3 vitamīnu daudzums, daudz magnija

275g
2,5 kg

Guinea Pig
- Diareja vai aizcietējums
- Aptaukošanās 
- Dabiskas zobu nodilšanas kontrole

- Garšīgs, pilnvērtīgs, ekstrudēts produkts
- Liels C vitamīna daudzums (1500 mg/kg)
- Maz enerģijas un daudz šķiedru svara kontrolei
- Samazināts fosfora un kalcija daudzums, daudz magnija

275g
2,5 kg

Funkcionālie cienasti 
Produkts Indikācijas Raksturīgās īpašības

Multi Purpose (Fish)
MPT

- Hipersensitivitāte (barības alerģija un 
nepanesība)

- Nieru problēmas
- Struvītu urolitiāze

- 100% zivs kā dzīvnieku olbaltumvielu avots
- Samazināts olbaltumvielu un fosfora daudzums, maz 
magnija

- Samazina urīna pH līdz aptuveni 6 – 6,4
- Kontrindikācijas: kaķēni, oksalātu urīnakmeņi

75g

Multi Purpose (Lamb)
MPT

- Hipersensitivitāte (barības alerģija un 
nepanesība)

- Nieru mazspēja
- Struvītu urolitiāze
- Sirds nepietiekamība

- 100% jēra gaļa kā dzīvnieku olbaltumvielu avots un 100% 
rīsi kā ogļhidrātu avots

- Samazināts olbaltumvielu un fosfora daudzums, maz 
magnija

- Samazina urīna pH līdz aptuveni 6 – 6,4, satur maz sāls
- Kontrindikācijas: kucēni, oksalātu urīnakmeņi

400g

Multi Purpose (Rabbit)
RRT

- Hipersensitivitāte (barības alerģija un 
nepanesība)

- Nieru mazspēja
- Struvītu urolitiāze
- Sirds nepietiekamība

- 100% truša gaļa kā dzīvnieku olbaltumvielu avots un 
100% rīsi    kā ogļhidrātu avots

- Samazināts olbaltumvielu un fosfora daudzums, maz 
magnija

- Samazina urīna pH līdz aptuveni 6 – 6,4, satur maz sāls
- Kontrindikācijas: kucēni, oksalātu urīnakmeņi

400g

Multi Purpose (Ostrich) 
 

- Hipersensitivitāte (barības alerģija un 
nepanesība)

- Aptaukošanās 
- Nieru mazspēja

- Dzīvnieku olbaltumvielu avots: 100% strausa gaļa, bez 
ogļhidrātiem

- Samazināts enerģijas daudzums
- Samazināts olbaltumvielu un fosfora daudzums, maz 
magnija

- Mehāniska zobu tīrīšana, pateicoties tekstūrai

150g

Multi Purpose (Hydrolysed 
Protein)

- Hipersensitivitāte (barības alerģija un 
nepanesība)

- Aptaukošanās 

- Viegli sagremojams ogļhidrātu avots: 100% rīsi
- Hidrolizētas olbaltumvielas: 100% zivs
- Augstas kvalitātes olbaltumvielas

400g

Low Calorie (Lamb)
LCT

- Aptaukošanās 
- Nieru mazspēja
- Oksalātu urolitiāze

- Samazināts enerģijas daudzums
- Uztur urīna pH līdz 7, satur kālija citrātu
- 100% jēra gaļa kā dzīvnieku olbaltumvielu avots
- Kontrindikācijas: kucēni, oksalātu urīnakmeņi

400g

Sausā Konservi

Sausā Konservi

Sausā Konservi


