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Saturs

Diētiskā barība
Urinary Struvite
Renal & Oxalate
Hepatic
Weight & Diabetic
Hypoallergenic (Lamb)
Hypoallergenic (Rabbit)
Hypoallergenic (Venison)
Hypoallergenic (Ostrich)
Intestinal
Exclusion
Regulator
Recovery Liquid
Dental
Mobility & Geriatrics

Cienasti
Multi Purpose (Rabbit) | Functional Treats
Multi Purpose (Lamb) | Functional Treats
Multi Purpose (Ostrich) | Functional Treats
Low Calorie (Lamb) | Functional Treats
Multi Purpose (Hydrolysed protein) Functional Treats

Uzturošā barība
Adult
Puppy
Puppy Milk

Papildbarība
Balance
Mobility
Mobility Bites



suns

Urinary Struvite 
ASD
Diētiskā barība pieaugušiem suņiem ar noslieci uz 
struvītu urīnakmeņiem

Urīna pH 6,0 – 6,4 palīdz samazināt jaunu struvītu urīnakmeņu veidošanos 
un šķīdina jau izveidojušos struvītu kristāliskos veidojumus.

Samazināts Mg (magnijs) daudzums samazina urolītu veidošanos.

Optimāls Na (nātrijs) līmenis nodrošina pietiekošu urīna apjomu bez nieru 
funkciju traucējumu izraisīšanas.

Papildus informācija 
•	 Uztur urīna pH, kas neitralizē nelabvēlīgo vides reakciju, kuras 

cēlonis ir urīnceļu infekcijas un procesā veidojošies iekaisuma 
produkti.

•	 Samazinātais kālija daudzums palīdz noturēt zemu urīna pH.
•	 Magnija līmenis ir tik zems, lai ilgākā laika periodā nerastos 

hipomagnēzijas risks.
•	 Ierobežo olbaltumvielu un minerālvielu komponentu, kas veicina 

struvītu veidošanos, uzņemšanu.

Indikācijas

Kontrindikācijas

Struvītu izraisīta urolitiāze

Kucēni, grūsnas un laktējošas kuces

Atkārtota struvītu veidošanās

Suņi, kas patlaban saņem urīna paskābinātājus

Suņi, kuriem ir cita veida urīnakmeņi

Piezīmes
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Sastāvs        sausā barība         konservi           Vitamīni           sausā barība           konservi
Olbaltumvielas        27.0%                    7.8%               A vitamīns          20 000 IU/kg         1.200 IU/kg
Tauki                       17.5%          6.5%     D3 vitamīns          2.000 IU/kg            150 IU/kg
Šķiedras                  1.5%                      0.3%     E vitamīns              150 mg/kg           100 mg/kg
Pelni                        6.0%                      1.8%     Enerģija (ME)        15.9 MJ/kg            4.4 MJ/kg

Minerālvielas
Kalcijs                     0.9%                      0.22%     Kālijs                               0.4%                0.22%
Fosfors                    0.7%                      0.2%     Magnijs                           0.1%                  0.01%
Nātrijs                     0.2%                      0.27%     Mitrums                           9.0%                 77.0%

Ķermeņa svars (kg)               5              10              20               30               40               50              60
Sausā barība (g)   Min          90            145            240             320             400             465           530
    Max        120           195           325             450             555             655            755
Konservi (g)          Min         285          470           775           1040           1285            1510          1715
    Max        390          635          1060           1450           1800           2120          2450

Urinary Struvite

Iepakojums: sausā barība: 3 kg, 12.5 kg
                           Konservi: 400 g

TIP: konservus lieto kopā ar Multi Purpose Functional Treats (Lamb) un (Rabbit).

Ieteikumi barošanai
6 līdz 8 nedēļu ilgs ārstēšanas kurss pēc struvītu izraisītajām problēmām pasargā no simptomu 
atkārtošanās un nodrošina apakšējo urīnceļu pilnīgu atveseļošanos. Pēc šī perioda TROVET 
Urinary Struvite lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību.

TROVET Urinary Struvite Dog vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas



Renal & Oxalate 
RID
Diētiskā barība pieaugušiem suņiem ar nepietiekošu 
nieru darbību

Samazinātam fosfora daudzumam ir nozīme hiperfosfatēmijas novēršanā, 
kavējot nieru bojājumu attīstību.

Mazāks daudzums augstas kvalitātes olbaltumvielu mazina nieru stresu, 
tajā pašā laikā apgādājot organismu ar nepieciešamajām aminoskābēm. 

K-citrāts mazina metabolo acidozi, kā arī oksalātu kristālu veidošanos. 

Papildus informācija 
•	 Nieru nepietiekamībai raksturīga traucēta filtrācija un uzsūkšanās, 

kā arī dažādi elektrolītu un ūdens līdzsvara traucējumi, kā arī augstu 
urea līmeni asinīs.

•	 Palīdz noregulēt elektrolītu un ūdens līdzsvaru nierēs un asinīs, kā 
arī izvadīt neizmantojamus metabolītus.

•	 Barības augstā bioloģiskā vērtība nodrošina minimālu aminoskābju 
atlikumu, kas samazina urea.

•	 Kalcijs, kas viegli uzsūcas, un palielināts D3 vitamīna daudzums 
veicina kalcija uzsūkšanos. Mazāks fosfora daudzums pasargā no 
nieru distrofijas.

•	 Samazina kalcija oksalātu veidošanās risku.

Indikācijas

Kontrindikācijas

Nieru bojājumi un nieru nepietiekamība

Kucēni

Urātu, cistīna un oksalātu urīnakmeņi

Grūsnas un laktējošas kuces

Suņi, kuriem ir struvītu urīnakmeņi

Piezīmes

suns
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TROVET Urinary Struvite Dog vidējais sastāvs

Sastāvs        sausā barība         konservi           Vitamīni           sausā barība           konservi
Olbaltumvielas       11.5%                     8.0%     A vitamīns          20.000 IU/kg         1.200 IU/kg
Tauki                      17.0%            6.0%     D3 vitamīns          2.000 IU/kg            150 IU/kg
Šķiedras                  2.3%                     0.4%               E vitamīns              200 mg/kg          100 mg/kg
Pelni                        5.0%                     1.3%               Enerģija (ME)         15.8 MJ/kg           4.5 MJ/kg

Minerālvielas
Kalcijs                     0.8%                     0.14%     Kālijs                              0.5%                  0.21%
Fosfors                   0.4%                     0.08%     Magnijs                         0.13%                  0.01%
Nātrijs                     0.1%                     0.16%     Mitrums                          9.0%                 76.0%

Renal & Oxalate

Ķermeņa svars (kg)                5              10              20               30               40               50            60
Sausā barība (g)   Min           90           145             245             325             405             475          540
    Max         120         200             335             455             560             670 770
Konservi (g)   Min          255         420             690             930            1145           1345 1530
    Max         345         565             945           1290            1600          1890 2180

Ieteicamās dienas devas

TIP: konservus lieto kopā ar Low Calorie(Lamb)Functional Treats un tad varbūt Multi Purpose 
(Lamb) un (Rabbit) Functional Treats, gadījumā, ja kalcija oksalātu urīnakmeņi nav indikācija.

Ieteikumi barošanai
Dienas devu ieteicams sadalīt vairākās porcijās. Ieteicamais TROVET Renal & Oxalate 
izbarošanas ilgums ir vismaz 6 mēneši. Pēc šī perioda TROVET Renal & Oxalate lieto pastāvīgi 
kā pilnvērtīgu diētisko barību.

Iepakojums: sausā barība: 3 kg, 12.5 kg
                           Konservi: 400 g



Hepatic 
HLD
Viegli sagremojama diētiskā barība suņiem ar 
gremošanas problēmām un barības nepanesību

Koncentrētāka enerģija samazina zarnu trakta slodzi un nodrošina 
ar lielāku uzņemtās enerģijas daudzumu.

L-karnitīns veicina tauku metabolismu un enerģijas pārveidošanu, 
kas palīdz uzturēt muskuļus, kā arī nodrošina aknu funkciju.

Samazināts Cu (varš) daudzums samazina vara uzkrāšanās 
risku aknās.

Kontrindikācijas
Specifisku kontrindikāciju nav

Piezīmes

Indikācijas
Primārs vai sekundārs gastroenterīts

Aknu problēmas

Pankreatīts, eksokrīnā aizkuņģa dziedzera nepietiekamība

Papildus informācija 
•	 Saturā ir tikai tādas sastāvdaļas, kas neizraisa nepanesību. Nesatur 

laktozi, fermentētus ogļhidrātus (sojas pupiņas un citus dārzeņus) 
vai anti-faktorus (lecitīnu, tanīnus). 

•	 Viegli sagremojamas, izcilas, augstas kvalitātes sastāvdaļas: tikai 
rīsi, dzīvnieku olbaltumvielas, dzīvnieku tauki un augu eļļas, kopā ar 
pievienotajiem vitamīniem un minerālvielām. 

•	 Samazinātais vara daudzums novērš tā uzkrāšanos organismā.
•	 Pievienotais L-karnitīns veicina tauku pārveidošanos enerģijā, 

pasargā muskuļaudus un papildina aknu funkciju.
•	 Atbalsta tauku metabolismu, pateicoties lipotropo vielu palielinātajam 

daudzumam (piem. lecitīns, holīns, inozitols, B2 vitamīns un betaīns).

suns
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Sastāvs        sausā barība         konservi           Vitamīni           sausā barība           konservi
Olbaltumvielas       27.0%                    11.0%      A vitamīns          20.000 IU/kg         1.200 IU/kg
Tauki                      17.0%                      5.0%      D3 vitamīns          2.000 IU/kg            110 IU/kg
Šķiedras                   2.0%          0.4%      E vitamīns              200 mg/kg            10 mg/kg
Pelni                         6.0%                     2.0%              Enerģija (ME)         15.7 MJ/kg           4.1 MJ/kg

Minerālvielas
Kalcijs                       1.1%                   0.29%      Kālijs                               0.4%                 0.23%
Fosfors                     0.8%                   0.26%      Magnijs                           0.1%                 0.02%
Nātrijs                      0.2%              0.21%      Mitrums                          9.0%                  77.0%

Hepatic

Ķermeņa svars (kg)                5              10               20               30               40               50            60
Sausā barība (g)   Min            85           140           225             305              375             440           500
             Max         115           185           310              425              525             620           715
Konservi (g)          Min          280          460             760           1020             1260          1480         1680
             Max         380          620           1040          1420             1760          2080         2400

Iepakojums: sausā barība: 3 kg, 12.5 kg
                           Konservi: 400 g

TROVET Hepatic Dog vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas

TIP: eksokrīnās aizkuņģa dziedzera nepietiekamības gadījumā TROVET lieto kopā ar Low 
Calorie(Lamb)Functional Treats. Aknu problēmu gadījumā ieteicams atturēties no cienastiem.

Ieteikumi barošanai
Ieteicamais TROVET Hepatic izbarošanas ilgums ir 6 mēneši un 3-12 nedēļas pie citām 
problēmām. Pēc šī perioda TROVET Hepatic lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību.



Weight & Diabetic 
WRD
Diētiskā barība pieaugušiem suņiem ar lieko svaru

Samazināts enerģijas daudzums palīdz gan samazināt svaru, 
gan uzturēt to normā.

Šķiedras palīdz stabilizēt glikozes līmeni asinīs.

Ātri rada sāta sajūtu, īpašās šķiedras pasargā no caurejas 
un aizcietējumiem.

Aptaukošanās

Kucēni 

Diabetes mellitus

Kolīts, aizcietējums

Piezīmes

suns

Kontrindikācijas

Indikācijas

Papildus informācija 
•	 Svara zudums pateicoties samazinātam kaloriju daudzumam un 

lielākam šķiedrvielu daudzumam.
•	 TROVET Weight & Diabetic satur maz enerģijas un tauku, toties 

pietiekoši daudz nepieciešamās taukskābes.
•	 TROVET Weight & Diabetic nodrošina lēnu ogļhidrātu uzņemšanu, 

līdz ar to pakāpenisku glikozes uzsūkšanos pēc maltītes.
•	 Veicina resnās zarnas darbību (peristaltiskās kustības, novēršot 

aizcietējumus). Nefermentējamās šķiedras aiztur ūdeni, nodrošinot 
stingrus, labi formētus izkārnījumus.
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Sastāvs        sausā barība         konservi           Vitamīni           sausā barība           konservi
Olbaltumvielas       30.0%                     7.0%      A vitamīns         20.000 IU/kg         1.200 IU/kg
Tauki                        5.0%                     3.0%      D3 vitamīns         2.000 IU/kg            150 IU/kg
Šķiedras                  8.5%                     1.5%                E vitamīns              150 mg/kg          100 mg/kg
Pelni                         6.0%                    2.0%                Enerģija (ME)         12.3 MJ/kg          3.2 MJ/kg

Minerālvielas
Kalcijs                      1.2%                0.37%      Kālijs                              0.5%                  0.15%
Fosfors                    1.0%                    0.32%      Magnijs                           0.1%                0.02%
Nātrijs                      0.2%                   0.06%      Mitrums                          9.0%                 79.0%

W
eight & Diabetic

Ķermeņa svars (kg)                5              10               20               30               40               50            60
Sausā barība (g)    Min           80            130             215             285             355             415           470
            Max          105           175            290             400              495            585           675
Konservi (g)           Min           270           440            735             985            1210           1425         1615
            Max          370           600          1000           1365            1690          1995         2305

Iepakojums: sausā barība: 3 kg, 12.5 kg
                           Konservi: 400 g

TROVET Weight & Diabetic Dog vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas

TIP: lieto kopā ar Low Calorie (Lamb) Functional Treats.

Ieteikumi barošanai
Lietot TROVET Weight & Diabetic līdz tiek sasniegts vēlamais svars.



Hypoallergenic (Lamb) 
LRD
Viegli sagremojama diētiskā barība suņiem ar 
paaugstinātu jutību pret barību 

Jēra gaļa un rīsi ir reti alerģisku reakciju izraisītāji.

Satur dažāda veida tikai dabiskus antioksidantus.

Rīsi kā ogļhidrātu avots ir ļoti viegli sagremojami.

Barības alerģija

Jēra gaļas olbaltumvielu nepanesība

Barības nepanesība

Piezīmes

suns

Kontrindikācijas

Indikācijas

Papildus informācija 
•	 Hipoalerģiskās diētiskās barības sastāvā ir viens olbaltumvielu un 

viens ogļhidrātu avots (jēra gaļa un rīsi).
•	 Pasargā no imunoloģiskām reakcijām (barības alerģijas) vai tādām 

reakcijām, kas nav saistītas ar imunitāti (barības nepanesība), 
kas izpaužas kā ādas problēmas un/vai gremošanas traucējumi 
(caureja, vemšana).

•	 Hipoalerģiskā barība pakāpeniski mazina niezi un novērš sekundārus 
ādas ievainojumus, kas rodas no pastiprinātas kasīšanās, košanas 
un berzēšanās.

•	 Sūdzības par jūsu suņa hipersensitivitāti ir biežas, nav nosakāms 
specifisks cēlonis.

•	 TROVET Hypoallergenic (Lamb) satur visas nepieciešamās 
sastāvdaļas optimālā daudzumā.

•	 Dabiski antioksidanti.
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Sastāvs        sausā barība         konservi           Vitamīni           sausā barība           konservi
Olbaltumvielas       20.0%                   10.0%      A vitamīns          20.000 IU/kg        1.200 IU/kg
Tauki                      16.0%                5.0%      D3 vitamīns          2.000 IU/kg           110 IU/kg
Šķiedras                   1.0%                     1.0%      E vitamīns              150 mg/kg            10 mg/kg
Pelni                         7.0%                     1.5%      Enerģija (ME)        15.5 MJ/kg           4.0 MJ/kg

Minerālvielas
Kalcijs                      1.3%             0.28%      Kālijs                              0.5%                0.32%
Fosfors                     0.9%                   0.23%      Magnijs                           0.1%                 0.02%
Nātrijs                      0.3%                   0.36%      Mitrums                          9.0%                 77.0%

Hypoallergenic (Lam
b)

Ķermeņa svars (kg)                5              10               20               30               40               50            60
Sausā barība (g)      Min        90 145   245            325            405             475         540
                Max      120           200            335             455             560              670         770
Konservi (g)             Min        310           510            845           1135            1400           1645       1870
       Max       420          690           1155           1580           1955            2310       2670

Iepakojums: sausā barība: 3 kg, 12.5 kg
                           Konservi: 400 g

Ieteikumi barošanai
Ieteicamais TROVET Hypoallergenic (Lamb) izbarošanas ilgums vispirms ir 3 – 8 nedēļas. Ja 
hipersensitivitātes pazīmes izzūd, TROVET Hypoallergenic (Lamb)lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu 
diētisko barību. Ir ļoti svarīgi sekot veterinārārsta ieteikumiem par šīs barības lietošanu.

TROVET Hypoallergenic (Lamb) Dog vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas



Hypoallergenic (Rabbit) 
RRD
Viegli sagremojama diētiskā barība suņiem ar 
paaugstinātu jutību pret barību 

Truša gaļa un rīsi ir reti alerģisku reakciju izraisītāji.

Barības sastāvdaļas un to attiecība barībā ļauj to lietot arī 
kucēniem pēc atšķiršanas.

Rīsi kā ogļhidrātu avots ir ļoti viegli sagremojami.

Barības alerģija

Truša gaļas olbaltumvielu nepanesība

Barības nepanesība

Piezīmes

suns

Kontrindikācijas

Indikācijas

Papildus informācija 
•	 Hipoalerģiskās diētiskās barības sastāvā ir viens olbaltumvielu un 

viens ogļhidrātu avots (truša gaļa un rīsi).
•	 Pasargā no imunoloģiskām reakcijām (barības alerģijas) vai tādām 

reakcijām, kas nav saistītas ar imunitāti (barības nepanesība), 
kas izpaužas kā ādas problēmas un/vai gremošanas traucējumi 
(caureja, vemšana).

•	 Hipoalerģiskā barība pakāpeniski mazina niezi un novērš sekundārus 
ādas ievainojumus, kas rodas no pastiprinātas kasīšanās, košanas 
un berzēšanās.

•	 Sūdzības par jūsu suņa hipersensitivitāti ir biežas, nav nosakāms 
specifisks cēlonis.

•	 TROVET Hypoallergenic (Rabbit) satur visas nepieciešamās 
sastāvdaļas optimālā daudzumā.
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Sastāvs        sausā barība         konservi           Vitamīni           sausā barība           konservi
Olbaltumvielas       22.0%                   10.5%      A vitamīns         20.000 IU/kg         3.000 IU/kg
Tauki                      18.0%         6.0%      D3 vitamīns         2.000 IU/kg            200 IU/kg
Šķiedras                  2.0%                     0.5%                E vitamīns             200 mg/kg             30 mg/kg
Pelni                         6.5%                     2.1%      Enerģija (ME)       15.8 MJ/kg            4.4 MJ/kg

Minerālvielas
Kalcijs                       1.1%                     0.3%              Kālijs                              0.5%                0.21%
Fosfors                     0.9%                   0.25%      Mitrums                          9.0%                76.0%
Nātrijs                       0.3%                   0.18% 

Hypoallergenic (Rabbit)

Ķermeņa svars (kg)                5              10               20               30               40               50            60
Sausā barība (g)       Min        95           150            250              330             415             485           550
                 Max     125           205            345              465             580             680          785
Konservi (g)              Min      285           470            775             1040           1285            1510        1715
                 Max     390          635          1060             1450           1800            2120        2450

Iepakojums: sausā barība: 3 kg, 12.5 kg
                           Konservi: 400 g

Ieteikumi barošanai
Ieteicamais TROVET Hypoallergenic (Rabbit) izbarošanas ilgums vispirms ir 3 – 8 nedēļas. Ja 
hipersensitivitātes pazīmes izzūd, TROVET Hypoallergenic (Rabbit)lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu 
diētisko barību. Ir ļoti svarīgi sekot veterinārārsta ieteikumiem par šīs barības lietošanu.

TROVET Hypoallergenic (Rabbit) Dog vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas



Hypoallergenic (Venison) 
VPD
Viegli sagremojama diētiskā barība pieaugušiem 
suņiem ar paaugstinātu jutību pret barību 

Brieža gaļa un kartupeļi ir reti alerģisku reakciju izraisītāji.

Optimāla Omega 6/3 attiecība mazina iekaisuma mediatoru 
daudzumu un uzlabo ādas un apmatojuma stāvokli.

Kartupeļi kā ogļhidrātu avots ir ļoti viegli sagremojami.

Barības alerģija

Kucēni

Barības nepanesība

Brieža gaļas olbaltumvielu nepanesība

Piezīmes

suns

Kontrindikācijas

Indikācijas

Papildus informācija 
•	 Hipoalerģiskās diētiskās barības sastāvā ir viens olbaltumvielu un 

viens ogļhidrātu avots (brieža gaļa un kartupeļi).
•	 Pasargā no imunoloģiskām reakcijām (barības alerģijas) vai tādām 

reakcijām, kas nav saistītas ar imunitāti (barības nepanesība), 
kas izpaužas kā ādas problēmas un/vai gremošanas traucējumi 
(caureja, vemšana).

•	 Hipoalerģiskā barība pakāpeniski mazina niezi un novērš sekundārus 
ādas ievainojumus, kas rodas no pastiprinātas kasīšanās, košanas 
un berzēšanās.

•	 Sūdzības par jūsu suņa hipersensitivitāti ir biežas, nav nosakāms 
specifisks cēlonis.

•	 TROVET Hypoallergenic (Venison) satur visas nepieciešamās 
sastāvdaļas optimālā daudzumā.
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Sastāvs        sausā barība         konservi           Vitamīni           sausā barība           konservi
Olbaltumvielas       19.5%                     9.5%      A vitamīns         15.000 IU/kg         6.800 IU/kg
Tauki                       16.0%              7.5%      D3 vitamīns         1.500 IU/kg            600 IU/kg
Šķiedras                   2.5%                   0.17%      E vitamīns             150 mg/kg             38 mg/kg
Pelni                          7.5%                    2.5%      Enerģija (ME)        15.4 MJ/kg           4.7 MJ/kg

Minerālvielas
Kalcijs                      1.4%                     0.5%                Kālijs                              0.5%                  0.19%
Fosfors                     1.1%           0.37%      Mitrums                          8.0%                 76.0%
Sodium                   0.35%                   0.13%

Hypoallergenic (Venison)

Ķermeņa svars (kg)                5              10               20               30               40               50            60
Sausā barība (g)     Min        95           155             255             340             420             495          560
                Max     125            205             345             475             585             695          800
Konservi (g)             Min      300            485             805           1085           1340           1570         1785
                Max      400           660           1105            1510           1870           2210         2550

Iepakojums: sausā barība: 3 kg, 10 kg
                           Konservi: 400 g

Ieteikumi barošanai
Ieteicamais TROVET Hypoallergenic (Venison) izbarošanas ilgums vispirms ir 3 – 8 nedēļas. 
Ja hipersensitivitātes pazīmes izzūd, TROVET Hypoallergenic (Venison) lieto pastāvīgi 
kā pilnvērtīgu diētisko barību. Ir ļoti svarīgi sekot veterinārārsta ieteikumiem par šīs barības 
lietošanu.

TROVET Hypoallergenic (Venison) Dog vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas



Hypoallergenic (Ostrich) 
Viegli sagremojama diētiskā barība pieaugušiem 
suņiem ar paaugstinātu jutību pret barību 

Strausa gaļa ir reta alerģisku reakciju izraisītāja.

Satur dažāda veida tikai dabiskus antioksidantus.

Optimāla Omega 6/3 attiecība mazina iekaisuma mediatoru 
daudzumu un uzlabo ādas un apmatojuma stāvokli.

Barības alerģija

Kucēni 

Barības nepanesība

Strausa gaļas olbaltumvielu nepanesība

Piezīmes

suns

Kontrindikācijas

Indikācijas

Papildus informācija 
•	 Hipoalerģiskās diētiskās barības sastāvā ir viens olbaltumvielu 

(strausa gaļa) un divi ogļhidrātu avoti (rīsi un kukurūza).
•	 Pasargā no imunoloģiskām reakcijām (barības alerģijas) vai tādām 

reakcijām, kas nav saistītas ar imunitāti (barības nepanesība), 
kas izpaužas kā ādas problēmas un/vai gremošanas traucējumi 
(caureja, vemšana).

•	 Hipoalerģiskā barība pakāpeniski mazina niezi un novērš sekundārus 
ādas ievainojumus, kas rodas no pastiprinātas kasīšanās, košanas 
un berzēšanās.

•	 Sūdzības par jūsu suņa hipersensitivitāti ir biežas, nav nosakāms 
specifisks cēlonis.

•	 TROVET Hypoallergenic (Ostrich) satur visas nepieciešamās 
sastāvdaļas optimālā daudzumā.

•	 Dabiski antioksidanti.
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Sastāvs                sausā barība                      Vitamīni                        sausā barība          
Olbaltumvielas                     22.0%     A vitamīns                        10.500 IE/kg
Tauki                                     15.0%     D3 vitamīns                           750 IE/kg
Šķiedras                                 2.9%     E vitamīns                            150 mg/kg
Pelni                                       7.5%     Enerģija (ME)                      14.9 MJ/kg

Minerālvielas
Kalcijs                                     1.7%     Kālijs                                            0.3%
Fosfors                                   1.1%     Mitrums                                        9.0%
Nātrijs                                  0.27%

Hypoallergenic (Ostrich)

Ķermeņa svars (kg)                5              10               20               30               40               50            60
Sausā barība (g)					Min        95            155             255             345             425             500           570
       Max     130            210            350             480             595             705           810

Iepakojums: sausā barība: 3 kg, 12.5 kg

Ieteikumi barošanai
Ieteicamais TROVET Hypoallergenic (Ostrich) izbarošanas ilgums vispirms ir 3 – 8 nedēļas. Ja 
hipersensitivitātes pazīmes izzūd, TROVET Hypoallergenic (Ostrich) lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu 
diētisko barību. Ir ļoti svarīgi sekot veterinārārsta ieteikumiem par šīs barības lietošanu.

TROVET Hypoallergenic (Ostrich) Dog vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas



Intestinal 
DPD
Pilnvērtīga diētiskā barība pieaugušiem suņiem ar 
īpašām gremošanas sistēmas vajadzībām

Pīles gaļa un kartupeļi ir reti alerģisku reakciju izraisītāji.

Šķiedras veicina gremošanas trakta un tā gļotādu veselību. 

Kartupeļi kā ogļhidrātu avots ir ļoti viegli sagremojami.

Gastrointestināli traucējumi

Pīles gaļas olbaltumvielu nepanesība

Diareja, kolīts, enterīts

Barības alerģija un nepanesība

Pankreatīts, aknu encefalopātija

Hiperlipidēmija

Nepieciešamība pēc barības ar samazinātu olbaltumvielu un/vai tauku daudzumu

Kucēni

Piezīmes

suns

Kontrindikācijas

Indikācijas

Papildus informācija 
•	 Hipoalerģiskās diētiskās barības sastāvā ir viens olbaltumvielu un viens 

ogļhidrātu avots (pīles gaļa un kartupeļi).
•	 TROVET Intestinal ir viegli sagremojama un veicina barības uzsūkšanos 

caur zarnu sieniņām.
•	 Pasargā no imunoloģiskām reakcijām (barības alerģijas) vai tādām 

reakcijām, kas nav saistītas ar imunitāti (barības nepanesība), kas izpaužas 
kā ādas problēmas un/vai gremošanas traucējumi (caureja, vemšana).

•	 Hipoalerģiskā barība pakāpeniski mazina niezi un novērš sekundārus 
ādas ievainojumus, kas rodas no pastiprinātas kasīšanās, košanas un 
berzēšanās.

•	 Sūdzības par jūsu suņa hipersensitivitāti ir biežas, nav nosakāms specifisks 
cēlonis.
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Sastāvs        sausā barība         konservi           Vitamīni           sausā barība           konservi
Olbaltumvielas       22.0%                      11%               A vitamīns          15.000 IU/kg         3.000 IU/kg
Tauki                      16.0%                     5.7%              D3 vitamīns          1.500 IU/kg            200 IU/kg
Šķiedras                   2.5%                       1%                E vitamīns              150 mg/kg            30 mg/kg
Pelni                         6.5%                     1.9%      Enerģija (ME)         15.5 MJ/kg          4.2 MJ/kg

Minerālvielas
Kalcijs                      1.3%               0.3%      Kālijs                               0.5%                  0.2%
Fosfors                     1.0%                0.25%      Mitrums                          8.0%                 77.0%
Nātrijs                    0.35%                   0.17%

Intestinal

Ķermeņa svars (kg)                5              10               20               30               40               50            60
Sausā barība (g)					Min								95          155             255             340              420            495           560
       Max       125          205            345              475              585            695           800
Konservi (g)             Min        310          510             845            1135            1400          1645         1870
       Max       420         690            1155            1580            1955          2310         2670

Iepakojums: sausā barība: 3 kg, 10 kg
                           Konservi: 400 g

TIP: lieto kopā ar visu veidu TROVET kārumiem, atkarībā no problēmas smaguma pakāpes.

Ieteikumi barošanai
Ieteicamais TROVET Intestinal izbarošanas ilgums vispirms ir 3 – 8 nedēļas. Ja hipersensitivitātes 
pazīmes izzūd, TROVET Intestinal lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību. Ir ļoti svarīgi 
sekot veterinārārsta ieteikumiem par šīs barības lietošanu.

TROVET Intestinal Dog vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas



Exclusion 
NVD
Diētiskā barība pieaugušiem suņiem ar paaugstinātu 
jutību pret barību ar dabiskiem dārzeņiem

Satur tikai dārzeņu olbaltumvielas, kas ir retas alerģisku 
reakciju izraisītājas.

Satur dažāda veida tikai dabiskus antioksidantus.

Veģetārais sastāvs mazina urātu kristālu veidojošo komponentu 
koncentrāciju.

Barības alerģija

Sojas olbaltumvielu nepanesība

Barības nepanesība

Kucēni

Piezīmes

suns

Kontrindikācijas

Indikācijas

Papildus informācija 
•	 Hipoalerģiskās diētiskās barības sastāvā ir 100% dārzeņi: 

olbaltumvielas no kartupeļu un sojas pupiņu izolātiem, ogļhidrātu 
avoti ir rīsi un kukurūza.

•	 Pasargā no imunoloģiskām reakcijām (barības alerģijas) vai tādām 
reakcijām, kas nav saistītas ar imunitāti (barības nepanesība), 
kas izpaužas kā ādas problēmas un/vai gremošanas traucējumi 
(caureja, vemšana).

•	 Hipoalerģiskā barība pakāpeniski mazina niezi un novērš sekundārus 
ādas ievainojumus, kas rodas no pastiprinātas kasīšanās, košanas 
un berzēšanās.

•	 Sūdzības par jūsu suņa hipersensitivitāti ir biežas, nav nosakāms 
specifisks cēlonis.

•	 TROVET Exclusion nes īpašu veģetārās barības kvalitātes zīmi. 
•	 Barībai pasargā no urīnakmeņu veidošanās, jo tās sastāvā nav 

dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielu. 
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Sastāvs                sausā barība                      Vitamīni                        sausā barība 
Olbaltumvielas                    23.0%     A vitamīns                       14.000 IU/kg
Tauki                                   13.0%     D3 vitamīns                       1.400 IU/kg
Šķiedras                               2.0%     E vitamīns                           100 mg/kg
Pelni                                     7.5%     Enerģija (ME)                     14.8 MJ/kg

Minerālvielas
Kalcijs                                   1.5%     Kālijs                                          0.67%
Fosfors                                  1.0%     Mitrums                                        8.0%
Nātrijs                                 0.25%  

Exclusion

Ķermeņa svars (kg)                5              10               20               30               40               50            60
Sausā barība (g)					Min        95            155             255             345             425             500           570
                Max      130           210             350             480             595             705           810

Iepakojums: sausā barība: 2.5 kg un 12.5 kg
                           

TIP: lieto gadījumos, kad noteikts, ka hipersensitivitātes cēlonis ir dzīvnieku olbaltumvielas.

Ieteikumi barošanai
Ieteicamais TROVET Exclusion izbarošanas ilgums vispirms ir 3 – 8 nedēļas. Ja hipersensitivitātes 
pazīmes izzūd, TROVET Exclusion lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību. Ir ļoti svarīgi 
sekot veterinārārsta ieteikumiem par šīs barības lietošanu.

TROVET Exclusion Dog vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas



Regulator 
ΩHD
Diētiskā barība hipoalerģiskiem suņiem ar 
daudzveidīgu iedarbību

Hidrolizācija reducē olbaltumvielu molekulas, samazinot alerģisku 
reakciju risku.

DHA un EPA taukskābes samazina dažādas iekaisuma reakcijas un 
veicina ādas veselību.

Papildus taurīna un L-karnitīna deva nodrošina labāku sirdsdarbību. 

Barības alerģija un nepanesība, atopija

Infekcijas (dermatīts, enterīts, kolīts)

Sirds problēmas

Piezīmes

suns

Indikācijas

Papildus informācija 
•	 Hipoalerģiskās barības sastāvā ir hidrolizētas olbaltumvielas (zivis, 

soja un cālis). Pēc pēdējiem pētījumiem – reducētas olbaltumvielu 
molekulu ķēdes pasargā no imūnsistēmas alerģiskām reakcijām.

•	 Bagāta ar gurķeņu un zivju eļļām, kā arī ar GLS, EPA un DHA 
taukskābēm, kas sekmē sadzīšanas procesu un infekcijas, 
atjauno ādu un apmatojumu. Pakāpeniski novērš sekundārus ādas 
ievainojumus, kas rodas no pastiprinātas kasīšanās, košanas un 
berzēšanās.

•	 Gurķeņu eļļas GLS ir ieteicama diabetes mellitus, aknu un 
vairogdziedzera funkciju traucējumu gadījumā.

•	 Barības sastāvā nav glutēna un laktozes.
•	 Veicina sirdsdarbību, pateicoties taurīna un L-karnitīna piedevām.
•	 Sūdzības par jūsu suņa hipersensitivitāti ir biežas, nav nosakāms 

specifisks cēlonis.
•	 Dabiski antioksidanti.
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Sastāvs                sausā barība                      Vitamīni                        sausā barība                          
Olbaltumvielas                    22.0%     A vitamīns                       10.250 IU/kg
Tauki                                   15.0%     D3 vitamīns                       1.350 IU/kg
Šķiedras                               4.5%     E vitamīns                           600 mg/kg
Pelni                                     5.8%     Enerģija (ME)                     15.1 MJ/kg

Minerālvielas
Kalcijs                                 0.85%                              Kālijs                                           0.6%
Fosfors                                0.65%     Mitrums                                       8.0%
Nātrijs                                  0.16%

Regulator

Ķermeņa svars (kg)                5              10               20               30               40               50            60
Sausā barība (g)					Min								90          150            250             330              410             480          540
       Max      120          200            340             455              570             675          775

Iepakojums: sausā barība: 2.5 kg, 12.5 kg
                         

TIP: lieto kopā ar visiem TROVET produktiem atkarībā no problēmas veida. 

Ieteikumi barošanai
Ieteicamais TROVET Regulator izbarošanas ilgums, lai uzlabotu ādas funkcijas, ir 2 mēneši, 
un vispirms ir 3 – 8 nedēļas, lai novērstu hipersensitivitātes simptomus. Ja hipersensitivitātes 
pazīmes izzūd, TROVET Regulator lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību. 

TROVET Regulator Dog vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas



suns & kaķis

Recovery Liquid
CCL 
Šķidrā barība suņiem un kaķiem

Piemērota atveseļošanās periodā pēc operācijas, slimības. 

Palielinātais mitruma daudzums nodrošina rehidratāciju barošanas laikā.

Ir pietiekoši šķidra, lai varētu barot ar šļirces palīdzību. 

Papildus informācija
•	 TROVET Recovery Liquid ir īpaši piemērots kritisku situāciju 

gadījumos. 
•	 Produkts ir viskozs šķidrums bez kunkuļiem un cietām daļiņām, 

tādēļ ideāli piemērots barošanai ar zondi. 
•	 Palielinātais mitruma daudzums ļauj veikt simultāno barošanu, kā 

arī nodrošina rehidratāciju.
•	 Tā ir viegli sagremojama un garšīga. 
•	 TROVET Recovery Liquid satur aminoskābes (glutamīnu un 

arginīnu) imūnsistēmas stimulēšanai.
•	 Prebiotiķi rūpējas par zarnu mikrofloru, raugs un cinka piedevas 

veicina brūču sadzīšanu, neaizstājamās aminoskābes (izoleicīns, 
leicīns un valīns) un L-karnitīns - optimālai enerģijas nodrošināšanai, 
zivju eļļas Omega-3 taukskābes pretiekaisuma iedarbībai.  

•	 Visas sastāvdaļas paredzētas lietošanai arī cilvēkiem, tādēļ tām ir 
nevainojama kvalitāte.  

Akūts pankreatīts

Samazināta ēstgriba / Anoreksija

Atveseļošanās pēc slimības vai operācijas 

Sausas barības nepanesība

Papildus barība grūsnības / laktācijas laikā un pārejas periodā 
no šķidras barības uz cieto 

Recovery

Rehydration

Syringe feeding

Piezīmes

Kontrindikācijas

Indikācijas
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Sastāvs             sausie kārumi                      Vitamīni                    sausie kārumi
Olbaltumvielas 4.7%  A vitamīns 3,000 IE/kg
Tauki   4.2%  D3 vitamīns  500 IE/kg
Šķiedras 0.1%  E vitamīns 100 mg/kg
Pelni 1.0%  Enerģija (ME) 2.4 MJ/kg
Mitrums  89.0%   
Minerālvielas                                                         Citi 
Kalcijs 0.13%  Omega-3 taukskābes 0.95%
Fosfors 0.11%  Glutamīns 0.65%
Nātrijs 0.09%  Arginīns 0.35%
Kālijs 0.08%  L-karnitīns 50 mg

Recovery Liquid

Ķermeņa svars (kg)                    2                   3                 4                  5                 10              
grami        Min           200       275            325              400              650 

Ķermeņa svars (kg)                   20                 30                40                 50                  60 
grami        Min         1050     1400            1800            2100            2400

Konservi: 395 g

Ieteikumi lietošanā
Pirms lietošanas ieteicama konsultācija ar veterinārārstu. Pastāvīgi nodrošināt svaigu dzeramo 
ūdeni. Pirms atvēršanas kārbu labi sakratīt, pēc atvēršanas izlietot 24 stundu laikā, katru 
neizlietoto porciju turēt aukstā vietā. Ieteicams lietot sasildītu līdz istabas temperatūrai (uzsildīt 
mikroviļņu krāsnī). TROVET Recovery Liquid ir gatavs lietošanai. Gadījumos, ja ir izteikti 
samazināta ēstgriba, TROVET Recovery Liquid var barot arī no šļirces.

TROVET Recovery Liquid vidējais sastāvs (kg)

Ieteicamās dienas devas



Dental 
Pilnvērtīga diētiskā barība pieaugušiem suņiem 
zobu aplikuma samazināšanai

Granulu forma un tekstūra nodrošina attīrošu darbību, 
samazinot zobu aplikumu.

Unikālais ķīmiskais sastāvs kopā ar īpašo granulas tekstūru 
samazina zobakmens nogulsnes.

Mazinot zobu aplikumu un baktēriju vairošanos, 
nodrošina svaigu elpu.

Gingivīta / parodontīta sākuma stadija

Kucēni 

Grūsnas un laktējošas kuces

Suņi, kuriem nepieciešama profesionāla zobu kopšana

Zobu aplikums un zobakmens

Slikta elpa

Piezīmes

suns

Kontrindikācijas

Indikācijas

Papildus informācija 
•	 Attīra zobus no zobu aplikuma un pasargā no tā mineralizācijas.
•	 Unikālā struktūra un forma nodrošina ilgstošu attīrošo iedarbību.
•	 TROVET Dental ir elastīgas granulas, ļaujot zobam pilnībā un dziļi 

tajās iekļūt.
•	 Sastāvdaļas un aktīvās vielas nodrošina elpas svaigumu un palīdz 

novērst zobu aplikumu.



www.trovet.nl

Sastāvs                sausā barība                      Vitamīni                        sausā barība
Olbaltumvielas                    22.0%      A vitamīns                       15.000 IU/kg
Tauki                                    14.0%      D3 vitamīns                       2.000 IU/kg
Šķiedras                                7.6%      E vitamīns                           500 mg/kg
Pelni                                      4.6%      Enerģija (ME)                     14.3 MJ/kg

Minerālvielas
Kalcijs                                  0.75%      Kālijs                                            0.6%
Fosfors                                0.75%      Magnijs                                       0.11%
Nātrijs                                  0.27%      Mitrums                                        9.0%

Dental

Ķermeņa svars (kg)                5              10               20               30               40               50            60
Sausā barība (g)					Min       100          160             260             355            440              515           585
       Max      135           215             360             495            610              725          830

Iepakojums: sausā barība: 2.5 kg* un 10 kg
                   * pieejams arī Dental MINI iepakojums

TIP: lieto kopā ar visiem TROVET produktiem atkarībā no problēmas veida. 

Ieteikumi barošanai
Ieteicamais pakāpeniski pāriet uz TROVET Dental. Dažas dienas pievienot jauno barību 
samazinātā daudzumā pie iepriekšējās. TROVET Dental lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko 
barību. 

TROVET Dental Dog vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas



Dental 
Specifiska informācija par produktu

Aktīvās sastāvdaļas
Šī barība ir paredzēta parodonta slimību profilaksei un novēršanai, un 
tās iedarbībai ir trīs aspekti:
          • mehāniskais: zobu aplikuma noberšana no zobiem
          • ķīmiskais: zobu aplikuma mineralizēšanās kavēšana
          • antibakteriālais: samazina zobu aplikumu veidojošo baktēriju      
              daudzumu mutes dobumā

TROVET Dental ir sausā barība, kas darbojas trīs dažādos veidos, 
pateicoties unikālu sastāvdaļu (barības vielu) kombinācijai.

Galvenais
TROVET Dental ir īpaša barība zobu aplikumu un zobakmens mazi-
nāšanai, eventuālo parodontālo problēmu novēršanai. Zobi dziļi iekļūst 
TROVET Dental barības granulā, pateicoties to īpašajai struktūrai. 
Tādējādi no zoba tiek notīrīta zobu aplikuma kārta, un jauna vairs 
neveidojas. Barības sastāvdaļu aktīvās vielas nodrošina zobu tīrību un 
veselību, pateicoties to ķīmiskajai un antibakteriālajai iedarbībai.

Aplikuma kārta

Zobs Parastā granula momentā salūst, 
tīrīšanas efekta nav

Zobs dziļi iegrimst TROVET Dental 
granulā, noņemot aplikuma kārtu

Parodonta slimības
Šī ir viena no populārākajām suņu slimībām. Saslimšanas pirmā fāze ir zobu 
aplikuma veidošanās. Aplikums ir substance, kas veidojas no baktērijām, 
olbaltumvielām mutes dobuma atmirušajām šūnām, kā arī barības atliekām. 
Baktērijas aplikuma kārtā veicina sliktu elpu. Aplikums pakāpeniski mineralizējas 
jeb „pārakmeņojas”, rezultātā izveidojas zobakmens. Zobu aplikums un zobakmens, 
savukārt, veicina smaganu un zobu kabatu iekaisumu. Pareizai barošanai ir liela 
nozīme parodonta slimību profilaksē. TROVET Dental lietošana pasargās no zobu 
aplikuma un zobakmens veidošanās. 

TROVET Dental satur ļoti daudz tādu sastāvdaļu (barības vielu), kas darbojas preventīvi 
attiecībā uz parodonta slimībām.

parastā granula parastā granula TROVET Dental
Attēls Nr.1: TROVET Dental iedarbības uz zobu 
aplikumu shematisks attēlojums

Piezīmes

suns
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Mehāniskā iedarbība                      
Granulas ar īpaši elastīgu struktūru, kas nesadalās, nodrošinot zoba 
tīrīšanu.

Ķīmiskā iedarbība                      
Pasargā no zobu aplikuma un zobakmens veidošanās

Antibakteriālā iedarbība                      
Kavē baktēriju attīstību mutes dobumā, pasargājot no zobu aplikuma un 
zobakmens veidošanās un nodrošinot labu elpu. [1]

Antioksidanti                     
Zaļā tēja un E vitamīns darbojas kā antioksidanti

TROVET Dental



Mobility & Geriatrics 
Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem locītavu 
funkciju atbalstam

Zivju eļļas EPA taukskābes samazina dažādas iekaisuma 
reakcijas un nodrošina veselas un kustīgas locītavas.

Unikālais barības vielu sastāvs nodrošina labāku locītavu kustīgumu, 
kā arī veselākas un kustīgākas locītavas.

Piemērotais P (fosfora), olbaltumvielu un enerģijas daudzums kopā ar 
L-karnitīnu un antioksidantiem nodrošina novecojošu suņu labsajūtu.

Osteoartrīts, locītavu problēmas

Kucēni 

Grūsnas un laktējošas kuces

Novecojoši suņi

Piezīmes

suns

Kontrindikācijas

Indikācijas

Papildus informācija 
•	 Barības sastāvdaļu aktīvās vielas pasargā no turpmākās skrimšļa 

sabrukšanas.
•	 Hidrolizētais želatīns, Jaunzēlandes zaļās gliemenes, glikozamīns 

un hondroitīna sulfāts apgādā ar nepieciešamajiem materiāliem 
skrimšļa matrices veidošanai.

•	 Zivju eļļai ir pretiekaisuma iedarbība.
•	 Palīdz novērst aptaukošanos un ar to saistīto papildus slodzi 

locītavām.
•	 Samazinātais olbaltumvielu un fosfora daudzums padara TROVET 

Mobility & Geriatrics par ļoti labi piemērotu barību pieaugušiem un 
novecojošiem suņiem.
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Sastāvs                sausā barība                      Vitamīni                        sausā barība
Olbaltumvielas                     18.0%     A vitamīns                        15.000 IU/kg
Tauki                                    13.0%     D3 vitamīns                        2.000 IU/kg
Šķiedras                                4.0%     E vitamīns                            500 mg/kg
Pelni                                      4.6%     Enerģija (ME)                      14.6 MJ/kg

Minerālvielas
Kalcijs                                  0.62%     Kālijs                                             0.8%
Fosfors                                 0.55%     Magnijs                                        0.11%
Nātrijs                                    0.2%     Mitrums                                         9.0%

Mobility & Geriatrics

Ķermeņa svars (kg)                5              10               20               30               40               50            60
Sausā barība (g)					Min         95           155             260             350             435             510           580
       Max     125           215             355             490             605             720           825

Iepakojums: sausā barība: 2.5 kg, 12.5 kg

TIP: lieto kopā ar visiem TROVET kārumiem.  

Ieteikumi barošanai
Ieteicamais pakāpeniski pāriet uz TROVET Mobility & Geriatrics. Dažas dienas pievienot jauno 
barību samazinātā daudzumā pie iepriekšējās. TROVET Mobility & Geriatrics lieto pastāvīgi kā 
pilnvērtīgu diētisko barību. 

TROVET Mobility & Geriatrics Dog vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas



Mobility & Geriatrics 
Specifiska informācija par produktu

Galvenais
TROVET Mobility & Geriatrics ir barība, kas ietekmē un atbalsta kustību 
aparātu. Šīs barības lietošanas mērķis ir nodrošināt locītavu mobilitāti 
pieaugušiem un novecojošiem suņiem. Tas ir iespējams, pateicoties 
sastāvdaļām, kas veicina skrimšļa veidošanos un samazina iekaisuma 
reakcijas. 

Attēls 1. Nodilis locītavas skrimslis, kas ir sāpīgu 
iekaisumu procesu cēlonis.

Osteoartrīts
Osteoartrīts ir patoloģisks process locītavās, no kura cieš vairāk nekā 90% suņu, 
kas vecāki par 5 gadiem [1]. Osteoartrīts rodas, ja locītavas skrimsli veidojošā 
matrice ir bojāta. Tas noved pie iekaisuma, kas ir dziļāku bojājumu cēlonis. Šādā 
veidā degradējošais process uztur pats sevi. Osteoartrīts principā ir neārstējams, 
ārstnieciskie pasākumi ir vērsti uz sāpju un iekaisuma samazināšanu. Visbiežāk 
lietotās pretsāpju zāles ir nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (NSPL). Tādēļ laba 
alternatīva ir lietot piemērotas barības vielas ar veselību veicinošām īpašībām. 

TROVET Mobility & Geriatrics satur ievērojamu daudzumu barības vielu, kas 
atstāj pozitīvu ietekmi uz locītavu mobilitāti.

Vesela locītava Locītavas artrīts

Aktīvās sastāvdaļas
Barības vielas ir efektīvi pielietojamas ostaoartrīta novēršanā, jo 
iedarbojas dažādos veidos: veicina locītavu stāvokļa uzlabošanos, 
samazina iekaisumu un pasargā no svara pieaugšanas. Pētījumi 
apstiprina sakarību starp suņiem ar lieko svaru kā suņiem ar osteoartrīta 
simptomiem. Svara samazināšana vājina tādus simptomus, kā klibums 
[2,3]. Tas aptur arī osteoartrīta attīstību, jo mazina skrimšļa fizisku 
nodilšanu.

Piezīmes

suns

Muskuļi
Bursa

Kauls Kauls
Locītavu kapsula

Nodilis skrimslis

Nodilis, bojāts kauls

Locītavu kapsula

Skrimslis
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Pozitīva iedarbība uz skrimšļa matricu                     
Hidrolizēts želatīns, hondroitīna sulfāts, glikozamīns un Jaunzēlandes zaļās 
gliemenes (GLM) nodrošina ar izcilām barības vielām matrices veidošanai, 
no kuras veidojas skrimslis. Tās mazina esošā skrimšļa degradāciju [5,6].

Pretiekaisuma iedarbība                     
Zivju eļļai kopā ar augu izcelsmes sastāvdaļām ir pretiekaisuma iedarbība.

Antioksidanti                     
Vīnogu mizu ekstrakts, zaļā tēja un E vitamīns darbojas kā antioksidanti.

Svara noturēšana                     
Samazinātais enerģijas daudzums un pievienotais L-karnitīns nodrošina 
sunim normālu svaru. Tas samazina locītavu fizisko slodzi.

Novecojošiem dzīvniekiem                     
Novecojošiem dzīvniekiem nepieciešamas papildus rūpes. Samazināts ol-
baltumvielu un fosfora daudzums mazina nieru slodzi un nodrošina optimālu 
nieru funkciju uzturēšanu.

TROVET Mobility & Geriatrics



Multi Purpose (Rabbit) 
RRT | Funkcionāls cienasts
Sabalansēts cienasts pieaugušiem suņiem 

Tīra truša gaļa un rīsi reti izraisa alerģiju.

Urīna pH 6,0 – 6,4 un samazināts Mg (magnija) palīdz samazināt 
struvītu urīnakmeņu veidošanos.

Samazināts P (fosfora) daudzums mazina nieru darbības traucējumu 
attīstību, augstas kvalitātes olbaltumvielu samazinātais daudzums 
mazina nieru stresu.

Struvītu izraisīta urolitiāze

Kucēni

Suņi ar urīnakmeņiem, kuru cēlonis nav struvīti

Hipersensitivitāte pret truša gaļu

Nieru problēmas

Sirds funkciju traucējumi un gastrointestinālas problēmas

Piezīmes

suns

Kontrindikācijas

Indikācijas

Papildus informācija 
•	 Hipoalerģiskie cienastu sastāvā ir viens olbaltumvielu un viens 

ogļhidrātu avots (trusis un rīsi).
•	 Pazemina urīna pH kopā ar mazāku magnija daudzumu.
•	 Atbalsta terapeitisko efektu, lietojot diētisko barību.
•	 Samazināts nātrija daudzums, palielināta kālija/nātrija attiecība.
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Sastāvs             sausie kārumi                      Vitamīni                    sausie kārumi
Olbaltumvielas 12.5%  A vitamīns 15.000 IU/kg
Tauki  6.5%  D3 vitamīns 1.500 IU/kg
Šķiedras 2.5%  E vitamīns 125 mg/kg
Pelni 3.5%  Enerģija (ME) 13.6 MJ/kg

Minerālvielas
Kalcijs 0.35%  Kālijs 0.4%
Fosfors 0.35%  Magnijs  0.06%
Nātrijs  0.09%  Mitrums 8.0%

Multi Purpose (Rabbit) Functional Treats

Ķermeņa svars (kg)                5              10               20               30               40               50            60
Sausie kārumi                      7              10               18               24               29               35             40

Iepakojums: sausais cienasts: 400g

Ieteikumi lietošanā
TROVET Multi Purpose (Rabbit) Functional Treats ieteicami 6 mēnešus ilgam periodam, lai 
atbalstītu nieru, sirds funkcijas to traucējumu gadījumā, kā arī lai mazinātu struvītu urīnakmeņu 
recidīvu. 
Šos cienastus var lietot vienlaicīgi ar sekojošām TOVET barībām: Urinary Struvite, Renal & 
Oxalate, Hypoallergenic (Rabbit), Intestinal, Dental (vai Dental Mini), Mobility & Geriatrics un 
Adult.  

TROVET Puppy Milk vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas



Multi Purpose (Lamb) 
MPT | Funkcionāls cienasts
Sabalansēts cienasts pieaugušiem suņiem 

Tīra jēra gaļa un rīsi reti izraisa alerģiju.

Urīna pH 6,0 – 6,4 un samazināts Mg (magnija) palīdz 
samazināt struvītu urīnakmeņu veidošanos.

Samazināts P (fosfora) daudzums mazina nieru darbības 
traucējumu attīstību, augstas kvalitātes olbaltumvielu samazinātais 
daudzums mazina nieru stresu.

Struvītu izraisīta urolitiāze

Kucēni

Suņi ar urīnakmeņiem, kuru cēlonis nav struvīti

Hipersensitivitāte pret jēra gaļu

Nieru problēmas

Sirds funkciju traucējumi un gastrointestinālas problēmas

Piezīmes

suns

Kontrindikācijas

Indikācijas

Papildus informācija 
•	 Hipoalerģiskie cienastu sastāvā ir viens olbaltumvielu un viens 

ogļhidrātu avots (jērs un rīsi).
•	 Pazemina urīna pH kopā ar mazāku magnija daudzumu.
•	 Atbalsta terapeitisko efektu, lietojot diētisko barību.
•	 Samazināts nātrija daudzums, palielināta kālija/nātrija attiecība.
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Sastāvs             sausie kārumi                      Vitamīni                    sausie kārumi
Olbaltumvielas 11.0%  A vitamīns 15.000 IU/kg
Tauki  6.5%  D3 vitamīns 1.500 IU/kg
Šķiedras 2.5%  E vitamīns 50 mg/kg
Pelni 3.5%  Enerģija (ME) 13.6 MJ/kg

Minerālvielas
Kalcijs  0.55%  Kālijs  0.25%
Fosfors 0.35%  Magnijs  0.06%
Nātrijs  0.1%  Mitrums 10.0%

Multi Purpose (Lam
b) Functional Treats

Ķermeņa svars (kg)                5              10               20               30               40               50            60
Sausie kārumi                      7             10                18               24               29               35             40

Iepakojums: sausais cienasts: 400g

Ieteikumi lietošanā
TROVET Multi Purpose (Lamb) Functional Treats ieteicami 6 mēnešus ilgam periodam, lai 
atbalstītu nieru, sirds funkcijas to traucējumu gadījumā, kā arī lai mazinātu struvītu urīnakmeņu 
recidīvu. 
Šos cienastus var lietot vienlaicīgi ar sekojošām TOVET barībām: Urinary Struvite, Renal & 
Oxalate, Hypoallergenic (Lamb), Intestinal, Dental (vai Dental Mini), Mobility & Geriatrics un 
Adult. 

TROVET Multi Purpose (Lamb) Functional Treats vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas



Multi Purpose (Ostrich)
Functional Treats 
Sabalansēts cienasts pieaugušiem suņiem 

Tīra strausa gaļa reti izraisa alerģiju.

Cienasta tekstūra palīdz samazināt zobu aplikuma 
veidošanos.

Mazāks enerģijas daudzums palīdz samazināt lieko svaru 
un uzturēt to normā.

Barības alerģijas un nepanesība

Kucēni

Aptaukošanās

Hipersensitivitāte pret strausa gaļu

Zobu aplikums un zobakmens

Piezīmes

suns

Kontrindikācijas

Indikācijas

Papildus informācija 
•	 Hipoalerģiskie cienastu sastāvā ir viens olbaltumvielu avots (strausa 

gaļa).
•	 Atbalsta terapeitisko efektu, lietojot diētisko barību.
•	 Palīdz novērst aptaukošanos.
•	 Samazina zoba aplikuma veidošanās risku.
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Multi Purpose (Ostrich) Functional Treats

Sastāvs             sausie kārumi          
Olbaltumvielas 87.0%  Mitrums  9.0%
Šķiedras 4.5%
Pelni 3.5%  Enerģija (ME) 14.3 MJ/kg

Iepakojums: sausais cienasts: 150g

Ieteikumi lietošanā
TROVET Multi Purpose (Ostrich) Functional Treats ir ieteicams svara samazinošas diētas 
atbalstam, kur tiek lietota barība ar samazinātu kaloriju daudzumu, strikti ievērojot ikdienas 
fiziskos vingrinājumus. 
Šos cienastus var lietot vienlaicīgi ar sekojošām TOVET barībām: Hypoallergenic (Ostrich), 
Dental (vai Dental Mini), Weight & Diabetic, Mobility & Geriatrics un Adult.  

TROVET Multi Purpose (Ostrich) Functional Treats vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas

Maksimums 5 – 10% no dienā uzņemtās enerģijas daudzuma
 



Low Calorie (Lamb) 
LCT | Funkcionāls cienasts
Sabalansēts cienasts ar zemu kaloriju saturu 
pieaugušiem suņiem 

Mazāks enerģijas daudzums palīdz samazināt lieko svaru 
un uzturēt to normā.

Kālija citrāts mazina metabolo acidozi un oksalātu kristālu 
veidošanos.

Samazināts P (fosfora) daudzums mazina nieru darbības 
traucējumu attīstību, augstas kvalitātes olbaltumvielu samazinātais 
daudzums mazina nieru stresu.

Urātu, cistīna un oksalatu izraisīta urolitiāze

Kucēni

Suņi ar struvītu urīnakmeņiem

Hipersensitivitāte pret jēra gaļu

Aptaukošanās

Nieru problēmas

Piezīmes

suns

Kontrindikācijas

Indikācijas

Papildus informācija 
•	 Hipoalerģiskie cienastu sastāvā ir viens olbaltumvielu avots 

(jēra gaļa).
•	 Atbalsta terapeitisko efektu, lietojot diētisko barību.
•	 Satur kālija citrātu, kas ierobežo oksalātu veidošanos.
•	 Palīdz novērst aptaukošanos.
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Sastāvs             sausie kārumi                      Vitamīni                    sausie kārumi
Olbaltumvielas 13.5%  
Tauki  5.4%  
Šķiedras 2.9%  
Pelni 2.1%  Enerģija (ME) 13.7 MJ/kg

Minerālvielas
Kalcijs  0.5%  Kālijs  0.6%
Fosfors 0.2%  Mitrums 9.0%
Nātrijs  0.2%

Low Calorie (Lam
b) Functional Treats

Ķermeņa svars (kg)                5              10               20               30               40               50            60
Sausie kārumi	                      4               8               12                16               20               24             28

Iepakojums: sausais cienasts: 400g

Ieteikumi lietošanā
TROVET Low Calorie (Lamb) Functional Treats ir ieteicams svara samazinošas diētas 
atbalstam, kur tiek lietota barība ar samazinātu kaloriju daudzumu, strikti ievērojot ikdienas 
fiziskos vingrinājumus. 
Šos cienastus var lietot vienlaicīgi ar sekojošām TOVET barībām: Renal & Oxalate, Hypoallergenic 
(Lamb), Intestinal, Dental (vai Dental Mini), Mobility & Geriatrics un Adult. 

TROVET Low Calorie (Lamb) Functional Treats vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas



Piezīmes

suns

Rīsi kā ogļhidrātu avots ir ļoti viegli sagremojami.

Hidrolizēšana samazina olbaltumvielu molekulas svaru, 
samazinot alerģisku reakciju risku.

Izcilas kvalitātes olbaltumvielas nodrošina nepieciešamību pēc 
barības vielām un nodrošina optimālu organisma darbību.

Multi Purpose 
(Hydrolysed protein)
Funkcionāls cienasts
Sabalansēts cienasts pieaugušiem suņiem 

Barības alerģija

Kucēni

Barības nepanesība

Kontrindikācijas

Indikācijas

Papildus informācija 
•	 Hipoalerģiskās diētiskās barības sastāvā ir viens hidrolizētu 

olbaltumvielu un viens ogļhidrātu avots (zivis un rīsi).
•	 Pasargā no imunoloģiskām reakcijām (barības alerģijas) vai tādām 

reakcijām, kas nav saistītas ar imunitāti (barības nepanesība), 
kas izpaužas kā ādas problēmas un/vai gremošanas traucējumi 
(caureja, vemšana).

•	 Hipoalerģiskā barība pakāpeniski mazina niezi un novērš sekundārus 
ādas ievainojumus, kas rodas no pastiprinātas kasīšanās, košanas 
un berzēšanās.

•	 Sūdzības par jūsu suņa hipersensitivitāti ir biežas, nav nosakāms 
specifisks cēlonis.
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Iepakojums: sausais cienasts: 400g

Ieteikumi barošanai
TROVET Multi Purpose (Hydrolised protein) Functional Treats ieteicami 6 mēnešus ilgam 
periodam, lai atbalstītu nieru un sirds funkcijas. 
Šos cienastus var lietot vienlaicīgi ar sekojošām TOVET barībām: Regulator, Hypoallergenic 
(Rabbit), Hypoallergenic (Lamb), Hypoallergenic (Venison), Intestinal, Dental (vai Dental Mini), 
Mobility & Geriatrics, Renal & Oxalate (ja vien nav ieteikta oksalātu profilaksei) un Adult.  

TROVET Multi Purpose (Hydrolised protein) Functional Treats vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas

Sastāvs             sausie kārumi    
Olbaltumvielas  9.0 %
Tauki  3.5 %  
Šķiedras 1.0 % 
Pelni 3.5 %   Enerģija (ME)  13.2 MJ/kg

Minerālvielas 
Kalcijs  0.3 %    Kālijs 0.1 %
Fosfors 0.1 %   Mitrums 9.0 %
Nātrijs 0.5 % 

Multi Purpose (Hydrolysed protein) Functional Treats

Ķermeņa svars (kg)                5              10               20               30               40               50            60
Sausie kārumi                      7             10    18              24              29              35            40 



Adult 
MXF
Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem

Augstas kvalitātes olbaltumvielas apmierina nepieciešamību 
pēc organisma funkciju uzturēšanas. 

Izcilas garšas īpašības veicina barības uzņemšanu.

Piemērots Omega 3/6 daudzums samazina cirkulējošo iekaisuma 
mediatoru daudzumu un labvēlīgi ietekmē ādu un apmatojumu.

Uzturošā barība pieaugušiem suņiem

Kucēni

Gastro-intestinālas problēmas

Piezīmes

suns

Kontrindikācijas

Indikācijas

Papildus informācija 
•	 Augstas kvalitātes viegli sagremojama ar 100% dzīvnieku 

olbaltumvielām (cālis un olas).
•	 Izcilas kvalitātes aminoskābes.
•	 Nesatur ķīmiskas smaržvielas, krāsvielas vai piedevas.
•	 Nesatur kviešus un sojas produktus.
•	 Īpaši piemērota suņiem ar normālu vai viegli palielinātu nepie-

ciešamību pēc enerģijas.
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Sastāvs        sausā barība         konservi           Vitamīni           sausā barība           konservi
Olbaltumvielas        26.0%                    7.7%     A vitamīns           20.000 IU/kg        1.200 IU/kg
Tauki                       16.0%                    6.6%     D3 vitamīns           2.000 IU/kg           150 IU/kg
Šķiedras                   2.5%                   0.32%     E vitamīns               170 mg/kg          100 mg/kg
Pelni                          7.5%                    1.9%     Enerģija (ME)         15.1 MJ/kg           4.4 MJ/kg

Minerālvielas
Kalcijs                     1.55%                  0.23%     Kālijs                              0.75%                 0.23%
Fosfors                     1.3%                   0.21%     Mitrums                            9.5%                77.0%
Nātrijs                     0.25%                  0.26%

Adult

Ķermeņa svars (kg)                5              10               20               30               40               50            60
Sausā barība (g)					Min         90           150             245             320             390             450           510
       Max     125            205             330            440             540             630           720
Konservi (g)             Min      285            470             775            1040           1285           1510         1715
       Max     390            635          1060             1450           1800           2120        2450

Iepakojums: sausā barība: 3 kg, 12.5 kg
                           Konservi: 400 g

TIP: lieto kopā ar visiem TROVET kārumiem.   

Ieteikumi barošanai
Pakāpeniski pāriet uz TROVET Adult. Dažas dienas pievienot jauno barību samazinātā 
daudzumā pie iepriekšējās. TROVET Adult lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību. 

TROVET Adult Dog vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas



Puppy 
CPF
Pilnvērtīga barība visu suņu šķirņu kucēniem

Var izbarot visu suņu šķirņu kucēniem, pateicoties piemērotam 
Ca (kalcijs) un enerģijas daudzumam.

Papildus lecitīns nodrošina vēl veselīgāku ādu un apmatojumu.

Piemērots Omega 3/6 daudzums samazina cirkulējošo iekaisuma 
mediatoru daudzumu un labvēlīgi ietekmē ādu un apmatojumu.

Barība kucēniem augšanas fāzē

Grūsnas un laktējošas kuces

Specifisku kontrindikāciju nav 

Piezīmes

suns

Kontrindikācijas

Indikācijas

Papildus informācija 
•	 Augstas kvalitātes viegli sagremojama barība nodrošina, ka 

gremošanas trakts attīstības stadijā netiek lieki noslogots.
•	 Papildus lecitīns un Omega 3/6 uztur veselīgu un spodru 

apmatojumu.
•	 Novērš iespējamās skeleta un kaulu problēmas, pateicoties 

samazinātam enerģijas un kalcija daudzumam, kas ir īpaši nozīmīgi 
lielo šķirņu kucēniem.
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Sastāvs                sausā barība                      Vitamīni                        sausā barība
Olbaltumvielas                   28.0%     A vitamīns                        15.000 IU/kg
Tauki                                  16.0%     D3 vitamīns                        1.500 IU/kg
Šķiedras                              2.5%     E vitamīns                            100 mg/kg
Pelni                                    6.0%                              Enerģija (ME)                      15.6 MJ/kg

Minerālvielas
Kalcijs                                 1.05%     Kālijs                                          0.67%
Fosfors                               0.85%     Mitrums                                        8.0%
Nātrijs                                 0.35%

Puppy

Vecums >      1-2     3-4     5-7      8-12    12-18
Svars (kg)
1                      80       65      45        35         35
3                    190     150    100        80         85
5                    250     225    145       115       115
10                  410      370    230      190       190
15                  550     500     310      255       255
20                  685     615     385      315       315
25                  800     725     455      370       370
30                             830     520      425       425
35           930     580      475       475

Vecums  >      3-4     5-7     8-12     12-18  mēneši

Svars (kg)
40     1020     645     525       525
45               700      570       570
50               755      620       620
55             665       665
60             705       705
65               750
70               790
75               835

Iepakojums: sausā barība: 3 kg, 10 kg

TROVET Puppy vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas g/dienā

IEVĒROT: Grūsnām un laktējošām kucēm šajos periodos raksturīga palielināta nepieciešamība pēc barības vielām. Ieteicamo 
dienas devu var palielināt četrkārtīgi. TROVET Puppy var barot sākot no piektās grūsnības nedēļas līdz pat atnešanās brīdim. 
Nepieciešamība pēc palielinātas barības devas ir atkarīga no ķermeņa svara, metiena lieluma, kā arī grūsnības/laktācijas fāzes u.c.



Puppy Milk 
PMR
Pilnvērtīgs piena aizvietotājs kucēniem bez mātēm

Izcilas garšas īpašības veicina piena uzņemšanu.

Enerģijas un tauku saturs ir līdzīgs kuces pienam, tādējādi 
kucēni saņem visu nepieciešamo.

Laktozes saturs ir līdzīgs kuces pienam un nodrošina 
labu gremošanu.

Highly palatable

High energy

Optimal lactose

Piedeva pie mātes piena

Specifisku kontrindikāciju nav  

Grūsnas un laktējošas kuces

Barošana
Deva: 10 mērkarotes (50g) piena pulvera uz 250ml ūdens (45 – 500C). 
Kombinēt nepieciešamo ūdens un attiecīgu piena pulvera daudzumu 
pudelītē. Noslēdziet pudelīti un sakratiet, līdz pulveris pienācīgi izšķīdis. 
Pārliecinieties, vai piens ir pietiekoši atdzisis līdz aptuveni 380C, 
uzpilinot to uz ādas plaukstas locītavas rajonā.

Piezīmes

suns

Kontrindikācijas

Indikācijas

Papildus informācija 
•	 Augstas kvalitātes pilnvērtīgs mākslīgā piena pulveris ar augstu 

enerģijas un olbaltumvielu saturu.
•	 TROVET Puppy Milk satur maz laktozes (18%), kas pielīdzināts 

laktozes līmenim kuces pienā (14-18%).
•	 Paredzēta kucēniem – bāreņiem, liela metiena gadījumā, kā arī, ja 

kucei ir maz piena un tā nepietiekoši nerūpējas par kucēniem.
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Puppy Milk

Sastāvs                sausā barība                      Vitamīni                        sausā barība
Olbaltumvielas                    28,0%     A vitamīns                        16.000 IU/kg
Tauki                                   30,0%     D3 vitamīns                        1.600 IU/kg
Šķiedras                                0,1%     E vitamīns                              80 mg/kg
Pelni                                     6,2%     Enerģija (ME)                      19,5 MJ/kg

Minerālvielas
Kalcijs                                   1,2%     Mitrums                                        3.5%
Fosfors                                 0,8%
Nātrijs                                 0,35%

                                                          mazo šķirņu suņi     vidējo šķirņu suņi     lielo šķirņu suņi
 Vidējais vecums / dienās                         20-40 gr                     60-90 gr                      110-140 gr
	Ieteicamā deva ml/kg ķermeņa svara    140-180 ml                 160-200 ml                   180-260 ml

No aptuveni 3,5 nedēļu vecuma sākt barot ar sauso barību, piemēram, ar Trovet 
Puppy (ieteicams samitrinātu). Pakāpeniski samazināt piena daudzumu, aizvietojot to 
ar ūdeni. Pārtraukt barošanu ar pienu 40 dienu vecumā, barojot ar sausās barības 
nelielām porcijām (Trovet Puppy), vienlaikus nodrošinot, ka kucēnam ir pieejams svaigs 
dzeramais ūdens.

Iepakojums: sausais pulveris: 400g

TROVET Puppy Milk vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas

Ieteikumi lietošanā
Ja kucēniem nav mātes, ieteicams tos barot saskaņā ar turpmāk norādīto.



Balance
Vitamīnu un minerālvielu maisījuma 
piedeva suņiem

Pilnvērtīga, sabalansēta barība uzlabo veselību un 
veicina ādas un apmatojuma atjaunošanos.

Dzīvnieks to labprāt ēd.

Piemērota mājās gatavotai un 
nepilnvērtīgai barībai.

Health support

Uptake

Hypoallergenic

Papildinājums diētiskajai barībai

Specifisku kontrindikāciju nav

Ādas problēmas

Šo vielu nepietiekamība

Piezīmes

suns

Kontrindikācijas

Indikācijas

Papildus informācija 
•	 Ideāla piedeva mājās gatavotai un nepilnvērtīgai barībai.
•	 Nav specifiskas garšas.
•	 Viegli dozējama.
•	 TROVET Balance satur viesus nepieciešamos vitamīnus un 

minerālvielas optimālā attiecībā un daudzumā.
•	 Var lietot arī kaķiem.
•	 Var lietot kā piedevu mājās gatavotai barībai, ja dzīvniekam ir 

diagnoze – ar barību saistīta dermatoze vai hipersensitivitāte.
•	 Ja gatavojieties dzīvnieku ilgstoši barot ar mājās gatavotu barību, 

pirms tam vienmēr konsultējieties ar speciālistu.
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Vitamīni    Minerālvielas 
A  166,650 IU Dzelzs (Fe(II)SO4)                             333.30 mg
D3  16,665 IU Varš                                                   133.32 mg
E  33,331 IU Mangāns                                            416.60 mg
K  50 mg Jods                                                     33.33 mg
B1  334 mg Selēns                                                    3.33 mg
B2  250 mg Kalcijs                                                         167 g
Niacīns (B3)  834 mg Fosfors                                                    83.33 g
Pantotēnskābe (B5)  333 mg Magnijs                                                      2.40 g
Biotīns (B8)  8,333 mcg Kālijs                                                             50 g
B12  834 mcg Nātrijs                                                       41.70 g
Folijskābe  50 mg Cinks                                                     2,000 mg
B6  250 mg --------------------------------------------
C  1,667 mg Taurīns                                                33,331 mg
    Mitrums                                                        1.8%

Balance

% pacientu
100

Attēls Nr.1 TROVET Balance 
novērtēšanas rezultāti Veterinaire 
Specialisten Oisterwijk.

0
simptomi 
novērsti

simptomi nav 
novērsti

95%

5%

Ķermeņa svars (kg)                    10                 20                30                 40                 50               60
minimum (g)                          1.5                3                4.5                  6                  7.5               9
maximum (g)                            3                  6                   9                  12                 15               18

Iepakojums: sausais pulveris: 250g

Ieteikumi lietošanā
TROVET Balance tika intensīvi pārbaudīta un novērtēta Veterinaire Specialisten Oisterwijk, 
lai noteiktu blakusefektus pacientiem ar dermatozi (skat. Attēlu Nr.1) un tika lietota kā piedeva 
mājās gatavotai barībai pacientiem, kuriem ir ar barību saistīta dermatoze vai hipersensitivitāte. 

TROVET Balance vidējais sastāvs (kg)

Ieteicamās dienas devas



Mobility
Barības piedeva (pulveris un kapsulas) locītavu 
veselībai suņiem un kaķiem

omega 3 fatty acids

mobility

100% natural 

suns & kaķis

Piezīmes

Satur 100% dabiskas, ekoloģiskā ceļā iegūtas sastāvdaļas bez 
piedevām vai pildvielām.

Unikāla kombinācija no jūras veltēm nodrošina labāku mobilitāti, uzlabojot locītavu 
veselību un fleksibilitāti.

Zivju eļļas EPA taukskābes mazina dažādas iekaisuma reakcijas un nodrošina 
locītavu veselību un fleksibilitāti.

Uztur locītavu funkciju

Nav ieteicams grūsniem dzīvniekiem

Nelietot dzīvniekiem ar alerģiju pret jūras produktiem

Atvieglo artrīta izraisītos simptomus

Mazina locītavu bojājumu risku

Kontrindikācijas

Indikācijas

Papildus informācija 
•	 TROVET Mobility ir 100% tīrs un dabisks produkts.
•	 Ieteicams gan jauniem, gan novecojošiem, gan aktīviem, gan ar 

artrītu slimojošiem suņiem un kaķiem.
•	 Uzglabāt istabas temperatūrā, zem 250C. Sargāt no gaismas. Saturu 

nedrīkst sildīt. 
•	 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.

•	 Oficiāls paziņojums: visas dabiskās izejvielas ir iegūtas 100% videi 
draudzīgā veidā, saskaņā ar vienošanos ar CITES (Konvencija 
par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu 
sugām).



Sastāvs                      Pulveris / kapsulas
Olbaltumvielas        64.5 %
Tauki       17.0 %
Pelni     5.5 %

Mobility

Suņa svars (kg)              2 - 5              5 - 10             11 - 20           21 - 30          31 - 40          +10
Kapsulas pcs    2           4                      6                   8                10                 +1 
Kaķis                          1 kapsula dienā 

Suņa svars (kg)              5 - 10           11 - 20        21 - 30        31 - 40          41 - 50 
Tējkarote pulvera              1/2          3/4        1                1 1/4             1 1/2
Kaķis                       ¼ tējkarotes dienā

Iepakojums: 200 x 250mg kapsulas
                    100g un 250g pulveris
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Ieteikumi lietošanā
TROVET Mobility ieteicams lietošanai vienu reizi dienā kopā ar barību vai kā kārumu, cienastu. 
Pēc locītavu savainojumiem vai operācijām devu ieteicams dubultot. Pirmajā nedēļā ieteicama 
puse no devas. Lietot kopā ar visu veidu parasto vai diētisko barību, kā arī ar NPL (nesteroīdie 
pretiekaisuma līdzekļi). TROVET Mobility var lietot nepārtraukti.

TROVET Mobility (pulveris un kapsulas) suņiem un kaķiem vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas (1 tējkarote=2,25grami) (pulveris):

Ieteicamās dienas devas (kapsulas):



Mobility Bites
Funkcionāls cienasts
Barības piedeva locītavu veselībai suņiem un 
kaķiem

mobility

100% natural 

CITES
suns & kaķis

Piezīmes

Satur 100% dabiskas, ekoloģiskā ceļā iegūtas sastāvdaļas bez 
piedevām vai pildvielām.

Unikāla kombinācija no jūras veltēm nodrošina labāku mobilitāti, uzlabojot locītavu 
veselību un fleksibilitāti.

Visas dabiskās izejvielas ir iegūtas 100% videi draudzīgā veidā, saskaņā ar 
vienošanos ar CITES.

Uztur locītavu funkciju

Nav ieteicams grūsniem dzīvniekiem

Atvieglo artrīta izraisītos simptomus

Mazina locītavu bojājumu risku

Kontrindikācijas

Indikācijas

Papildus informācija 
•	 TROVET Mobility ir 100% tīrs un dabisks produkts.
•	 Ieteicams gan jauniem, gan novecojošiem, gan aktīviem, gan ar 

artrītu slimojošiem suņiem un kaķiem.
•	 Uzglabāt istabas temperatūrā, zem 250C. Sargāt no gaismas. Saturu 

nedrīkst sildīt. 
•	 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.

•	 Oficiāls paziņojums: visas dabiskās izejvielas ir iegūtas 100% videi 
draudzīgā veidā, saskaņā ar vienošanos ar CITES (Konvencija 
par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu 
sugām).



Sastāvs                            Kārums  
Olbaltumvielas                   30.1 %   
Tauki                                   12.1 %    
Pelni                                     3.5 %		 	

M
obility B

ites

Ķermeņa svars (kg) 2-5 6-10 11-20 21-30 31-40 >41

Kārumi gab/dienā  1 2 3 4 5 6

Iepakojums: 200g = ± 160 gab.
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Ieteikumi lietošanā
TROVET Mobility Bites funkcionālo cienastu ieteicams lietot vienu reizi dienā kopā ar barību 
vai ūdeni. Pēc locītavu savainojumiem vai operācijām devu ieteicams dubultot. Pirmajā nedēļā 
ieteicama puse no devas. Lietot kopā ar visu veidu parasto vai diētisko barību, kā arī ar NPL 
(nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi). TROVET Mobility var lietot nepārtraukti.

TROVET Mobility Bites suņiem un kaķiem vidējais sastāvs

Ieteicamās dienas devas:


