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Happy pet. Happy you.

Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām



DABA     ZINĀTNE



DABA     ZINĀTNE
...perfektā harmonijā!

Farmina Vet Life “Natural Diet” ir jauna, 
revolucionāra diētisko barību līnija, kuras 
galvenais vadmotīvs ir daba. Jaunās barības 
formulas ir balstītas uz ilgiem un padziļinātiem 
zinātniskiem petījumiem, sadarbībā ar 
Neapoles Federico II Universitātes Uztura 
katedru.

Izstrādājot nevainojamu, suņu un kaķu 
fizioloģijai atbilstošu uztura stratēģiju, Farmina 
zinātniskās pētniecības departaments radīja 
pirmo 100% dabīgo veterināro diētu pasaulē.

Lai pārbaudītu veterinārās diētas efektivitāti, 
Farmina Pet Foods sadarbojas ar neatkarīgiem 
veterinārārstiem, kas praksē strādā ar 
slimību skartiem dzīvniekiem. Šī sadarbība ļauj 
dzīvniekiem turpināt ierasto dzīves ritmu 
ģimenē, tiem ierastajos apstākļos, 
pilnībā respektējot dzīvnieku 
labturības principus. Farmina 
uzskata, ka mūsu četrkājaino 
draugu veselība iet roku 
rokā ar dzīvnieku 
īpašnieku rūpēm un 
mīlestību!



DABĪGS RISINĀJUMS, KAS NODROŠINA SUŅU UN KAĶU LABTURĪBU.

Farmina Vet Life “Natural Diets” sastāvā ir tikai dabīgie antioksidanti, ar tokoferolu bagāti 
ekstrakti, kas nodrošina dabīgu barības saglabāšanu. Barība tiek iepakota kontrolētas 
atmosfēras apstākļos, lai novērstu tauku oksidāciju un saglabātu aromātu un svaigumu. 

Lai gan Eiropas Savienībā ir atļauta ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) lietošana, 
Farmina ir izdarījusi izvēli par labu piesardzības principam. Farmina ražo barību, kas nesatur 
ĢMO, un no barības formulām tiek izslēgtas visas potenciāli ģenētiski modificētās sastāvdaļas. 
Barības ražošanā tiek izmantoti pirmatnējās formas graudaugi (speltas kvieši un auzas) 
un citi no ģenētiski modificētiem organismiem brīvi produkti.

Pirmatnējās formas graudaugi, kas ir Farmina Vet Life “Natural Diets” sastāvā, ierindo to zema 
glikēmiskā indeksa barību kategorijā, kas nodrošina optimālu glikēmisko atbildes reakciju 
pēc maltītes. 

Farmina izmanto tikai labākās kvalitātes izejvielas un pārstrādes procesā nodrošina minimālu 
barības vielu zudumu. Tas padara barību viegli sagremojamu un nodrošina izcilu barības 

vielu biopieejamību un uzturvērtību. Farminas ražošanas sistēmas pievienotā vērtība 
ir divas ražošanas tehnoloģijas:

DIVKĀRŠĀS SKRŪVES EKSTRŪDERIS

 
 

Salīdzinot ar biežāk sastopamo vienskrūves ekstrūderi, divkāršās 
skrūves ekstrūderis daudz efektīvāk samaisa izejmateriālus un 
veic vienmērīgāku barības pagatavošanas procesu, kas savukārt 
nodrošina par 25% augstāku barības sagremojamību.

VAKUUMA PĀRKLĀJUMA SISTĒMA
Farmina izmanto unikālu vakuuma 
tehnoloģiju, kas nodrošina barības vielu 
iekļūšanu barības graudiņu mikroporās bez 
karsēšanas. Tādā veidā tiek iegūti 

ilgdzīvojoši un izturīgi vitamīni. Pateicoties 
vakuuma sistēmai, Farmina var pievienot 

vitamīnus pēc barības graudiņu pagatavošanas, pasargājot tos no mehāniskā 
un karstuma stresa. Vitamīniem ir ilgāks mūžs un tie ir izturīgāki.



Gestione alimentare delle urolitiasi da struvite nel cane.
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Dinamiche di accrescimento del 

cucciolo nel primo anno di vita.
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Comparazione scientifica dell’efficacia
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besity Vet Life Formula
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FARMINA ZINĀTNISKĀ PĒTNIECĪBA
Zinātniskie pētījumi, kurus apstiprinājusi neatkarīga universitāte. 

FVR UN TĀ AKTIVITĀTES: “DISCUSS”

Kopš 2010. gada FVR izdod informatīvi 
zinātnisku žurnālu Discuss. Šī publikācija 
tika radīta ar mērķi informēt veterinārārstus 
par veterinārās prakses jauninājumiem, kurus 
izmantot ikdienas darbā. Pamatojoties uz 
detalizētu bibliogrāfiju, žurnāls dod padomus 
jautājumos, kuros terapijas veiksmes pamatā ir 
barošanas pieeja. Katra izdevuma otrajā daļā tiek 
aprakstītas pētījumu metodes un rezultāti, 
kurus veicis FVR saistībā ar 
publikācijas tēmu. Discuss 
ir pieejams dažādās 
valodās un bez 
maksas tiek izplatīts 
veterinārārstiem visā 
Eiropā.

Jau vairākus gadus Farmina sadarbojas ar Neapoles 
Federico II Universitātes Dzīvnieku Uztura katedru. 
Pateicoties šai sadarbībai, mēs plānojam veikt 
izmēģinājumus, lai iegūtu publisku zinātnisko 
autoritāšu novērtējumu 
un apliecinājumu mūsu 
formulu efektivitātei. 
Gadu gaitā šī 
sadarbība ir veicinājusi 
dažādu zinātniskās 
izpētes līniju attīstību, ko sertificējusi zinātnisko 
pētījumu publikācija starptautiskā žurnālā ar augstu 
bibliometrisko rādītāju. 
Farmina Vet Life produktu iedarbība ir 
zinātniski pierādīta.

2010. gadā Farminas un universitātes sadarbības 
rezultātā, tika izveidots Farmina zinātniskās 
pētniecības departaments (FVR). Šeit mēs pētām 
visjaunākās dzīvnieku barošanas tendences, lai 

piedāvātu tirgū 
inovatīvus produktus, 
izpildām specifiskus 
e k s p e r i m e n t ā l o s 
protokolus, lai 
pārbaudītu katras 

diētas efektivitāti, uzlabotu barības garšas īpašības 
un uzturvērtību.
Turklāt, Farmina zinātniskās pētniecības 
departaments veic pētījumus par veterināro diētu 
ilgtermiņa ietekmi.





LABAS VESELĪBAS GARANTS.
KATRAI PROBLĒMAI IR RISINĀJUMS. PAREIZAIS RISINĀJUMS.

Growth Augšanas un attīstības traucējumi•Kucēnu atveseļošanās 
Kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi kucēniem

Joint Locītavu iekaisuma slimības pieaugušiem suņiem 
Atveseļošanās pēc ortopēdiskās ķirurģijas 

Convalescence Pieaugušu suņu atveseļošanās 
Atveseļošanās pēc nepietiekama uztura

Gastrointestinal Kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi • Atveseļošanās pēc 
nepietiekama uztura • Aizkuņģa dziedzera mazspēja 

Hepatic Hroniska aknu mazspēja

Struvite Struvītu urolitiāze

Struvite Management Atkārtota struvītu urolitiāze•Idiopātisks cistīts

Oxalate Oksalāti•Urāti•Cistīna urolīti 

Renal Hroniska nieru mazspēja
Sirds mazspēja

Cardiac Hroniska sirds mazspēja

Obesity Liekais ķermeņa svars•Cukura diabēts

Diabetic Cukura diabēts

UltraHypo Barības alerģija•Periodiska caureja•Idiopātisks dermatīts

Hypoallergenic Fish & Potato Barības alerģija

Hypoallergenic Egg & Rice Barības alerģija

Neutered 1-10kg Svara kontrole•Cukura diabēta novēršana
Urolitiāzes novēršana

Neutered +10kg Svara kontrole•Cukura diabēta novēršana 
Urolitiāzes novēršana

Formulas suņiem



Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

 AugšAnAs un AttīstībAs trAucējumi.
 Kucēnu AtveseļošAnās. 
 KuŅĢA-ZArnu trAKtA DArbībAs trAucējumi 

Kucēniem.

Darbības veids
Proteīna avots ar augstu bioloģisko vērtību 
veicina augošu suņu atveseļošanos. Augstais 
proteīna saturs barībā nodrošina pilnvērtīgu 
enerģijas uzņemšanu, kas nepieciešama 
gremošanas traucējumu novēršanai. vakuuma 
pārseguma tehnoloģijas pielietošana nodrošina 
hondroitīna sulfāta, glikozamīna, ePA un DHA 
efektivitāti, aizsargājot kaulus, atrisinot kaulu 
augšanas un attīstības problēmas, uzlabojot 
skrimšļa trofiku un nodrošinot pareizu skeleta-
muskuļu sistēmas attīstību kucēniem.

Enerģētiskā vērtība
me 4022 Kcal/Kg – 16,8 mj/Kg.

Sastāvs
Dehidratēta vistas gaļa, rīsi, dzīvnieku tauki, dehidratētas veselas olas, auzas, kaltēts 
biešu mīkstums, linsēklas, hidrolizēts dzīvnieku izcelsmes proteīns, zivju eļļa, augu 
eļļa, zirņu šķiedras, inulīns (0,6%), kālija hlorīds, kalcija karbonāts, sausais alus raugs, 
monodikalcija fosfāts, nātrija hlorīds, glikozamīns (0,025%), hondroitīna sulfāts 
(0,025%).
Analītiskās sastāvdaļas
Proteīns 29,00%, eļļas un tauki 22,00%, šķiedrvielas 1,40%, pelni 7,60%, kalcijs 
1,40%, fosfors 1,00%, nātrijs 0,35%, kālijs 0,70%, magnijs 0,10%, omega-3 
0,40%, omega-6 3,10%, ePA 0,10%, DHA 0,15%. viegli sagremojamu proteīnu un 
ogļhidrātu avots.  

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: Holīna hlorīds 
3000mg, DL-metionīns 2200mg, L-lizīns HcL 
1500mg, taurīns 1000mg, metionīna hidroksilāzes 
cinka helāts 970mg, metionīna hidroksilāzes 
mangāna helāts 400mg, L-karnitīns 300mg, 
glicīna hidrāta dzelzs helāts 185mg, metionīna 
hidroksilāzes vara helāts 68mg, selēna metionīns 
68mg, bezūdens kalcija jodāts 2,4mg, beta 
karotīns 1,5mg. vitamīni: vitamīns e 600mg, 
vitamīns c 150mg, niacīns 38mg, pantotēnskābe 
15mg, vitamīns b2 7,5mg, vitamīns b6 6mg, 
vitamīns b1 4,5mg, folskābe 0,45mg, vitamīns H 
0,4mg, vitamīns b12 0,06mg, vitamīns A 15000sv, 
vitamīns D3 900sv. Antioksidanti: dabīgas 
izcelsmes ar tokoferolu bagāti ekstrakti 10mg.

Pieejamie iepakojuma izmēri: 2kg.12kg

Dienas devas 1 mērkrūze=105g

 Paredzamais pieauguša suņa svars
2kg

(4.4lbs)
5kg

(11lbs)
10kg

(22lbs)
20kg

(44.1lbs)
30kg

(66.1lbs)
40kg

(88.2lbs)
50kg

(110.2lbs)
60kg

(132.2lbs)
70kg

(154.3lbs)

 
Ieteicamā dienas deva 
gramos (mērkrūzēs)

2 mēneši 35g (0.33c) 70g (0.66c) 105g (1.00c) 160g (1.50c) 210g (2.00c) 240g (2.25c) 280g (2.66c) 320g (3.00c) 365g (3.50c)

3 mēneši 50g (0.50c) 100g (1.00c) 150g (1.50c) 245g (2.33.c) 320g (3.00c) 375g (3.50c) 410g (4.00c) 440g (4.25c) 470g (4.50c)

4 mēneši 50g (0.50c) 105g (1.00c) 160g (1.50c) 260g (2.50c) 340g (3.25c) 400g (3.75c) 440g (4.25c) 475g (4.50c) 500g (4.75c)

6 mēneši 65g (0.66c) 130g (1.25c) 200g (2.00c) 320g (3.00c) 420g (4.00c) 500g (4.75c) 580g (5.50c) 655g (6.25c) 720g (6.75c)

10 mēneši 62g (0.66c) 110g (1.00c) 185g (1.75c) 310g (3.00c) 400g (4.00c) 470g (4.50c) 540g (5.25c) 610g (6.00c) 680g (6.50c)

12 mēneši 65g (0.66c) 120g (1.25c) 190g (1.75c) 320g (3.00c) 410g (4.00c) 485g (4.75c) 560g (5.33c) 625g (6.00c) 700g (6.66c)

16 mēneši Pieaudzis Pieaudzis Pieaudzis Pieaudzis 425g (4.00c) 495g (4.75c) 580g (5.50c) 655g (6.25c) 720g (7.00c)

Vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par lietošanas 
kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto barības daudzumu.
ieteicamais lietošanas ilgums: līdz pilnīgai slimības simptomu izzušanai. 
izēdināmās barības daudzums var mainīties atkarībā no dzīvnieka šķirnes, 
vides, fiziskajām aktivitātēm, uzvedības, slimības gaitas un smaguma 
pakāpes. norādītā dienas deva ir indikatīva, un jāpiemēro dzīvniekam 
individuāli. Dienas devu var sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr nodrošiniet 
sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

USE  UNDER  VETERINARIA
N'S 

 A
DV

IC
E

L-karnitīns stimulē taukskābju 
transportu, ievērojami uzlabojot 
enerģijas izmantošanu.

Kcal

HIGH ENERGY

TAURINE

CALCIUM AND
 PHOSPHORUS

CA
P

RICH IN 
EPA AND DHA

GLUCOSAMINE
AND CHONDROITIN

taurīns ir ieteicams strauji 
augošiem kucēniem pēc 
atšķiršanas.

Pareizajās proporcijās 1,40/1,00 
kalcijs un fosfors veicina pareizu 
kaulaudu attīstību.

ePA un DHA pasargā augošus 
kaulus no iekaisuma rašanās 
un deģeneratīviem procesiem. 
veicina suņa imūnsistēmas 
darbību augšanas laikā.

glikozamīns un hondroitīns sekmē 
kolagēna sintēzi, stimulējot 
locītavu skrimšļu atjaunošanos. 
Hondroitīna sulfāts ir sinoviālā 
šķidruma sastāvdaļa, kas 
nodrošina optimālu locītavu 
skrimšļu hidrāciju.

BARĪBAS FORMULAS SUŅIEMGrowth



Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

Pieejamie iepakojuma izmēri: 2kg.12kg

 LocītAvu ieKAisumA sLimībAs PieAugušiem 
suŅiem. 

 AtveseļošAnās Pēc ortoPēDisKās ķirurĢijAs.

Darbības veids
glikozamīns un hondroitīna sulfāts ir dabīgās 
skrimšļa sastāvdaļas, kas veicina skrimšļaudu 
atjaunošanos. ePA un DHA, kam piemīt 
spēcīga pretiekaisuma iedarbība, vienlaikus ar 
antioksidantiem mazina locītavu sāpes.

Dienas devas 1 mērkrūze=97,5g

Pieauguša suņa svars
2kg

(4.4lbs)
5kg

(11lbs)
10kg

(22lbs)
20kg

(44.1lbs)
30kg

(66.1lbs)
40kg

(88.2lbs)
50kg

(110.2lbs)
60kg

(132.2lbs)
70kg

(154.3lbs)

Ieteicamā dienas deva gramos 
(mērkrūzēs)

Pieaudzis suns ar normālu 
ķermeņa svaru

35-60g 
0.33-0.66c

70-125g 
0.75-1.25c

115-210g 
1.25-2.25c

195-335g 
2.00-3.50c

260-480g 
2.50-5.00c

325-600g 
3.25-6.25c

380-710g 
3.75-7.25c

440-810g 
4.50-8.25c

490-900g 
5.00-9.25c

Pieaudzis suns ar lieko 
ķermeņa svaru

20-40g 
0.25-0.50

40-80g 
0.33-0.75c

70-130g 
0.75-1.33c

120-220g 
1.25-2.25c

160-290g 
1.66-3.00c

200-360g 
2.00-3.75c

230-430g 
2.33-4.50c

265-490g 
2.75-5.00c

300-550g 
3.00-5.75c

Vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Enerģētiskā vērtība
me 3450 Kcal/Kg – 14.4 mj/Kg.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto 
barības daudzumu. izēdināmās barības daudzums var mainīties atkarībā no 
dzīvnieka šķirnes, vides, fiziskajām aktivitātēm, uzvedības, slimības gaitas 
un smaguma pakāpes. norādītā dienas deva ir indikatīva, un jāpiemēro 
dzīvniekam individuāli. Dienas devu var sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr 
nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: DL-metionīns 
3500mg, holīna hlorīds 2400mg, L-lizīna Hcl 
1100mg, taurīns 1000mg, metionīna hidroksilāzes 
cinka helāts 970mg, metionīna hidroksilāzes 
mangāna helāts 440mg, L-karnitīns 300mg, 
glicīna hidrāta dzelzs helāts 185mg, metionīna 
hidroksilāzes vara helāts 68 mg, selēna metionīns 
68mg, bezūdens kalcija jodāts 2,4 mg, beta 
karotīns 1,5mg. vitamīni: vitamīns e  600mg, 
vitamīns c 150mg, niacīns 38mg, pantotēnskābe 
15mg, vitamīns b2 7,5mg, vitamīns b6 6mg, 
vitamīns b1 4,5mg, folskābe 0,45mg, vitamīns 
H 0,4mg, vitamīns b12 0,06mg, vitamīns A 
15000sv, vitamīns D3 600sv. organoleptiskās 
piedevas: alvejas ekstrakts 1000mg; zaļās tējas 
ekstrakts 100mg; vīnogu kauliņu ekstrakts 100mg. 
tehnoloģiskās piedevas: mikrokristāliskā celuloze, 
antioksidanti. Antioksidanti: dabīgas izcelsmes ar 
tokoferolu bagāti ekstrakti 10mg.

Sastāvs
Plēkšņu kvieši, auzas, dehidratēta vistas gaļa, linsēklas, dzīvnieku tauki, 
dehidratētas veselas olas, kaltēts biešu mīkstums, hidrolizēts dzīvnieku 
izcelsmes proteīns, zivju eļļa, zirņu šķiedras, kālija hlorīds, fruktooligosaharīdi, 
mannanoligosaharīdi, sausais alus raugs, nātrija hlorīds, glikozamīns, 
hondroitīna sulfāts.

Analītiskās sastāvdaļas
Proteīns 22%, eļļas un tauki 12%, šķiedrvielas 4,70%, pelni 6,40%, kalcijs 
0,65%, fosfors 0,60%, nātrijs 0,30%, kālijs 0,60%, magnijs 0,10%, 
glikozamīns 1200mg/kg, hondroitīns 900mg/kg, omega-6 3,80%, omega-3 
3,40%, ePA 0,38%, DHA 0,55%. Kopējais vitamīna e daudzums 620mg/kg.

USE  UNDER  VETERINARIA
N'S 

 A
DV

IC
E

glikozamīns un hondroitīns 
sekmē kolagēna sintēzi, 
stimulējot locītavu skrimšļu 
atjaunošanos.GLUCOSAMINE

AND CHONDROITIN

ALOE, GREEN TEA
GRAPESEED

LOW
CALORIE

RICH IN 
EPA AND DHA

SATIETY
SUPPORT

Zaļās tējas, alvejas un vīnogu 
kauliņu ekstrakti ir spēcīgi 
antioksidanti, kas aizsargā 
pret šūnu bojājumiem, ko 
rada brīvie radikāļi.

samazināts kaloriju 
daudzums novērš locītavu 
bojājumus, kurus izraisa 
liekais ķermeņa svars.

ePA un DHA piemīt spēcīga 
pretiekaisuma iedarbība.

šķīstošie ogļhidrāti izraisa 
sāta sajūtu.

BARĪBAS FORMULAS SUŅIEM Joint



Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

Pieejamie iepakojuma izmēri: 2kg.12kg

 PieAugušu suŅu AtveseļošAnās. 
 AtveseļošAnās Pēc nePietieKAmA uZturA.

Darbības veids
Proteīna avots ar augstu bioloģisko vērtību 
veicina pieaugušu suņu atveseļošanos. 
Diētiskā barība ir īpaši piemērota gremošanas 
sistēmas atbalstam pēc ķirurģiskām 
operācijām. Augstā barības enerģētiskā vērtība 
un vieglā sagremojamība nodrošina organisma 
atveseļošanos un palīdz atgūt ideālo svaru. 
vakuuma pārseguma tehnoloģijas pielietošana 
ražošanā nodrošina inulīna, ePA/DHA un zaļās 
tējas efektīvu darbību.

Enerģētiskā vērtība
me 4016kcal/kg – 16.8 mj/kg.

Dienas devas 1 mērkrūze=100g

Pieauguša suņa svars 2kg 
(4.4 lbs)

5kg 
(11 lbs)

10kg 
(22 lbs)

20kg 
(44.1 lbs)

30kg 
(66.1 lbs)

40kg 
(88.2 lbs)

50kg 
(110.2 lbs)

60kg 
(132.2 lbs)

70kg 
(154.3 lbs)

Ieteicamā dienas deva min/max 30-55g 
0.33-0.50c

60-110g 
0.66-1.25c

100-180g 
1.00-1.75c

165-300g 
1.66-3.00c

225-410g 
2.25-4.25c

280-510g 
2.75-5.25c

330-600g 
3.33-6.00c

375-700g 
3.75-7.00c

420-785g 
4.25-8.00c

Vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Sastāvs
Dehidratēta vistas gaļa, rīsi, dzīvnieku tauki, dehidratētas veselas olas, auzas, 
kaltēts biešu mīkstums, linsēklas, zivju eļļa, hidrolizēts dzīvnieku izcelsmes 
proteīns, augu eļļa, zirņu šķiedras, inulīns (0,6%), kālija hlorīds, kalcija 
karbonāts, sausais alus raugs, monodikalcija fosfāts, nātrija hlorīds, glikozamīns 
(0,025%), hondroitīna sulfāts (0,025%).

Analītiskās sastāvdaļas
Proteīns 32%, eļļas un tauki 22%, šķiedrvielas 1,40%, pelni 7,80%, kalcijs 
1,40%, fosfors 1%, nātrijs 0,35%, kālijs 0,70%, magnijs 0,10%, omega-3 
0,40%, omega-6 3,10%, ePA 0,10%, DHA 0,15%. 

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: holīna hlorīds 
3000mg, DL-metionīns 2200mg, L-lizīns HcL 
1500mg, L-cistīns 1500mg, taurīns 1000mg, 
metionīna hidroksilāzes cinka helāts 970mg, 
metionīna hidroksilāzes mangāna helāts 400mg, 
L-karnitīns 300mg, glicīna hidrāta dzelzs helāts 
185mg, metionīna hidroksilāzes vara helāts 68mg, 
selēna metionīns 68mg, bezūdens kalcija jodāts 
2,4mg, beta karotīns 1,5mg. vitamīni: vitamīns 
e 600mg, vitamīns c 150mg, niacīns 38mg, 
pantotēnskābe 15mg, vitamīns b2 7,5mg, vitamīns 
b6 6mg, vitamīns b1 4,5mg, folskābe 0,45mg, 
vitamīns H 0,4mg, vitamīns b12 0,06mg, vitamīns 
A 15000 sv, vitamīns D3 900sv. organoleptiskās 
piedevas: zaļās tējas ekstrakts 100mg. 
Antioksidanti: dabīgas izcelsmes ar tokoferolu 
bagāti ekstrakti 10mg.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto barības 
daudzumu. ieteicamais lietošanas ilgums: līdz pilnīgai slimības simptomu 
izzušanai. izēdināmās barības daudzums var mainīties atkarībā no dzīvnieka 
šķirnes, vides, fiziskajām aktivitātēm, uzvedības, slimības gaitas un 
smaguma pakāpes. Dienas devu var sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr 
nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

USE  UNDER  VETERINARIA
N'S 

 A
DV

IC
E

Augstas kvalitātes 
sastāvdaļas nodrošina 
pilnvērtīgu diētiskās barības 
sagremojamību. HIGHLY

DIGESTIBLE

INULIN

ESSENTIAL
AMINO-ACID

Zn

HIGH ZINC

GREEN TEA

inulīns - probiotiskā baktērija, 
kas līdzsvaro gremošanas 
trakta mikrofloru, tādējādi 
uzlabojot  uzturvielu 
uzsūkšanos.

neaizvietojamās 
aminoskābes atjauno 
muskuļu masu.

Augsts cinka saturs paātrina 
rētaudu dzīšanas procesu.

Zaļā tēja - spēcīgs 
antioksidants, kas aizsargā 
pret šūnu bojājumiem, kurus 
rada brīvie radikāļi.

BARĪBAS FORMULAS SUŅIEMConvalescence



Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

Pieejamie iepakojuma izmēri: 2kg.12kg

Enerģētiskā vērtība
me 3490kcal/kg – 14.6mj/kg.

 KuŅĢA-ZArnu trAKtA DArbībAs trAucējumi. 
 AtveseļošAnās Pēc nePietieKAmA uZturA. 
 AiZKuŅĢA DZieDZerA mAZsPējA.

Darbības veids
Farmina vet Life gastro-intestinal ir viegli 
sagremojama barība, kas palīdz atjaunot normālu 
zarnu mikrofloru. barībai pievienotās šķīstošās 
šķiedrvielas aizsargā zarnu gļotādu. šī viegli 
sagremojamā barība ir īpaši ieteicama suņiem 
ar samazinātu aizkuņģa dziedzera aktivitāti un 
suņiem, kas slimo ar akūtu pankreatītu (izņemot 
hiper-lipidēmisko) pēc sākuma stadijas, kad 
atļauts uzņemt barību un ūdeni. barība ieteicama 
pēc kuņģa dilatācijas vai sagriešanās. šādos 
gadījumos suns pa nelielām porcijām jābaro 
vismaz 6 reizes dienā. 

Dienas devas 1 mērkrūze=95g

Pieauguša suņa svars 2kg 
(4.4 lbs)

5kg 
(11 lbs)

10kg 
(22 lbs)

20kg 
(44.1 lbs)

30kg 
(66.1 lbs)

40kg 
(88.2 lbs)

50kg 
(110.2 lbs)

60kg 
(132.2 lbs)

70kg 
(154.3 lbs)

Ieteicamā dienas deva min/max 35-60g 
0.33-0.66c

70-120g 
0.66-1.25c

115-210g 
1.25-2.25c

190-350g 
2.00-3.75c

275-470g 
2.75-5.00c

320-590g 
3.33-6.25c

380-700g 
4.00-7.33c

430-800g 
4.50-8.50c

485-900g 
5.00-9.50c

Vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par lietošanas 
kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto barības daudzumu. 
ieteicamais lietošanas ilgums: pie akūtiem zarnu absorbcijas traucējumiem 
ir 1 – 2 nedēļas; pie samazinātas barības vielu sagremošanas spējas 3 – 12 
nedēļas; pie hroniskas aizkuņģa dziedzera mazspējas visu mūžu. izēdināmās 
barības daudzums var mainīties atkarībā no dzīvnieka šķirnes, vides, 
fiziskajām aktivitātēm, uzvedības, slimības gaitas un smaguma pakāpes. 
norādītā dienas deva ir indikatīva, un jāpiemēro dzīvniekam individuāli. 
Dienas devu var sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr nodrošiniet sunim 
pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Sastāvs
rīsi, kartupeļi, dehidratēta vistas gaļa, auzas, dzīvnieku tauki, dehidratētas 
veselas olas, dehidratēta zivs gaļa, kaltēts biešu mīkstums, zivju eļļa, hidrolizēts 
dzīvnieku proteīns, augu eļļa, inulīns (0,6%), fruktooligosaharīdi/Fos (0,4%), 
mananooligosaharīdi/mos (0,4%), kalcija karbonāts, kālija hlorīds, nātrija 
hlorīds.

Analītiskās sastāvdaļas
Proteīns 23%, eļļas un tauki 10,50%, šķiedrvielas 1,30%, pelni 6,50%, 
kalcijs 0,90%, fosfors 0,60%, nātrijs 0,40%, kālijs 0,90%, magnijs 0.095%, 
omega-3 0,40%, omega-6 1.90%, ePA 0,10%, DHA 0,15%.

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: holīna hlorīds 
1800mg, taurīns 1000mg, metionīna hidroksilāzes 
cinka helāts 970mg, metionīna hidroksilāzes 
mangāna helāts 400mg, L-karnitīns 250mg, 
glicīna hidrāta dzelzs helāts 185mg, metionīna 
hidroksilāzes vara helāts 68mg, selēna metionīns 
68mg, bezūdens kalcija jodāts 2,4mg, beta 
karotīns 1,5mg. vitamīni: vitamīns e 600mg, 
vitamīns c 150mg, niacīns 38mg, pantotēnskābe 
15mg, vitamīns b2 7,5mg, vitamīns b6 6mg, 
vitamīns b1 4,5mg, folskābe 0,45mg, vitamīns H 
0,4mg, vitamīns b12 0,06mg, vitamīns A 15000 
sv, vitamīns D3 900sv. Antioksidanti: dabīgas 
izcelsmes ar tokoferolu bagāti ekstrakti 10mg.

USE  UNDER  VETERINARIA
N'S 

 A
DV

IC
E

Kvalitatīvās barības 
sastāvdaļas nodrošina 
augstu sagremojamību.

HIGHLY
DIGESTIBLE

RICH IN 
MOS AND FOS

HIGH SOLUBLE
FIBRE

OMEGA 3

VITAMINS AND 
ELECTROLYTES

Prebiotikas mos un Fos 
uzlabo zarnu mikrofloru 
un veicina barības vielu 
absorbciju.

viegli sagremojamās 
šķīstošās šķiedrvielas palīdz 
atjaunot zarnu motoriku.

nepiesātinātās taukskābes 
omega-3 samazina 
iekaisumu un aizsargā zarnu 
gļotādu.

vitamīni un elektrolīti 
atjauno šūnu homeostāzi pēc 
ilgstošas caurejas.

GastrointestinalBARĪBAS FORMULAS SUŅIEM



Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

Pieejamie iepakojuma izmēri: 2kg.12kg

Dienas devas 1 mērkrūze=95g

Pieauguša suņa svars 2kg 
(4.4 lbs)

5kg 
(11 lbs)

10kg 
(22 lbs)

20kg 
(44.1 lbs)

30kg 
(66.1 lbs)

40kg 
(88.2 lbs)

50kg 
(110.2 lbs)

60kg 
(132.2 lbs)

70kg 
(154.3 lbs)

Ieteicamā dienas deva min/max 30-60g 
0.25-0.66c

60-115g 
0.50-1.25c

100-190g 
1.00-2.00c

175-320g 
1.75-3.33c

235-435g 
2.50-4.50c

290-540g 
3.00-5.75c

345-640g 
3.66-6.75c

395-730g 
4.00-7.75c

440-820g 
4.50-8.50c

Vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto barības 
daudzumu. ieteicamais lietošanas ilgums ir 6 mēneši. izēdināmās barības 
daudzums var mainīties atkarībā no dzīvnieka šķirnes, vides, fiziskajām 
aktivitātēm, uzvedības, slimības gaitas un smaguma pakāpes. norādītā 
dienas deva ir indikatīva, un jāpiemēro dzīvniekam individuāli. Dienas devu 
var sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga 
dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Enerģētiskā vērtība
me 3826kcal/kg – 16.0 mj/kg

 HronisKA AKnu mAZsPējA. 

Darbības veids
Limitētais vara daudzums ierobežo toksīnu 
radītos bojājumus. Polinepiesātinātās 
taukskābes omega-3, kurām piemīt 
spēcīga pretiekaisuma iedarbība, samazina 
akūtas hepatopātijas simptomus. ciete 
un hidrolizētais proteīns kompensē 
gremošanas sistēmas darbības traucējumus 
(proteolītiskais un glikolītiskais metabolisms) 
hronisku aknu slimību gadījumos.

Sastāvs
Plēkšņu kvieši, dzīvnieku tauki, kukurūzas glutēns, hidrolizēts zivs proteīns, 
zivju eļļa, kalcija karbonāts, linsēklas, auzas, kaltēts biešu mīkstums, kālija 
hlorīds, rīsu ciete, fruktooligosaharīdi (Fos), mannozes bāzes oligosaharīdu 
ekstrakts no saccharomyces cerevisae, mono-dikalcija fosfāts, sausais alus 
raugs, nātrija hlorīds, kliņģerītes ekstrakts (luteīna avots). Proteīna avots: 
kukurūzas glutēns, hidrolizēts zivs proteīns. viegli sagremojamas cietes avots: 
rīsu ciete.

Analītiskās sastāvdaļas
Proteīns 16%, eļļas un tauki 18%, šķiedrvielas 3,00%,pelni 5,90%, kalcijs 
0,90%, fosfors 0,65%, nātrijs 0,25%, kālijs 0,70%, magnijs 0,085%, 
omega-3 0,70%, omega-6 3,30%, ePA 0,15%, DHA 0,20%. neaizvietojamās 
taukskābes 0,45%; varš 5mg/kg.

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: L-lizīns HcL 4500mg, 
DL-metionīns 3000mg, holīna hlorīds 2500mg, 
taurīns 1800mg, metionīna hidroksilāzes cinka 
helāts 1060mg, metionīna hidroksilāzes mangāna 
helāts 400mg, L-karnitīns 350mg, glicīna hidrāta 
dzelzs helāts 185mg, selēna metionīns 68mg, 
metionīna hidroksilāzes vara helāts 11mg, 
bezūdens kalcija jodāts 2,4mg, beta karotīns 1,5mg. 
vitamīni: vitamīns e 800mg, vitamīns c 150mg, 
niacīns 38mg, pantotēnskābe 15mg, vitamīns 
b2 7,5mg, vitamīns b6 6mg, vitamīns b1 4,5mg, 
folskābe 0,45mg, vitamīns H 0,4mg, vitamīns b12 
0,06mg, vitamīns A 15000sv, vitamīns D3 900sv. 
Antioksidanti: dabīgas izcelsmes ar tokoferolu 
bagāti ekstrakti 10mg.

USE  UNDER  VETERINARIA
N'S 

 A
DV

IC
E

Zems vara daudzums barībā 
samazina bojāto aknu šūnu 
toksicitātes risku.

Cu

LOW COPPER

HYDROLIZED PROTEINS
AND RICE STARCH

RICH IN 
EPA AND DHA

ANTIOXIDANT
COMPLEX

HIGHLY
DIGESTIBLE

Hidrolizēts proteīns un rīsu 
ciete kompensē pataloģijas 
izraisīto metabolisko 
disfunkciju.

ePA un DHA veido 
imūnsistēmas atbildi.

Antioksidantu- multivitamīnu 
komplekss samazina šūnu 
oksidatīvo stresu.

izejmateriālu kvalitāte 
garantē augstu barības 
sagremojamību.

BARĪBAS FORMULAS SUŅIEMHepatic



Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

Pieejamie iepakojuma izmēri: 2kg.12kg.

Dienas devas 1 mērkrūze=100g

Pieauguša suņa svars 2kg 
(4.4 lbs)

5kg 
(11 lbs)

10kg 
(22 lbs)

20kg 
(44.1 lbs)

30kg 
(66.1 lbs)

40kg 
(88.2 lbs)

50kg 
(110.2 lbs)

60kg 
(132.2 lbs)

70kg 
(154.3 lbs)

Ieteicamā dienas deva min/max 30-55g 
0.33-0.50c

60-110g 
0.66-1.25c

100-185g 
1.00-2.00c

170-310g 
1.75-3.25c

230-420g 
2.25-4.25c

280-520g 
2.75-5.25c

335-620g 
3.33-6.25c

380-710g 
3.75-7.25c

430-800g 
4.25-8.00c

Vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Enerģētiskā vērtība
me 3953kcal/kg – 16.6 mj/kg. LIETOŠANAS IETEIKUMI

Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto barības 
daudzumu. ieteicamais lietošanas ilgums 5-12 nedēļas struvītu kristālu 
šķīdināšanai un līdz 6 mēnešiem, lai samazinātu atkārtotu struvītu kristālu 
veidošanos. izēdināmās barības daudzums var mainīties atkarībā no 
dzīvnieka šķirnes, vides, fiziskajām aktivitātēm, uzvedības, slimības gaitas 
un smaguma pakāpes. norādītā dienas deva ir indikatīva, un jāpiemēro 
dzīvniekam individuāli. Dienas devu var sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr 
nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: DL-metionīns 
3300mg, holīna hlorīds 2000mg, taurīns 1000mg, 
metionīna hidroksilāzes cinka helāts 970mg, 
metionīna hidroksilāzes mangāna helāts 400mg, 
L-karnitīns 250mg, glicīna hidrāta dzelzs helāts 
185mg, selēna metionīns 68mg, metionīna 
hidroksilāzes vara helāts 45mg, bezūdens kalcija 
jodāts 2,4mg, beta karotīns 1,5mg. vitamīni: 
vitamīns e 600mg, vitamīns c 150mg; niacīns 
38mg, pantotēnskābe 15mg, vitamīns b2 7,5mg, 
vitamīns b6 6mg, vitamīns b1 4,5mg, folskābe 
0,45mg, vitamīns H 0,4mg, vitamīns b12 0,06mg, 
vitamīns A 15000sv, vitamīns D3 600sv. 
tehnoloģiskās piedevas: kalcija sulfāta dihidrāts 
5g, mikrokristāliskā celuloze. Antioksidanti: dabīgas 
izcelsmes ar tokoferolu bagāti ekstrakti 10mg.

Sastāvs
rīsi, dehidratēta vistas gaļa, dzīvnieku tauki, kartupeļi, auzas, dehidratētas 
veselas olas, linsēklas, hidrolizēts dzīvnieku izcelsmes proteīns, zivju eļļa, kālija 
hlorīds, kalcija dihidrāta sulfāts, kalcija karbonāts, augu eļļa, nātrija hlorīds. 
Proteīnu avots: dehidratēta vistas gaļa, dehidratētas veselas olas. urīna 
skābinātāji: kalcija sulfāta dihidrāts (5g/kg).

Analītiskās sastāvdaļas
Proteīns 19,50%, eļļas un tauki 19%, šķiedrvielas 1,30%, pelni 5,40%, kalcijs 
0,80%, fosfors 0,50%, nātrijs 0,25%, kālijs 0,60%, magnijs 0,06%, hlorīdi 
0,60%, sērs 0,55%, omega-3 0,35%, omega-6 2,70%, ePA 0,10%, DHA 
0,15%.

 struvītu uroLitiāZe.

Darbības veids
barībai pievienotais kalcija sulfāts rada un 
uztur skābu urīna pH, kas šķīdina struvītus 
un novērš to atkārtotu veidošanos. turklāt, 
tas rada nepiemērotu vidi baktēriju augšanai. 
Zema proteīna, kalcija, fosfora un magnija 
koncentrācija barībā, nodrošina urīnā vidi, 
kas novērš atkārtotu kristālu veidošanos un 
nogulsnēšanos.

USE  UNDER  VETERINARIA
N'S 

 A
DV

IC
E

Kalcija sulfāts kontrolē urīna 
pH līmeni un šķīdina struvītu 
kristālus.URINARY

PH CONTROL

MG
REDUCED

MAGNESIUM

Prot.

REDUCED
PROTEINS

P
REDUCED

PHOSPHORUS

CA
REDUCED
CALCIUM

samazināts magnija 
daudzums ierobežo 
urīnakmeņu veidošanos.

samazināts proteīna 
daudzums ar augstu 
bioloģisko vērtību samazina 
urīnvielas veidošanos 
organismā.
samazināts fosfora 
daudzums palīdz  uzturēt 
fosfātu līmeni serumā un 
novērš struvītu urolītu 
veidošanos.

samazināts kalcija daudzums.

BARĪBAS FORMULAS SUŅIEM Struvite



Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

Pieejamie iepakojuma izmēri: 2kg.12kg.

Dienas devas 1 mērkrūze=100g

Pieauguša suņa svars 2kg 
(4.4 lbs)

5kg 
(11 lbs)

10kg 
(22 lbs)

20kg 
(44.1 lbs)

30kg 
(66.1 lbs)

40kg 
(88.2 lbs)

50kg 
(110.2 lbs)

60kg 
(132.2 lbs)

70kg 
(154.3 lbs)

Ieteicamā dienas deva min/max 30-55g 
0.33-0.50c

60-110g 
0.66-1.25c

100-185g 
1.00-2.00c

170-310g 
1.75-3.25c

230-420g 
2.25-4.25c

280-520g 
2.75-5.25c

335-620g 
3.33-6.25c

380-710g 
3.75-7.25c

430-800g 
4.25-8.00c

Vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Enerģētiskā vērtība
me 3995kcal/kg – 16.6 mj/kg.

Sastāvs
rīsi, dehidratēta vistas gaļa, dzīvnieku tauki, kartupeļi, auzas, dehidratētas 
veselas olas, linsēklas, hidrolizēts dzīvnieku proteīns, zivju eļļa, kālija hlorīds, 
kalcija sulfāta dihidrāts, kalcija karbonāts, augu eļļa, nātrija hlorīds, glikozamīns 
(0,06%). urīna skābinātājs: kalcija sulfāta dihidrāts (4,5g/kg).

Analītiskās sastāvdaļas
Proteīns 19,50%, eļļas un tauki 19%, šķiedrvielas 1,30%, pelni 5,40%, kalcijs 
0,80%, fosfors 0,50%, nātrijs 0,30%, kālijs 0,60%, magnijs 0,06%, hlorīds 
0,60%, sērs 0,55%, omega-6 2,70%, omega-3 0,35%, ePA 0,10%, DHA 
0,15%.

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: holīna hlorīds 
2000mg, DL-metionīns 1700mg, taurīns 1000mg, 
metionīna hidroksilāzes cinka helāts 970mg, 
metionīna hidroksilāzes mangāna helāts 400mg, 
L-karnitīns 250mg, glicīna hidrāta dzelzs helāts 
185mg, selēna metionīns 68mg, metionīna 
hidroksilāzes vara helāts 45mg, bezūdens kalcija 
jodāts 2,4mg, beta karotīns 1,5mg. vitamīni: 
vitamīns e 600mg, vitamīns c 150mg, niacīns 
38mg, pantotēnskābe 15mg, vitamīns b2 7,5mg, 
vitamīns b6 6mg, vitamīns b1 4,5mg, folskābe 
0,45mg, vitamīns H 0,4mg, vitamīns b12 0,06mg, 
vitamīns A 15000sv, vitamīns D3 600sv. 
tehnoloģiskās piedevas: kalcija sulfāta dihidrāts 
4500mg, mikrokristāliskā celuloze. Antioksidanti: 
dabīgas izcelsmes ar tokoferolu bagāti ekstrakti 
10mg.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto barības 
daudzumu. ieteicamais lietošanas ilgums līdz 6 mēnešiem. izēdināmās 
barības daudzums var mainīties atkarībā no dzīvnieka šķirnes, vides, 
fiziskajām aktivitātēm, uzvedības, slimības gaitas un smaguma pakāpes. 
norādītā dienas deva ir indikatīva, un jāpiemēro dzīvniekam individuāli. 
Dienas devu var sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr nodrošiniet sunim 
pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

 AtKārtotA struvītu uroLitiāZe. 
 iDioPātisKs cistīts.

Darbības veids
Kalcija sulfāts nodrošina vieglu urīna 
skābināšanu, novēršot atkārtotu struvītu 
urolītu veidošanos. samazinātais proteīna 
saturs ierobežo urīnvielas izdalīšanos un 
samazina bakteriālo proliferāciju. Zemais 
magnija, fosfora un kalcija saturs samazina 
kristālu grupēšanos un nogulsnēšanos.

USE  UNDER  VETERINARIA
N'S 

 A
DV

IC
E

Kalcija sulfāts uztur skābu 
urīna pH un novērš urolītu 
veidošanos. URINARY

PH CONTROL

REDUCED

Mg
P
Ca

Prot.

REDUCED
PROTEINS

GLUCOSAMINE

GaG

ANTIOXIDANT
COMPLEX

Zems magnija saturs novērš 
struvītu urolītu veidošanos. 

Zems proteīna saturs ar 
augstu bioloģisko vērtību 
samazina urīnvielas 
veidošanos organismā.

glikozamīns uzlabo 
glikozaminoglikānu apmaiņu, 
novēršot iekaisuma procesus 
urīnpūslī. 

Antioksidantu-multivitamīnu 
komplekss samazina šūnu 
oksidatīvo stresu.

BARĪBAS FORMULAS SUŅIEMStruvite Management



Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

Pieejamie iepakojuma izmēri: 2kg.12kg.

Dienas devas 1 mērkrūze=100g

Pieauguša suņa svars 2kg 
(4.4 lbs)

5kg 
(11 lbs)

10kg 
(22 lbs)

20kg 
(44.1 lbs)

30kg 
(66.1 lbs)

40kg 
(88.2 lbs)

50kg 
(110.2 lbs)

60kg 
(132.2 lbs)

70kg 
(154.3 lbs)

Ieteicamā dienas deva min/max 30-55g 
0.33-0.50c

60-110g 
0.66-1.25c

100-180g 
1.00-1.75c

170-310g 
1.75-3.25c

230-410g 
2.33-4.25c

280-510g 
2.75-5.25c

330-610g 
3.33-6.25c

380-700g 
3.75-7.00c

425-780g 
4.25-8.00c

Vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Enerģētiskā vērtība
me 3990kcal/kg – 16.7 mj/kg.

 oKsALāti. 
 urāti. 
 cistīnA uroLīti.

Darbības veids
Farmina vet Life oxalate satur zemu kalcija 
un vitamīna D3 daudzumu, kas nepieciešams 
oksalātu akmeņu koncentrācijas 
mazināšanai. mazais proteīna un sēru 
saturošo aminoskābju daudzums samazina 
urātu un cistīna akmeņu veidošanos. 
Kālija citrāts paaugstina urīna pH līmeni, 
padara to sārmaināku un neļauj veidoties 
kristāliem. turklāt, barībai ir ļoti zema vara 
koncentrācija, kas samazina šī elementa 
toksisko iedarbību uz aknām. 

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto 
barības daudzumu. ieteicamais lietošanas ilgums, lai samazinātu urātu 
akmeņu veidošanos, lieto līdz 6 mēnešiem; neatgriezenisku urīnskābes 
vielmaiņas traucējumu gadījumā lieto visu mūžu; lai samazinātu oksalātu 
akmeņu veidošanos, lieto līdz 6 mēnešiem; lai samazinātu cistīna kristālu 
veidošanos, lieto līdz 1 gadam; hroniskas nieru mazspējas gadījumā lieto 
visu mūžu (2-4 nedēļas pārejošas nieru mazspējas gadījumā). izēdināmās 
barības daudzums var mainīties atkarībā no dzīvnieka šķirnes, vides, 
fiziskajām aktivitātēm, uzvedības, slimības gaitas un smaguma pakāpes. 
vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas 
garumā.

Sastāvs
rīsi, auzas, dzīvnieku tauki, dehidratētas veselas olas, linsēklas, hidrolizēts 
dzīvnieku proteīns, kaltēts biešu mīkstums, zivju eļļa, kalcija karbonāts, augu 
eļļa, nātrija hlorīds. Proteīna avots: dehidratētas veselas olas. urīna skābinātājs: 
kālija citrāts (9g/kg). vitamīns D 650iu.

Analītiskās sastāvdaļas
Proteīns 9,50%, eļļas un tauki 19%, šķiedrvielas 1,90%, pelni 3,80%, kalcijs 
0,30%, fosfors 0,20%, nātrijs 0,20%, kālijs 0,60%, magnijs 0,04%, hlorīds 
0,50%, sērs 0,15%, hidroksiprolīns 0,02%, sēra aminoskābes 0,50%, 
omega-3 0,50%, omega-6 2,80%, ePA 0,10%, DHA 0,25%.

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: holīna hlorīds 
2000mg, taurīns 1000mg, metionīna hidroksilāzes 
cinka helāts 970mg, metionīna hidroksilāzes 
mangāna helāts 400mg, L-karnitīns 250mg, 
glicīna hidrāta dzelzs helāts 185mg, selēna 
metionīns 68mg, metionīna hidroksilāzes vara 
helāts 13,5mg, bezūdens kalcija jodāts 2,4mg, 
beta karotīns 1,5mg.vitamīni: vitamīns e 600mg, 
vitamīns c 150mg, niacīns 38mg, pantotēnskābe 
15mg, vitamīns b2 7,5mg, vitamīns b6 6mg, 
vitamīns b1 4,5mg, folskābe 0,45mg, vitamīns H 
0,4mg, vitamīns b12 0,06mg, vitamīns A 15000sv, 
vitamīns D3 600sv. tehnoloģiskās piedevas: 
mikrokristāliskā celuloze. Antioksidanti: dabīgas 
izcelsmes ar tokoferolu bagāti ekstrakti 10mg.

USE  UNDER  VETERINARIA
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Kālija citrāts paaugstina urīna 
pH līmeni un šķīdina kristālus.

URINARY
PH CONTROL

REDUCED 
MINERALS

REDUCED 
NUCLEIC ACIDS

HIGH QUALITY
PROTEINS

LOW
PROTEINS

samazinātais kalcija un 
fosfora daudzums barībā 
nodrošina zemu šo elementu 
koncentrāciju urīnā.

samazinātais nukleīnskābju 
daudzums novērš urātu 
veidošanos.

barība satur samazinātu 
proteīna daudzumu ar augstu 
bioloģisko vērtību.

Paaugstināts proteīnus 
nesaturošu kaloriju 
daudzums.

BARĪBAS FORMULAS SUŅIEM Oxalate



Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

Pieejamie iepakojuma izmēri: 2kg.12kg.

Enerģētiskā vērtība
me 3781kcal/kg – 15.8 mj/kg.

 HronisKA nieru mAZsPējA. 
 sirDs mAZsPējA.

Darbības veids
Farmina vet Life renal barības 
samazinātais proteīna, fosfora un nātrija 
līmenis samazina nitrogēno katabolītu 
daudzumu, hiperfosfatēmiju un sekundāro 
hiperparatiroidismu. barība kontrolē 
sistēmisko hipertensiju suņiem, kas slimo 
ar sirds mazspēju. Klīniskie pētījumi pierāda, 
ka vet Life renal uzlabo dzīves kvalitāti 
suņiem, kas cieš no akūtas vai hroniskas nieru 
mazspējas vai hroniskas sirds mazspējas.

Dienas devas 1 mērkrūze=100g

Pieauguša suņa svars 2kg 
(4.4 lbs)

5kg 
(11 lbs)

10kg 
(22 lbs)

20kg 
(44.1 lbs)

30kg 
(66.1 lbs)

40kg 
(88.2 lbs)

50kg 
(110.2 lbs)

60kg 
(132.2 lbs)

70kg 
(154.3 lbs)

Ieteicamā dienas deva min/max 30-60g 
0.25-0.50c

60-115g 
0.66-1.25c

100-195g 
1.00-2.00c

175-325g 
1.75-3.25c

240-440g 
2.50-4.50c

300-540g 
3.00-5.50c

350-640g 
3.50-6.50c

400-740g 
4.00-7.50c

450-830g 
4.50-8.25c

Vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par lietošanas 
kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto barības daudzumu. 
ieteicamais lietošanas ilgums līdz 6 mēnešiem (2 – 4 nedēļas akūtas nieru 
mazspējas gadījumā). norādītā dienas deva ir indikatīva, un jāpiemēro 
dzīvniekam individuāli. Dienas devu var sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr 
nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Sastāvs
Kartupeļi, rīsi, dzīvnieku tauki, dehidratētas veselas olas, kalcija karbonāts, 
linsēklas, zivju eļļa, augu eļļa, hidrolizēts dzīvnieku proteīns, nātrija hlorīds, 
kālija hlorīds. Proteīna avots: dehidratētas veselas olas.

Analītiskās sastāvdaļas
Proteīns 13,30%, eļļas un tauki 15%, šķiedrvielas 1,40%, pelni 4,50%, kalcijs 
0,60%, fosfors 0,25%, nātrijs 0,15%, kālijs 0,60%, magnijs 0,06%, omega-3 
0,50%, omega-6 2,80%, ePA 0,10%, DHA 0,25%.

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: L-lizīns HcL 6000mg, 
DL-metionīns 3000mg, holīna hlorīds 1500mg, 
taurīns 1000mg, metionīna hidroksilāzes cinka 
helāts 970mg, metionīna hidroksilāzes mangāna 
helāts 400mg, L-karnitīns 250mg, glicīna hidrāta 
dzelzs helāts 185mg, selēna metionīns 68mg, 
metionīna hidroksilāzes vara helāts 27mg, 
bezūdens kalcija jodāts 2,4mg, beta karotīns 1,5mg. 
vitamīni: vitamīns e 600mg, vitamīns c 150mg, 
niacīns 38mg, pantotēnskābe 15mg, vitamīns 
b2 7,5mg, vitamīns b6 6mg, vitamīns b1 4,5mg, 
folskābe 0,45mg, vitamīns H 0,4mg, vitamīns b12 
0,06mg, vitamīns A 15000sv, vitamīns D3 900sv. 
Antioksidanti: dabīgas izcelsmes ar tokoferolu 
bagāti ekstrakti 10mg.

USE  UNDER  VETERINARIA
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Zems proteīna saturs 
samazina nitrogēno 
katabolītu daudzumu 
un kontrolē sistēmisko 
hipertensiju.

Prot.

LOW
PROTEINS

Na
P
LOW SODIUM 

AND PHOSPHORUS

L-CARNITINE

OMEGA 3

HIGH QUALITY
PROTEINS

samazināts nātrija un fosfora 
līmenis.

L-karnitīns uzlabo fiziskās 
aktivitātes spēju.

nepiesātinātās taukskābes 
omega-3 uzlabo glomerulu 
filtrācijas spēju un kavē nieru 
fibrozi.

Augstas kvalitātes proteīns 
novērš muskuļu masas 
zudumu.

BARĪBAS FORMULAS SUŅIEM

Renal



Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

Pieejamie iepakojuma izmēri: 2kg.12kg.

Dienas devas 1 mērkrūze=100g

Pieauguša suņa svars 2kg 
(4.4 lbs)

5kg 
(11 lbs)

10kg 
(22 lbs)

20kg 
(44.1 lbs)

30kg 
(66.1 lbs)

40kg 
(88.2 lbs)

50kg 
(110.2 lbs)

60kg 
(132.2 lbs)

70kg 
(154.3 lbs)

Ieteicamā dienas deva min/max 30-60g 
0.33-0.66c

60-115g 
0.50-1.25c

100-195g 
1.00-2.00c

175-325g 
1.75-3.25c

240-440g 
2.33-4.50c

300-540g 
3.00-5.50c

350-640g 
3.50-6.50c

400-740g 
4.00-7.50c

450-830g 
4.50-8.25c

Vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto barības 
daudzumu. sākotnējais barības lietošanas ilgums ir 6 mēneši. izēdināmās 
barības daudzums var mainīties atkarībā no dzīvnieka šķirnes, vides, 
fiziskajām aktivitātēm, uzvedības, slimības gaitas un smaguma pakāpes. 
norādītā dienas deva ir indikatīva, un jāpiemēro dzīvniekam individuāli. 
Dienas devu var sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr nodrošiniet sunim 
pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Enerģētiskā vērtība
me 3777kcal/kg – 15.8 mj/kg.

Sastāvs
Plēkšņu kvieši, auzas, dehidratēta vistas gaļa, dzīvnieku tauki, zivju eļļa, 
linsēklas, kukurūzas glutēns, hidrolizēts dzīvnieku proteīns, dehidratētas 
veselas olas, dehidratētas zivis, zirņu šķiedrvielas, kaltēts biešu mīkstums, 
kālija hlorīds, kalcija karbonāts, fruktooligosaharīdi (Fos), mannozes bāzes 
oligosaharīdu ekstrakts no saccharomyces cerevisae, monodikalcija fosfāts, 
sausais alus raugs, zaļās tējas ekstrakts (polifenolu avots), kliņģerītes ekstrakts 
(luteīna avots).

Analītiskās sastāvdaļas
Proteīns 24%, eļļas un tauki 18%, šķiedrvielas 3,40%, pelni 6,90%, kalcijs 
0,75%, fosfors 0,55%, nātrijs 0,15%, kālijs 0,70%, magnijs 0,10%, omega-3 
0,90%, omega-6 3,50%, ePA 0,25%, DHA 0,30%.

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: DL-metionīns 
5000mg, L-lizīns HcL 4500mg, taurīns 2500mg, 
holīna hlorīds 2500mg, metionīna hidroksilāzes 
cinka helāts 970mg, L-karnitīns 450mg, metionīna 
hidroksilāzes mangāna helāts 400mg, glicīna 
hidrāta dzelzs helāts 185mg, selēna metionīns 
68mg, metionīna hidroksilāzes vara helāts 13,5mg, 
bezūdens kalcija jodāts 2,4mg, beta karotīns 1,5mg. 
vitamīni: vitamīns e 600mg, vitamīns c 150mg, 
niacīns 38mg, pantotēnskābe 15mg, vitamīns 
b2 7,5mg, vitamīns b6 6mg, vitamīns b1 4,5mg, 
folskābe 0,45mg, vitamīns H 0,4mg, vitamīns b12 
0,06mg, vitamīns A 15000 sv, vitamīns D3 900sv. 
Antioksidanti: dabīgas izcelsmes ar tokoferolu 
bagāti ekstrakti 10mg.

HronisKA sirDs mAZsPējA.

Darbības veids
Pārveidotā cl/K/na attiecība kompensē 
kardiomiopātijas un/vai farmakoloģiskās 
ārstēšanas izraisītu elektrolītu disbalansu. 
taurīns regulē miokarda kontrakcijas spēju 
un šūnas jonu apmaiņas procesu. L-karnitīns 
veicina lipīdu metabolismu un enerģijas 
izmantošanu. individuāli pielāgota barības 
deva pataloģijas sākuma fāzē veicina 
ķermeņa svara samazināšanos, turpretim 
progresīvajā fāzē proteīns ar augstu 
bioloģisko vērtību un barības sagremojamība 
pasargā no kardiālās kaheksijas.

USE  UNDER  VETERINARIA
N'S 
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elektrolītiskais balanss regulē 
miokarda kontrakcijas spēju. 

ELECTROLYTE
BALANCE

TAURINE

SOLUBLE AND
INSOLUBLE

DIETARY FIBER

OMEGA 3

ANTIOXIDANT
COMPLEX

taurīns regulē miokarda 
kontrakcijas spēju, karnitīns 
uzlabo fiziskās slodzes 
toleranci.

šķīstošo un nešķīstošo 
diētisko šķiedrvielu maisījums 
samazina cirkulējošā 
holesterola un triglicerīdu 
līmeni. 

omega-3 taukskābes 
aizsargā zarnu gļotādu un 
tām piemīt pretiekaisuma 
iedarbība.

Dabīgo antioksidantu 
komplekss samazina 
oksidatīvo stresu. 

CardiacBARĪBAS FORMULAS SUŅIEM



Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

Pieejamie iepakojuma izmēri: 2kg.12kg.

Dienas devas 1 mērkrūze=95g

Pieauguša suņa svars 2kg
(4.4lbs)

5kg
(11lbs)

10kg
(22lbs)

20kg
(44.1lbs)

30kg
(66.1lbs)

40kg
(88.2lbs)

50kg
(110.2lbs)

60kg
(132.2lbs)

70kg
(154.3lbs)

Daudz liekā svara (>30%) 
Ieteicamā dienas deva

25g 
0.25c

50g 
0.50c

120g 
1.25c

190g 
2.00c

260g 
2.75c

320g 
3.33c

380g 
4.00c

440g 
4.66c

560g 
6.00c

Mērens liekais svars (15%-30%)
Ieteicamā dienas deva

35g 
0.33c

70g 
0.75c

160g 
1.75c

270g 
2.75c

350g 
3.75c

440g 
4.66c

520g 
5.50c

550g 
5.75c

700g 
7.33c

Normāls svars, cukura diabēts
Ieteicamā dienas deva

55g 
0.50c

130g 
1.33c

220g 
2.25c

360g 
3.75c

490g 
5.00c

610g 
6.50c

720g 
7.50c

770g 
8.00c

840g 
8.75c

Vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

TrEATMENT MODALITIES
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto barības 
daudzumu. Lietojiet barību tik ilgi, kamēr sasniegts ideālais ķermeņa svars. 
Dienas deva nodrošina aptuveni 60% no dienā nepieciešamā kaloriju 
daudzuma. Procentuālais daudzums var mainīties atkarībā no šķirnes, 
apkārtējās vides faktoriem, fiziskās slodzes un slimības smaguma pakāpes. 
Lietošanas ilgums pie cukura diabēta: līdz 6 mēnešiem. vienmēr nodrošiniet 
sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Enerģētiskā vērtība
me 3000kcal/kg – 12.6 mj/kg.

Sastāvs
Kvieši, kaltēts biešu mīkstums (atcukurots), dehidrēta vistas gaļa, auzas, 
dzīvnieku tauki, dehidratēta zivs gaļa, linsēklas, hidrolizēts dzīvnieku proteīns, 
zivju eļļa, augu eļļa, kālija hlorīds, nātrija hlorīds, kalcija karbonāts, mono-
dikalcija fosfāts. ogļhidrātu avots: kvieši, auzas.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Proteīns 22%, eļļas un tauki 6,20%, šķiedrvielas 7,80%, pelni 7,80%, kalcijs 
1,00%, fosfors 0,80%, nātrijs 0,30%, kālijs 0,70%, magnijs 0,13%, ciete 24%, 
cukuri 1,90%, omega-3 0,25%, omega-6 1,20%, ePA 0,10%, DHA 0,12%. 

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: DL-metionīns 
3000mg, holīna hlorīds 2500mg, taurīns 1000mg, 
metionīna hidroksilāzes cinka helāts 970mg, 
metionīna hidroksilāzes mangāna helāts 400mg, 
L-karnitīns 250mg, glicīna hidrāta dzelzs helāts 
185mg, metionīna hidroksilāzes vara helāts 68mg, 
selēna metionīns 68mg, bezūdens kalcija jodāts 
2,4mg, beta karotīns 1,5mg. vitamīni: vitamīns 
e 600mg, vitamīns c 100mg, niacīns 25mg, 
pantotēnskābe 10mg, vitamīns b2 5mg, vitamīns 
b6 4mg, vitamīns b1 3mg, folskābe 0,30mg, 
vitamīns H 0,25mg, vitamīns b12 0,04mg, vitamīns 
A 10000sv, vitamīns D3 400sv. tehnoloģiskās 
piedevas: mikrokristāliskā celuloze. Antioksidanti: 
dabīgas izcelsmes ar tokoferolu bagāti ekstrakti 
10mg.

LieKAis ķermeŅA svArs.

 cuKurA DiAbēts.

Darbības veids
Farmina vet Life obesity ir barība ar zemu 
kaloriju daudzumu, kas palīdz dzīvniekiem 
samazināt pārmērīgu ķermeņa svaru. 
Palielinātais šķiedrvielu daudzums barībā 
rada sāta sajūtu un samazina apetīti. 
samazinātais cietes un cukura daudzums 
padara šo produktu piemērotu suņiem, kas 
slimo ar cukura diabētu. Karnitīns un augstas 
kvalitātes proteīns palīdz izvairīties no 
muskuļu masas zuduma svara zaudēšanas 
laikā.

Ieteicamā dienas deva

USE  UNDER  VETERINARIA
N'S 

 A
DV

IC
E

barībai ir zems tauku, 
bet augsts nepiesātināto 
taukskābju saturs.

Fat

LOW FAT

L-CARNITINE

SATIETY
SUPPORT

DIABETICS 
MANAGEMENT

HIGH QUALITY
PROTEINS

L-karnitīns uzlabo enerģijas 
izmantošanu muskuļos 
un veicina muskuļu masas 
pieaugumu.

šķīstošie ogļhidrāti izraisa 
sāta sajūtu.

samazinātais cietes un 
cukura saturs (<2,0, %) 
padara barību piemērotu 
suņiem, kas slimo ar cukura 
diabētu.

Augstas kvalitātes proteīns 
novērš muskuļu masas 
zudumu.

BARĪBAS FORMULAS SUŅIEMObesity



Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

Pieejamie iepakojuma izmēri: 2kg.12kg.

Dienas devas 1 mērkrūze=97,5g

Pieauguša suņa svars 2kg 
(4.4 lbs)

5kg 
(11 lbs)

10kg 
(22 lbs)

20kg 
(44.1 lbs)

30kg 
(66.1 lbs)

40kg 
(88.2 lbs)

50kg 
(110.2 lbs)

60kg 
(132.2 lbs)

70kg 
(154.3 lbs)

Ieteicamā min/max dienas deva
30-60g

0.33-0.66c
65-125g

0.66-1.25c
105-210g
1.00-2.25c

180-350g
1.75-3.50c

240-480g
2.50-5.00c

300-595g
3.00-6.25c

350-700g
3.50-7.25c

400-800g
4.00-8.25c

450-900g
4.50-9.50c

Vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Enerģētiskā vērtība
me 3210kcal/kg – 13,4 mj/kg. LIETOŠANAS IETEIKUMI

Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto barības 
daudzumu. Diabēta ārstēšanai sākuma stadijā ieteicams lietot Farmina 
vet Life Diabetic līdz 6 mēnešiem ilgi. Dzīvniekiem ar lieko svaru ieteicams 
lietot Farmina vet Life Diabetic līdz tiek sasniegts vēlamais ķermeņa svars, 
nosedzot aptuveni 60% no ikdienā nepieciešamo kaloriju daudzuma. šis 
procentuālais daudzums var atšķirties atkarībā no šķirnes, vides, fiziskajām 
aktivitātēm un patoloģijas pakāpes. vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie 
svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: DL-metionīns 
4500mg, holīna hlorīds 2500 mg, taurīns 1500mg, 
metionīna hidroksilāzes cinka helāts 970mg, 
metionīna hidroksilāzes mangāna helāts 400mg, 
L-karnitīns 400mg, glicīna hidrāta dzelzs helāts 
185mg, metionīna hidroksilāzes vara helāts 68mg, 
selēna metionīns 68mg, bezūdens kalcija jodāts 
2,4mg, beta karotīns 1,5mg. vitamīni: vitamīns 
e 600mg, vitamīns c 150mg, niacīns 38mg, 
pantotēnskābe 15mg, vitamīns b2 7,5mg, vitamīns 
b6 6mg, vitamīns b1 4,5mg, folskābe 0,45mg, 
vitamīns H 0,4mg, vitamīns b12 0,06mg, vitamīns 
A 15000 sv, vitamīns D3 600sv. tehnoloģiskās 
piedevas: mikrokristāliskā celuloze. Antioksidanti: 
dabīgas izcelsmes ar tokoferolu bagāti ekstrakti 
10mg.

Sastāvs
Dehidratēta vistas gaļa, plēkšņu kvieši, hidrolizēts dzīvnieku proteīns, 
dehidratētas veselas olas, auzas, kaltēts biešu mīkstums (atcukurots), 
zirņu šķiedras, dehidratēta zivs gaļa, dzīvnieku tauki, linsēklas, zivju eļļa, 
fruktooligosaharīdi, mannanoligosaharīdi, kālija hlorīds, nātrija hlorīds, kalcija 
karbonāts, mono-dikalcija fosfāts, psyllium sēklas, glikozamīns, hondroitīna 
sulfāts, kliņģerītes ekstrakts (luteīna avots). ogļhidrātu avots: auzas, plēkšņu 
kvieši.

Analītiskās sastāvdaļas
Proteīns 33%, eļļas un tauki 10,50%, šķiedrvielas 7,90%, pelni 7,90%, kalcijs 
1,00%, fosfors 0,90%, nātrijs 0,35%, kālijs 0,70%, magnijs 0,12%, ciete 
17,50%, cukuri 1,30%, omega-3 0,35%, omega-6 2,30%, ePA 1,15%, DHA 
0,20%. 

 cuKurA DiAbēts.

Darbības veids
Farmina vet Life Diabetic ir pilnvērtīga 
diētiskā barība ar pazeminātu 
hiperglikēmisko ogļhidrātu saturu. 
Paaugstināts diētisko (šķīstošo) šķiedrvielu 
saturs regulē gremošanas vielu atbrīvošanu 
gremošanas traktā. Augstais nešķīstošo 
šķiedrvielu saturs palīdz pacientam ātrāk 
sajust sāta sajūtu, limitējot ēdienreizes. 
Augstas kvalitātes izejmateriāli palīdz 
atgūties novājinātiem organismiem. Zems 
enerģētiskais blīvums, augsts olbaltumvielu 
un šķiedrvielu saturs novērš liekā svara 
veidošanos jauniem dzīvniekiem.

USE  UNDER  VETERINARIA
N'S 
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samazināts cietes un 
vienkāršo cukuru daudzums.

MODERATE
STARCH CONTENT

SLOW
GLUCOSE-RELEASE
CARBOHYDRATES

HIGH QUALITY
PROTEINS

SATIETY
SUPPORT

ANTIOXIDANT
COMPLEX

ogļhidrāti regulē cukura 
atbrīvošanos asinīs, 
kontrolējot glikēmiju.

Augstas kvalitātes 
olbaltumvielas veicina 
muskuļu masas attīstību.

Pievienotie šķīstošie 
ogļhidrāti izraisa sāta sajūtu.

Antioksidantu-multivitamīnu 
komplekss samazina 
oksidatīvo stresu šūnās.

DiabeticBARĪBAS FORMULAS SUŅIEM



Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

Pieejamie iepakojuma izmēri: 2kg.12kg.

Enerģētiskā vērtība
me 3760kcal/kg – 15.7 mj/kg.

Dienas devas 1 mērkrūze=100g

Pieauguša suņa svars 2kg 
(4.4 lbs)

5kg 
(11 lbs)

10kg 
(22 lbs)

20kg 
(44.1 lbs)

30kg 
(66.1 lbs)

40kg 
(88.2 lbs)

50kg 
(110.2 lbs)

60kg 
(132.2 lbs)

70kg 
(154.3 lbs)

Ieteicamā dienas deva min/max 30-60g 
0.33-0.66c

60-115g 
0.66-1.25c

100-190g 
1.00-2.00c

180-325g 
1.75-3.25c

240-440g 
2.50-4.50c

300-550g 
3.00-5.50c

350-650g 
3.50-6.50c

400-740g 
4.00-7.50c

450-830g 
4.50-8.25c

Vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

 bArībAs ALerĢijA.
 PerioDisKA cAurejA. 
 iDioPātisKs DermAtīts.

Darbības veids
Farmina vet Life ultra Hypo satur unikālu 
proteīna avotu - hidrolizētu proteīnu ar 
mazu molekulāro svaru (6.000 daltoni), 
attīrītu rīsu cieti un zivju eļļu, kas novērš 
biežāk sastopamos alerģijas izraisošos 
faktorus. Hidrolizētais proteīns, ko neaiztur 
perifērā imūnsistēma, un attīrīta ciete 
palīdz izvairīties no alerģiskām reakcijām un 
samazina alerģiskos simptomus.

Sastāvs
rīsu ciete, hidrolizēts zivs proteīns (6.000 daltoni), zivju eļļa, kālija hlorīds, 
kalcija karbonāts, mono-dikalcija fosfāts, nātrija hlorīds, kliņģerītes ekstrakts 
(luteīna avots). Proteīna avots: hidrolizēts zivs proteīns. ogļhidrātu avots: rīsu 
ciete. 

Analītiskās sastāvdaļas
Proteīns 18%, eļļas un tauki 15%, šķiedrvielas 1,20%, pelni 5,30%, kalcijs 
0,70%, fosfors 0,50%, nātrijs 0,25%, kālijs 0,60%, magnijs 0,011%, omega-3 
2,20%, omega-6 0,40%, ePA 0,60%, DHA 0,83%.

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: holīna hlorīds 
3000mg, DL-metionīns 3000mg, taurīns 1000mg, 
metionīna hidroksilāzes cinka helāts 970mg, 
metionīna hidroksilāzes mangāna helāts 400mg, 
glicīna hidrāta dzelzs helāts 185mg, metionīna 
hidroksilāzes vara helāts 68mg, selēna metionīns 
68mg, beta karotīns 5mg, bezūdens kalcija jodāts 
2,4mg. vitamīni: vitamīns e 600mg, vitamīns 
c 150mg, niacīns 38mg, pantotēnskābe 15mg, 
vitamīns b2 7,5mg, vitamīns b6 6mg, vitamīns 
b1 4,5mg, folskābe 0,45mg, vitamīns H 0,4mg, 
vitamīns b12 0,06mg, vitamīns A 15000 sv, 
vitamīns D3 900sv. tehnoloģiskās piedevas: 
mikrokristāliskā celuloze. Antioksidanti: dabīgas 
izcelsmes ar tokoferolu bagāti ekstrakti 10mg.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto barības 
daudzumu. ieteicamais lietošanas ilgums: 3 līdz 8 nedēļas. ja alerģiskie 
simptomi izzūd, barību var lietot neierobežotu laiku. izēdināmās barības 
daudzums var mainīties atkarībā no dzīvnieka šķirnes, vides, fiziskajām 
aktivitātēm, uzvedības, slimības gaitas un smaguma pakāpes. Dienas devu 
var sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga 
dzeramā ūdens visas dienas garumā.

USE  UNDER  VETERINARIA
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Augstas kvalitātes 
sastāvdaļas nodrošina vieglu 
barības sagremošanu.

HIGHLY
DIGESTIBLE

ONLY HYDROLIZED
FISH PROTEINS

NO VEGETAL
PROTEINS

ANTIOXIDANT
COMPLEX

EPA AND DHA

Hidrolīze samazina zivs 
proteīnu svaru un izmēru un 
imunitāte tos neatpazīst.

Attīrīta rīsu ciete izslēdz 
alerģiskas reakcijas pret augu 
proteīnu.

Antioksidantu komplekss-
multivitamīnu komplekss 
samazina šūnu oksidatīvo 
stresu.

ePA un DHA modulē 
imūnsistēmas atbildes 
reakciju.

BARĪBAS FORMULAS SUŅIEMUltraHypo



Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

Pieejamie iepakojuma izmēri: 2kg.12kg.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto barības 
daudzumu. ieteicamais lietošanas ilgums: 3 līdz 8 nedēļas. ja alerģiskie 
simptomi izzūd, barību var lietot neierobežotu laiku. izēdināmās barības 
daudzums var mainīties atkarībā no dzīvnieka šķirnes, vides, fiziskajām 
aktivitātēm, uzvedības, slimības gaitas un smaguma pakāpes. Dienas devu 
var sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga 
dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Enerģētiskā vērtība
me 3562kcal/kg - 14.9mj/kg

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: holīna hlorīds 
2000mg, taurīns 1000mg, metionīna hidroksilāzes 
cinka helāts 970mg, metionīna hidroksilāzes 
mangāna helāts 400mg, glicīna hidrāta dzelzs 
helāts 185mg, metionīna hidroksilāzes vara 
helāts 68mg, selēna metionīns 68mg, bezūdens 
kalcija jodāts 2,4mg, beta karotīns 1,5mg. 
vitamīni: vitamīns e 150mg, vitamīns c 150mg, 
niacīns 38mg, pantotēnskābe 15mg, vitamīns 
b2 7,5mg, vitamīns b6 6mg, vitamīns b1 4,5mg, 
folskābe 0,45mg, vitamīns H 0,4mg, vitamīns b12 
0,06mg, vitamīns A 15000sv, vitamīns D3 900sv. 
Antioksidanti: dabīgas izcelsmes ar tokoferolu 
bagāti ekstrakti 10mg.

Sastāvs
Kartupeļi (69%), dehidratēta zivs gaļa (14%), zivju eļļa, kalcija karbonāts, 
mono-dikalcija fosfāts, nātrija hlorīds. Proteīna avots: zivis. ogļhidrātu avots: 
kartupeļi.

Analītiskās sastāvdaļas
Proteīns 15,50%, eļļas un tauki 13%, šķiedrvielas 1,70%, pelni 7,60%, kalcijs 
0,70%, fosfors 0,50%, nātrijs 0,25%, kālijs 1,10%, magnijs 0,095%, omega-6 
0,40%,omega-3 2,20%, ePA 0,60%, DHA 0,83%. 

 bArībAs ALerĢijA. 

Darbības veids
barības nepanesamību parasti izraisa 
atliekvielas (antibiotikas, pretparazitārie 
līdzekļi un dažādas piedevas), kas ir barības 
sastāvā un pret kurām suņi kļūst jutīgi. 
vet Life Hypoallergenic Fish & Potato 
barības sastāvā ir savvaļas zivis (siļķes) 
no Ziemeļu jūras, kas ir unikāls dzīvnieku 
izcelsmes proteīna avots un kartupeļi, kas 
ir vienīgais cietes avots. Augstvērtīgais 
proteīns palielina produkta hipoalerģiskās 
īpašības. Augstā nepiesātināto taukskābju 
koncentrācija samazina ādas un ādas 
veidojumu iekaisumu risku.

Dienas devas 1 mērkrūze=100g

Pieauguša suņa svars 2kg 
(4.4 lbs)

5kg 
(11 lbs)

10kg 
(22 lbs)

20kg 
(44.1 lbs)

30kg 
(66.1 lbs)

40kg 
(88.2 lbs)

50kg 
(110.2 lbs)

60kg 
(132.2 lbs)

70kg 
(154.3 lbs)

Ieteicamā dienas deva min/max 35-60g 
0.33-0.50c

70-120g 
0.75-1.25c

115-200g 
1.00-2.00c

190-345g 
2.00-3.50c

255-465g 
2.50-4.75c

315-580g 
3.00-5.75c

370-685g 
3.75-6.75c

425-780g 
4.25-7.75c

475-880g 
4.75-9.00c

Vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

USE  UNDER  VETERINARIA
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Kartupeļi ir vienīgais cietes 
avots; īpaši piemēroti 
dzīvniekiem, kam ir alerģija 
pret graudaugiem.POTATO

WILD HERRING

SKIN SUPPORT

MODERATE
PROTEINS

ANTIOXIDANT
COMPLEX

savvaļas siļķes ir bioloģiski 
augstvērtīgs proteīna avots.

barība ir bagāta ar 
nepiesātinātajām 
taukskābēm, kas samazina 
ādas un ādas veidojumu 
iekaisumu risku.

mērenais proteīna saturs 
novērš alerģiskas reakcijas 
pret barības sastāvdaļām.

Antioksidantu-multivitamīnu 
komplekss samazina šūnu 
oksidatīvo stresu.

Hypoallergenic
Fish & PotatoBARĪBAS FORMULAS SUŅIEM



Pieejamie iepakojuma izmēri: 2kg.12kg.

Dienas devas 1 mērkrūze=100g

Pieauguša suņa svars 2kg 
(4.4 lbs)

5kg 
(11 lbs)

10kg 
(22 lbs)

20kg 
(44.1 lbs)

30kg 
(66.1 lbs)

40kg 
(88.2 lbs)

50kg 
(110.2 lbs)

60kg 
(132.2 lbs)

70kg 
(154.3 lbs)

Ieteicamā dienas deva min/max 35-60g 
0.33-0.50c

65-120g 
0.66-1.25c

110-200g 
1.00-2.00c

185-335g 
1.75-3.50c

250-460g 
2.50-4.75c

310-565g 
3.00-5.75c

365-670g 
3.50-6.75c

415-770g 
4.00-7.75c

465-860g 
4.50-8.75c

Vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Enerģētiskā vērtība
me 3650kcal/kg – 15.3 mj/kg.

Sastāvs
rīsi 67%, dehidratētas veselas olas 22%, zivju eļļa, nātrija hlorīds, kalcija 
karbonāts, mono-dikalcija fosfāts, nātrija hlorīds. Proteīna avots: olas. 
ogļhidrātu avots: rīsi.

Analītiskās sastāvdaļas
Proteīns 15,50%, eļļas un tauki 13%, šķiedrvielas 1,10%, pelni 5,70%, kalcijs 
0,70%, fosfors 0,50%, nātrijs 0,25%, kālijs 0,60%, magnijs 0,045%, omega-6 
1,50%, omega-3 0,60%, ePA 0,15%, DHA 0,23%.

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: holīna hlorīds 
2000mg, taurīns 1000mg, metionīna hidroksilāzes 
cinka helāts 970mg, metionīna hidroksilāzes 
mangāna helāts 400mg, glicīna hidrāta dzelzs 
helāts 185mg, metionīna hidroksilāzes vara 
helāts 68mg, selēna metionīns 68mg, bezūdens 
kalcija jodāts 2,4mg, beta karotīns 1,5mg. 
vitamīni: vitamīns e 150mg, vitamīns c 150mg, 
niacīns 38mg, pantotēnskābe 15mg, vitamīns 
b2 7,5mg, vitamīns b6 6mg, vitamīns b1 4,5mg, 
folskābe 0,45mg, vitamīns H 0,4mg, vitamīns b12 
0,06mg, vitamīns A 15000sv, vitamīns D3 900sv. 
tehnoloģiskās piedevas: mikrokristāliskā celuloze. 
Antioksidanti: dabīgas izcelsmes ar tokoferolu 
bagāti ekstrakti 10mg.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto barības 
daudzumu. ieteicamais lietošanas ilgums: 3 līdz 8 nedēļas. ja alerģiskie 
simptomi izzūd, barību var lietot neierobežotu laiku. izēdināmās barības 
daudzums var mainīties atkarībā no dzīvnieka šķirnes, vides, fiziskajām 
aktivitātēm, uzvedības, slimības gaitas un smaguma pakāpes. Dienas devu 
var sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga 
dzeramā ūdens visas dienas garumā.

 bArībAs ALerĢijA. 

Darbības veids
Alerģiju pret barību parasti izraisa atliekvielas 
(antibiotikas, pretparazitārie līdzekļi un 
dažādas piedevas), kas ir barības sastāvā un 
pret kurām suņi kļūst jutīgi. Farmina vet Life 
Hypoallergenic egg & rice satur olas, vienīgo 
proteīna avotu ar augstu bioloģisko vērtību 
un sagremojamību, un rīsus – vienīgo cietes 
avotu barībā. Augstvērtīgais proteīns palielina 
produkta hipoalerģiskās īpašības. Augstā 
nepiesātināto taukskābju koncentrācija 
samazina ādas un ādas veidojumu iekaisumu 
risku.

Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

USE  UNDER  VETERINARIA
N'S 

 A
DV

IC
E

rīsi ir vienīgais cietes avots; 
īpaši piemēroti dzīvniekiem, 
kam ir alerģija pret citiem 
graudaugiem. RICE

EGGS

SKIN SUPPORT

MODERATE
PROTEINS

ANTIOXIDANT
COMPLEX

olas ir bioloģiski augstvērtīgs 
proteīna avots.

barība ir bagāta ar 
nepiesātinātajām 
taukskābēm, kas samazina 
ādas un ādas veidojumu 
iekaisumu risku.

mērenais proteīna saturs 
novērš alerģiskas reakcijas 
pret barības sastāvdaļām.

Antioksidantu-multivitamīnu 
komplekss samazina šūnu 
oksidatīvo stresu.

BARĪBAS FORMULAS SUŅIEM

Hypoallergenic
Egg & Rice



Pieejamie iepakojuma izmēri: 2kg.12kg.

Dienas devas 1 mērkrūze=95g

Pieauguša suņa svars 2kg 
(4.4 lbs)

5kg 
(11 lbs)

10kg 
(22 lbs)

20kg 
(44.1 lbs)

30kg 
(66.1 lbs)

40kg 
(88.2 lbs)

50kg 
(110.2 lbs)

60kg 
(132.2 lbs)

70kg 
(154.3 lbs)

Ieteicamā dienas deva min/max 35-65g 
0.33-0.66c

50-90g 
0.50-1.00c

60-110g 
0.66-1.25c

70-130g 
0.75-1.33c

80-155g 
0.75-1.75c

90-170g 
1.00-1.75c

100-190g 
1.00-2.00c

110-210g 
1.00-2.25c

120-225g 
1.25-2.50c

Vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Enerģētiskā vērtība
me 3245kcal/kg – 13.6 mj/kg.

Sastāvs
Dehidratēta vistas gaļa, auzas, kaltēts biešu mīkstums, kukurūzas glutēns, 
dehidratētas veselas olas, zirņu šķiedras, vistas tauki, dehidratētas zivis, 
linsēklas, zivju eļļa, hidrolizēts dzīvnieku izcelsmes proteīns, kālija hlorīds, augu 
eļļa, ceļtekas, fruktooligosaharīdi, mannanoligosaharīdi, sausais alus raugs, 
kalcija sulfāta dihidrāts (0,4%), nātrija hlorīds, sojas ekstrakts (izoflavonoīdu 
avots 600mg/kg), glikozamīns, hondroitīna sulfāts, kliņģerītes ekstrakts 
(luteīna avots).

Analītiskās sastāvdaļas
Proteīns 33%, eļļas un tauki 10%, šķiedrvielas 6,20%, pelni 7,90%, kalcijs 
1,20%, fosfors 0,90%, nātrijs 0,35%, kālijs 0,60%, magnijs 0,10%, omega-6 
1,40%, omega-3 0,25%, ePA 0,05%, DHA 0,10%.

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: DL-metionīns 
3500mg, holīna hlorīds 3000mg, taurīns 2000mg, 
L-lizīns HcL 1500mg, metionīna hidroksilāzes 
cinka helāts 970mg, metionīna hidroksilāzes 
mangāna helāts 400mg, L-karnitīns 350mg, 
glicīna hidrāta dzelzs helāts 185mg, metionīna 
hidroksilāzes vara helāts 68mg, selēna metionīns 
68mg, beta karotīns 5mg, bezūdens kalcija jodāts 
2,4mg. vitamīni: vitamīns e 600mg, vitamīns c 
300mg, niacīns 150mg, pantotēnskābe 50mg, 
vitamīns b2 20mg, vitamīns b1 10mg, vitamīns 
b6 8,1mg, vitamīns H 1,5mg, folskābe 1,5mg, 
vitamīns b12 0,1mg, vitamīns A 18000sv, vitamīns 
D3 1200sv. organoleptiskās piedevas: zaļās tējas 
ekstrakts 100mg, vīnogu kauliņu ekstrakts 100mg. 
tehnoloģiskās piedevas: mikrokristāliskā celuloze. 
Antioksidanti: dabīgas izcelsmes ar tokoferolu 
bagāti ekstrakti 10mg.

 svArA KontroLe. 
 cuKurA DiAbētA novēršAnA. 
 uroLitiāZes novēršAnA.

Darbības veids
Zems tauku un augsts proteīna saturs 
samazina liekā svara rašanās risku kastrētiem 
suņiem. L-karnitīns pārvērš taukaudus 
enerģijā. Zems ogļhidrātu daudzums novērš 
diabēta rašanās risku. Kalcija sulfāts novērš 
urolītu veidošanos.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto 
barības daudzumu. izēdināmās barības daudzums var mainīties atkarībā 
no dzīvnieka šķirnes, vides, fiziskajām aktivitātēm, uzvedības, slimības 
gaitas un smaguma pakāpes. norādītie daudzumi ir indikatīvi, un individuāli 
jāpiemēro dzīvniekam. Dienas devu var sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr 
nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

USE  UNDER  VETERINARIA
N'S 

 A
DV

IC
E

Kalcija sulfāts kontrolē urīna 
pH līmeni.

URINARY
PH CONTROL

TAURINE

L-CARNITINE

IDEAL BODY
WEIGHT

ISOFLAVONES

taurīns atbalsta sirds 
funkciju.

L-karnitīns saglabā normālu 
ķermeņa svaru, pārvēršot 
taukaudus enerģijā.

Dārzeņu šķiedrvielas rada 
sāta sajūtu, novēršot 
kastrētu suņu ķermeņa svara 
palielināšanos.

izoflavonoīdi ierobežo 
seksuālo hormonu trūkuma 
ietekmi uz vielmaiņu.

BARĪBAS FORMULAS SUŅIEM Neutered 1-10kg



Pieejamie iepakojuma izmēri: 2kg.12kg.

Dienas devas 1 mērkrūze=97,5g

Pieauguša suņa svars 2kg 
(4.4 lbs)

5kg 
(11 lbs)

10kg 
(22 lbs)

20kg 
(44.1 lbs)

30kg 
(66.1 lbs)

40kg 
(88.2 lbs)

50kg 
(110.2 lbs)

60kg 
(132.2 lbs)

70kg 
(154.3 lbs)

Ieteicamā dienas deva min/max 120-220g 
1.25-2.50c

160-300g 
1.66-3.25c

200-370g 
2.00-4.00c

235-435g 
2.50-4.50c

270-500g 
2.75-5.25c

335-620g 
3.50-6.50c

400-730g 
4.25-7.75c

450-840g 
4.75-8.75c

510-940g 
5.25-10.00c

Vienmēr nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto 
barības daudzumu. izēdināmās barības daudzums var mainīties atkarībā 
no dzīvnieka šķirnes, vides, fiziskajām aktivitātēm, uzvedības, slimības 
gaitas un smaguma pakāpes. norādītie daudzumi ir indikatīvi, un individuāli 
jāpiemēro dzīvniekam. Dienas devu var sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr 
nodrošiniet sunim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Enerģētiskā vērtība
me 3333kcal/kg – 13.9 mj/kg.

Sastāvs
Dehidratēta vistas gaļa, auzas, kaltēts biešu mīkstums, kukurūzas glutēns, 
dehidratētas veselas olas, zirņu šķiedras, vistas tauki, dehidratētas zivis, 
linsēklas, zivju eļļa, hidrolizēts dzīvnieku izcelsmes proteīns, kālija hlorīds, augu 
eļļa, ceļtekas, fruktooligosaharīdi, mannanoligosaharīdi, sausais alus raugs, 
kalcija sulfāta dihidrāts (0,4%), nātrija hlorīds, sojas ekstrakts (izoflavonoīdu 
avots 500mg/kg), glikozamīns, hondroitīna sulfāts, kliņģerītes ekstrakts 
(luteīna avots).

Analītiskās sastāvdaļas
Proteīns 30%, eļļas un tauki 11%, šķiedrvielas 5,20%, pelni 7,80%, kalcijs 
1,15%, fosfors 0,85%, nātrijs 0,35%, kālijs 0,60%, magnijs 0,10%, omega-6 
1,50%, omega-3 0,30%, ePA 0,05%, DHA 0,10%.

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: DL-metionīns 
3500mg, holīna hlorīds 3000mg, taurīns 2000mg, 
L-lizīns HcL 1500mg, metionīna hidroksilāzes 
cinka helāts 970mg, metionīna hidroksilāzes 
mangāna helāts 400mg, L-karnitīns 350mg, 
glicīna hidrāta dzelzs helāts 185mg, metionīna 
hidroksilāzes vara helāts 68mg, selēna metionīns 
68mg, beta karotīns 5mg, bezūdens kalcija jodāts 
2,4mg. vitamīni: vitamīns e 600mg, vitamīns c 
300mg, niacīns 150mg, pantotēnskābe 50mg, 
vitamīns b2 20mg, vitamīns b1 10mg, vitamīns 
b6 8,1mg, vitamīns H 1,5mg, folskābe 1,5mg, 
vitamīns b12 0,1mg, vitamīns A 18000sv, vitamīns 
D3 1200sv. organoleptiskās piedevas: zaļās tējas 
ekstrakts 100mg, vīnogu kauliņu ekstrakts 100mg. 
tehnoloģiskās piedevas: mikrokristāliskā celuloze. 
Antioksidanti: dabīgas izcelsmes ar tokoferolu 
bagāti ekstrakti 10mg.

 svArA KontroLe. 
 cuKurA DiAbētA novēršAnA. 
 uroLitiāZes novēršAnA.

Darbības veids
Zems tauku un augsts proteīna saturs 
samazina liekā svara rašanās risku kastrētiem 
suņiem. L-karnitīns pārvērš taukaudus 
enerģijā. Zems ogļhidrātu daudzums novērš 
diabēta rašanās risku. Kalcija sulfāts novērš 
urolītu veidošanos.

Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

USE  UNDER  VETERINARIA
N'S 

 A
DV

IC
E

Kalcija sulfāts kontrolē urīna 
pH līmeni.

URINARY
PH CONTROL

TAURINE

L-CARNITINE

IDEAL BODY
WEIGHT

ISOFLAVONES

taurīns atbalsta sirds 
funkciju.

L-karnitīns saglabā normālu 
ķermeņa svaru, pārvēršot 
taukaudus enerģijā.

Dārzeņu šķiedrvielas rada 
sāta sajūtu, novēršot 
kastrētu suņu ķermeņa svara 
palielināšanos.

izoflavonoīdi ierobežo 
seksuālo hormonu trūkuma 
ietekmi uz vielmaiņu.

BARĪBAS FORMULAS SUŅIEMNeutered +10kg



LABAS VESELĪBAS GARANTS.
KATRAI PROBLĒMAI IR RISINĀJUMS. PAREIZAIS RISINĀJUMS.





LABAS VESELĪBAS GARANTS.
KATRAI PROBLĒMAI IR RISINĀJUMS. PAREIZAIS RISINĀJUMS.

Gastrointestinal Kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi • Atveseļošanās pēc 
nepietiekama uztura • Aizkuņģa dziedzera mazspēja

Hepatic Hroniska aknu mazspēja

Struvite Struvītu urolitiāze

Struvite Management Atkārtota struvītu urolitiāze • Idiopātisks cistīts

Renal Hroniska nieru mazspēja • Sirds mazspēja

Cardiac Hroniska sirds mazspēja

Obesity Liekais ķermeņa svars • Cukura diabēts 

Diabetic Cukura diabēts

UltraHypo Barības alerģija • Periodiska caureja • Idiopātisks dermatīts

Neutered Male Svara kontrole • Cukura diabēta novēršana
Urolitiāzes novēršana

Neutered Female Svara kontrole • Cukura diabēta novēršana 
Urolitiāzes novēršana

Hairball Apmatojuma kamoli

BARīBAS FoRMULAS KAķIEM



Pieejamie iepakojuma izmēri: 
400g.2kg.5kg

Dienas devas  1 mērkrūze=97,5g

Pieauguša kaķa svars 2kg 
(4.4lbs)

2.5kg 
(5.5lbs)

3kg 
(6.6lbs)

3.5kg 
(7.7lbs)

4kg 
(8.8lbs)

4.5kg 
(9.9lbs)

5kg 
(11lbs)

5.5kg 
(12.1lbs)

6kg 
(13.2lbs)

6.5kg 
(14.3lbs)

Ieteicamā min/max dienas deva 25-40g 
0.25-0.50c

28-45g 
0.33-0.50c

32-50g 
0.33-0.50c

35-55g 
0.33-0.50c

38-65g 
0.33-0.66c

40-70g 
0.33-0.75c

42-75g 
0.33-0.75c

45-80g 
0.50-0.75c

50-82g 
0.50-1.00c

52-85g 
0.50-1.00c

Vienmēr nodrošiniet kaķim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Enerģētiskā vērtība
4050kcal/kg – 17,0mj/kg.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto barības 
daudzumu. ieteicamais lietošanas ilgums: akūti zarnu trakta uzsūkšanās 
traucējumi 1-2 nedēļas; nepietiekama barības sagremojamība 3-12 
nedēļas; hroniska aizkuņģa dziedzera nepietiekamība - visu mūžu. vienmēr 
nodrošiniet kaķim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: DL-metionīns 
7000mg, holīna hlorīds 3000mg, taurīns 2500mg, 
metionīna hidroksilāzes cinka helāts 725mg, 
L-karnitīns 500mg, metionīna hidroksilāzes 
mangāna helāts 385mg, glicīna hidrāta dzelzs 
helāts 185mg, metionīna hidroksilāzes vara helāts 
60mg, selēna metionīns 60mg, bezūdens kalcija 
jodāts 2,4mg, beta-karotīns 1,5mg. vitamīni: 
vitamīns e 600mg, vitamīns c 300mg, niacīns 
150mg, pantotēnskābe 50mg, vitamīns b2 20mg, 
vitamīns b1 12mg, vitamīns b6 8mg, vitamīns 
H 1,5mg, folskābe 1,5mg, vitamīns b12 0,10mg, 
vitamīns A 22000sv, vitamīns D3 1500sv. 
tehnoloģiskās piedevas: mikrokristāliskā celuloze. 
Antioksidanti: dabīgas izcelsmes ar tokoferolu 
bagāti ekstrakti 10mg.

Sastāvs
Dehidratēta vistas gaļa, rīsi, dzīvnieku tauki, kukurūzas glutēns, linsēklas, 
plēkšņu kvieši, hidrolizēts dzīvnieku izcelsmes proteīns, dehidratētas zivis, 
kaltēts biešu mīkstums, zivju eļļa, dehidratētas veselas olas, zirņu šķiedras, 
augu eļļa, ceļteku sēklas, kālija hlorīds, sausais alus raugs, inulīns (0,6%), 
fruktooligosaharīdi/Fos (0,6%), mannanoligosaharīdi/mos (0,6%), kālija 
hlorīds, nātrija hlorīds, mononātrija fosfāts, kalcija sulfāta dihidrāts, kliņģerītes 
ekstrakts (luteīna avots). gļotvielu avots: ceļteku sēklas.

Analītiskais sastāvs
Proteīns 33%, eļļas un tauki 21,50%, šķiedrvielas 1,70%, pelni 7,30%, kalcijs 
1%, fosfors 0,90%, nātrijs 0,50%, kālijs 0,90%, magnijs 0,09%, omega-6 
3,30%, omega-3 0,60%, ePA 0,15%, DHA 0,30%.

 KuŅĢA-ZArnu trAKtA DArbībAs trAucējumi. 
 AtveseļošAnās Pēc nePietieKAmA uZturA. 
 AiZKuŅĢA DZieDZerA mAZsPējA.

Darbības veids
Farmina vet Life gastro-intestinal ir barība 
ar augstu sagremojamību, jo satur izejvielas 
ar teicamu bioloģisko izmantojamību. šī 
barība ir piemērota dzīvniekiem, kas slimo 
ar gremošanas vai uzturvielu absorbcijas 
traucējumiem.

Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

USE  UNDER  VETERINARIA
N'S 

 A
DV

IC
E

izejvielu kvalitāte 
garantē diētu ar augstu 
sagremojamību.

HIGHLY
DIGESTIBLE

RICH IN 
MOS AND FOS

HIGH SOLUBLE
FIBRE

OMEGA 3

VITAMINS AND 
ELECTROLYTES

Pievienotās prebiotikas mos 
un Fos atjauno specifisko 
gremošanas trakta mikrofloru 
un atvieglo barības vielu 
uzsūkšanos.

šķīstošās šķiedrvielas 
atjauno normālu gremošanas 
trakta darbību.

neaizstājamās taukskābes 
omega-3, kam piemīt 
pretiekaisuma iedarbība, 
aizsargā zarnu gļotādu.

vitamīni un elektrolīti 
atjauno celulāro homeostāzi, 
kas zaudēta pēc ilgstošas 
diarejas.

BARĪBAS FORMULAS kAķIEMGastrointestinal



Pieejamie iepakojumu izmēri:  400g • 2kg

Dienas devas 1 mērkrūze=90g

Pieauguša kaķa svars 2kg 
(4.4lbs)

2.5kg 
(5.5lbs)

3kg 
(6.6lbs)

3.5kg 
(7.7lbs)

4kg 
(8.8lbs)

4.5kg 
(9.9lbs)

5kg 
(11lbs)

5.5kg 
(12.1lbs)

6kg 
(13.2lbs)

6.5kg 
(14.3lbs)

Ieteicamā min/max dienas deva 24-40g 
0.25-0.50c

28-46g 
0.33-0.50c

32-52g 
0.33-0.50c

35-58g 
0.33-0.66c

38-64g 
0.50-0.75c

42-68g 
0.50-0.75c

45-75g 
0.50-0.75c

48-80g 
0.50-1.00c

50-82g 
0.50-1.00c

55-85g 
0.66-1.00c

Vienmēr nodrošiniet kaķim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Enerģētiskā vērtība
3972kcal/kg – 16,6mj/kg. LIETOŠANAS IETEIKUMI

Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto barības 
daudzumu. ieteicamais lietošanas ilgums ir 6 mēneši. izēdināmās barības 
daudzums var mainīties atkarībā no dzīvnieka šķirnes, vides, fiziskajām 
aktivitātēm, uzvedības, slimības gaitas un smaguma pakāpes. norādītie 
daudzumi ir indikatīvi, un individuāli jāpiemēro dzīvniekam. Dienas devu var 
sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr nodrošiniet kaķim pieeju pie svaiga 
dzeramā ūdens visas dienas garumā.

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: DL-metionīns 
6000mg, taurīns 4800mg, L-lizīns Hcl 4500mg, 
holīna hlorīds 2800mg, metionīna hidroksilāzes 
cinka helāts 1060mg, L-karnitīns 650mg, 
metionīna hidroksilāzes mangāna helāts 400mg, 
glicīna hidrāta dzelzs helāts 185mg, selēna 
metionīns 68mg, metionīna hidroksilāzes vara 
helāts 11mg, bezūdens kalcija jodāts 2,4mg, 
beta-karotīns 1,5mg. vitamīni: vitamīns e 900mg, 
vitamīns c 150mg, niacīns 38mg, pantotēnskābe 
15mg, vitamīns b2 7,5mg, vitamīns b6 6mg, 
vitamīns b1 4,5mg, folskābe 0,45mg, vitamīns H 
0,4mg, vitamīns b12 0,06mg, vitamīns A 15000sv, 
vitamīns D3 900sv. Antioksidanti: dabīgas 
izcelsmes ar tokoferolu bagāti ekstrakti 10mg.

Sastāvs
Plēkšņu kvieši, kukurūzas glutēns, hidrolizēts zivs proteīns, auzas, dzīvnieku 
tauki, zivju eļļa, dehidratēta vistas gaļa, kalcija karbonāts, linsēklas, kālija 
hlorīds, rīsu ciete, kaltēts biešu mīkstums, fruktooligosaharīdi (Fos), mannozes 
bāzes oligosaharīdu ekstrakts no saccharomyces cerevisae, nātrija hlorīds, 
sausais alus raugs, kliņģerītes ekstrakts (luteīna avots). Proteīna avots: 
kukurūzas glutēns, hidrolizēts zivs proteīns, dehidratēta vistas gaļa.

Analītiskais sastāvs
Proteīns 26%, eļļas un tauki 20%, šķiedrvielas 2,20%, pelni 6,90%, kalcijs 
0,85%, fosfors 0,65%, nātrijs 0,40%, kālijs 0,70%, magnijs 0,075%, 
omega-3 0,85%, omega-6 4,10%, ePA 0,18%, DHA 0,25%; neaizvietojamās 
taukskābes 0,55%, varš 5mg/kg.

 HronisKA AKnu mAZsPējA.

Darbības veids
Limitētais vara daudzums ierobežo toksīnu 
radītos bojājumus. Polinepiesātinātās 
taukskābes omega-3, kurām piemīt 
spēcīga pretiekaisuma iedarbība, samazina 
akūtas hepatopātijas simptomus. ciete 
un hidrolizētais proteīns kompensē 
gremošanas sistēmas darbības traucējumus 
(proteolītiskais un glikolītiskais metabolisms) 
hronisku aknu slimību gadījumos.

Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

USE  UNDER  VETERINARIA
N'S 

 A
DV

IC
E

Zems vara daudzums barībā 
samazina bojāto aknu šūnu 
toksicitātes risku.

Cu

LOW COPPER

HYDROLIZED PROTEINS
AND RICE STARCH

RICH IN 
EPA AND DHA

ANTIOXIDANT
COMPLEX

HIGHLY
DIGESTIBLE

Hidrolizēts proteīns un rīsu 
ciete kompensē pataloģijas 
izraisīto metabolisko 
disfunkciju.

ePA un DHA veido 
imūnsistēmas atbildi.

Antioksidantu-multivitamīnu 
komplekss samazina šūnu 
oksidatīvo stresu.

izejmateriālu kvalitāte 
garantē augstu barības 
sagremojamību.

BARĪBAS FORMULAS kAķIEM Hepatic



Pieejamais iepakojumu izmērs: 
400g.2kg.

Enerģētiskā vērtība
3842kcal/kg – 16,0mj/kg.LIETOŠANAS IETEIKUMI

Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto 
barības daudzumu. ieteicamais lietošanas ilgums: 5-12 nedēļas struvītu 
kristālu šķīdināšanai. izēdināmās barības daudzums var mainīties atkarībā 
no dzīvnieka šķirnes, vides, fiziskajām aktivitātēm, uzvedības, slimības 
gaitas un smaguma pakāpes. norādītie daudzumi ir indikatīvi, un individuāli 
jāpiemēro dzīvniekam. Dienas devu var sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr 
nodrošiniet kaķim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Sastāvs
Kukurūzas glutēns, rīsi, dehidratēta vistas gaļa, auzas, dzīvnieku tauki, 
hidrolizēts dzīvnieku izcelsmes proteīns, dehidratētas veselas olas, zivju eļļa, 
dehidratētas zivis, kālija hlorīds, augu eļļa, kalcija sulfāta dihidrāts, kalcija 
karbonāts, inulīns, fruktooligosaharīdi, mannanoligosaharīdi, nātrija hlorīds, 
kliņģerītes ekstrakts (luteīna avots). Proteīna avots: kukurūzas glutēns, 
dehidratēta vistas gaļa, hidrolizēts proteīns no vistas un zivs gaļas, olas, zivis. 
urīna skābinātājs: DL-metionīns (7g/kg), kalcija sulfāta dihidrāts (5g/kg).

Analītiskais sastāvs
Proteīns 34%, eļļas un tauki 16%, šķiedrvielas 1,20%, pelni 5,90%, 
kalcijs 0,80%, fosfors 0,60%, nātrijs 0,26%, kālijs 0,45%, magnijs 
0,06%, hlorīdi 0,95%, sērs 0,40%, omega-6 3,10%, omega-3 0,40%, 
ePA 0,10%, DHA 0,15%. 

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: DL-metionīns 
7000mg, taurīns 2000mg, holīna hlorīds 1900mg, 
L-lizīns Hcl 1000mg, metionīna hidroksilāzes cinka 
helāts 725mg, metionīna hidroksilāzes mangāna 
helāts 385mg, L-karnitīns 250mg, glicīna hidrāta 
dzelzs helāts 185mg, metionīna hidroksilāzes vara 
helāts 60mg, selēna metionīns 60mg, bezūdens 
kalcija jodāts 2,4mg, beta-karotīns 1,5mg. 
vitamīni: vitamīns e 550mg, vitamīns c 250mg, 
niacīns 125mg, pantotēnskābe 42mg, vitamīns 
b2 17mg, vitamīns b1 8mg, vitamīns b6 7mg, 
vitamīns H 1,3mg, folskābe 1,3mg, vitamīns b12 
0,08mg, vitamīns A 15000sv, vitamīns D3 600sv. 
Antioksidanti: dabīgas izcelsmes ar tokoferolu 
bagāti ekstrakti 10mg.

 struvītu uroLitiāZe.

Darbības veids
Zemā proteīna, kalcija, fosfora un magnija 
koncentrācija barībā nodrošina nelabvēlīgu 
vidi struvītu kristālu veidošanās procesam. 
Pievienotais DL-metionīns un amonija 
hlorīds, uztur skābu urīna pH līmeni, kas 
palīdz izšķīdināt struvītus un novērš to 
atkārtotu veidošanos. turklāt, tas rada 
nepiemērotu vidi baktēriju augšanai.

Dienas devas  1 mērkrūze=92,5g

Pieauguša kaķa svars 2kg 
(4.4lbs)

2.5kg 
(5.5lbs)

3kg 
(6.6lbs)

3.5kg 
(7.7lbs)

4kg 
(8.8lbs)

4.5kg 
(9.9lbs)

5kg 
(11lbs)

5.5kg 
(12.1lbs)

6kg 
(13.2lbs)

6.5kg 
(14.3lbs)

Ieteicamā min/max dienas deva 25-40g 
0.25-0.50c

30-45g 
0.33-0.50c

35-55g 
0.33-0.66c

38-60g 
0.33-0.66c

40-65g 
0.50-0.75c

45-70g 
0.50-0.75c

48-75g 
0.50-0.75c

50-80g 
0.50-1.00c

52-85g 
0.50-1.00c

55-90g 
0.66-1.00c

Vienmēr nodrošiniet kaķim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

USE  UNDER  VETERINARIA
N'S 

 A
DV

IC
E

DL-metionīns un kalcija 
sulfāts kontrolē urīna pH 
līmeni.

URINARY
PH CONTROL

MG
REDUCED

MAGNESIUM

P
REDUCED

PHOSPHORUS

CA
REDUCED
CALCIUM

ANTIOXIDANT
COMPLEX

samazinātais magnija 
saturs ierobežo urīnakmeņu 
veidošanos.

samazinātais fosfora 
daudzums saglabā normālu 
seruma fosfātu līmeni un 
samazina urolītu veidošanos.

samazināts kalcija saturs.

Dabīgo antioksidantu 
komplekss samazina šūnu 
oksidatīvo stresu.

BARĪBAS FORMULAS kAķIEMStruvite



Pieejamie iepakojumu izmēri: 
400g.2kg. 5kg.

 AtKārtotA struvītu uroLitiāZe. 
 iDioPātisKs cistīts.

Darbības veids
Zemā proteīna, fosfora un magnija 
koncentrācija barībā, nodrošina urīnā 
vidi, kas ir nepiemērota struvītu kristālu 
veidošanai un nogulsnēšanai. Pievienotais 
DL-metionīns un amonija hlorīds rada un 
uztur skābu urīna pH, kas novērš kristālu 
veidošanos un rada nepiemērotu vidi 
baktēriju augšanai. Produkts piemērots arī 
idiopātiskā cistīta ārstēšanai.

Enerģētiskā vērtība
3842kcal/kg – 16,1mj/kg. LIETOŠANAS IETEIKUMI

Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto barības 
daudzumu. ieteicamais lietošanas ilgums: līdz 6 mēnešiem. izēdināmās 
barības daudzums var mainīties atkarībā no dzīvnieka šķirnes, vides, 
fiziskajām aktivitātēm, uzvedības, slimības gaitas un smaguma pakāpes. 
norādītie daudzumi ir indikatīvi, un individuāli jāpiemēro dzīvniekam. Dienas 
devu var sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr nodrošiniet kaķim pieeju pie 
svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: holīna hlorīds 
2500mg, DL-metionīns 2500mg, taurīns 2000mg, 
L-lizīns Hcl 1000mg, metionīna hidroksilāzes cinka 
helāts 725mg, metionīna hidroksilāzes mangāna 
helāts 385mg, L-karnitīns 250mg, glicīna hidrāta 
dzelzs helāts 185mg, metionīna hidroksilāzes vara 
helāts 60mg, selēna metionīns 60mg, bezūdens 
kalcija jodāts 2,4mg, beta-karotīns 1,5mg. 
vitamīni: vitamīns e 550mg, vitamīns c 250mg, 
niacīns 125mg, pantotēnskābe 42mg, vitamīns 
b2 17mg, vitamīns b1 8mg, vitamīns b6 7mg, 
vitamīns H 1,3mg, folskābe 1,3mg, vitamīns b12 
0,08mg, vitamīns A 15000sv, vitamīns D3 600sv. 
Antioksidanti: dabīgas izcelsmes ar tokoferolu 
bagāti ekstrakti 10mg. skābuma regulatori: 
amonija hlorīds 3500mg.

Sastāvs
Kukurūzas glutēns, rīsi, dehidratēta vistas gaļa, auzas, dzīvnieku tauki, 
hidrolizēts dzīvnieku izcelsmes proteīns, dehidratētas veselas olas, zivju eļļa, 
dehidratētas zivis, kālija hlorīds, augu eļļa, kalcija karbonāts, fruktooligosaharīdi, 
mannanoligosaharīdi, nātrija hlorīds, glikozamīns, kliņģerītes ekstrakts (luteīna 
avots). urīna skābinātājs: amonija hlorīds (3,5g/kg); DL-metionīns (2,5g/kg).

Analītiskais sastāvs
Proteīns 33%, eļļas un tauki 16,50%, šķiedrvielas 1,20%, pelni 6,60%, kalcijs 
0,85%, fosfors 0,70%, nātrijs 0,40%, kālijs 0,65%, magnijs 0,06%, hlorīdi 
0,95%, sērs 0,40%, omega-6 3,20%, omega-3 0,40%, ePA 0,10%, DHA 
0,15%.

Dienas devas  1 mērkrūze=95g

Pieauguša kaķa svars 2kg 
(4.4lbs)

2.5kg 
(5.5lbs)

3kg 
(6.6lbs)

3.5kg 
(7.7lbs)

4kg 
(8.8lbs)

4.5kg 
(9.9lbs)

5kg 
(11lbs)

5.5kg 
(12.1lbs)

6kg 
(13.2lbs)

6.5kg 
(14.3lbs)

Ieteicamā min/max dienas deva 25-40g 
0.25-0.50c

30-45g 
0.33-0.50c

35-55g 
0.33-0.66c

38-60g 
0.33-0.66c

40-65g 
0.50-0.75c

45-70g 
0.50-0.75c

48-75g 
0.50-0.75c

50-80g 
0.50-1.00c

52-85g 
0.50-1.00c

55-90g 
0.66-1.00c

Vienmēr nodrošiniet kaķim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

USE  UNDER  VETERINARIA
N'S 

 A
DV

IC
E

DL-metionīns un kalcija 
sulfāts nodrošina skābu 
urīna pH.URINARY

PH CONTROL

REDUCED

Mg
P

ANTIOXIDANT
COMPLEX

HIGH QUALITY
PROTEINS

GLUCOSAMINE

GaG

samazināts magnija un 
fosfora saturs novērš struvītu 
urolītu veidošanos.

Dabīgo antioksidantu 
komplekss samazina šūnu 
oksidatīvo stresu. 

Proteīns ar augstu bioloģisko 
vērtību nodrošina atbilstošu 
taukskābju uzņemšanu. 

glikozamīns atjauno 
glikozaminoglikānu slāni, 
pasargājot urīnpūsli no 
iekaisuma procesiem. 

BARĪBAS FORMULAS kAķIEM Struvite Management



Pieejamie iepakojumu lielumi: 
400g.2kg.5kg.

Dienas devas 1 mērkrūze=97.5g

Pieauguša kaķa svars 2kg 
(4.4lbs)

2.5kg 
(5.5lbs)

3kg 
(6.6lbs)

3.5kg 
(7.7lbs)

4kg 
(8.8lbs)

4.5kg 
(9.9lbs)

5kg 
(11lbs)

5.5kg 
(12.1lbs)

6kg 
(13.2lbs)

6.5kg 
(14.3lbs)

Ieteicamā min/max dienas deva 25-40g 
0.25-0.50c

28-45g 
0.25-0.50c

32-50g 
0.33-0.66c

35-58g 
0.33-0.66c

38-65g 
0.33-0.66c

40-70g 
0.50-0.75c

45-75g 
0.50-0.75c

48-80g 
0.50-1.00c

50-85g 
0.50-1.00c

55-90g 
0.50-1.00c

Vienmēr nodrošiniet kaķim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Enerģētiskā vērtība
4073kcal/kg – 17,1mj/kg.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto barības 
daudzumu. ieteicamais lietošanas ilgums: sākotnēji lieto līdz 6 mēnešiem 
(2-4 nedēļas akūtas nieru mazspējas gadījumā).  norādītie daudzumi ir 
indikatīvi, un individuāli jāpiemēro dzīvniekam. Dienas devu var sadalīt 2 vai 
vairāk maltītēs. vienmēr nodrošiniet kaķim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens 
visas dienas garumā.

Sastāvs
rīsi, kukurūzas glutēns, dehidratēta vistas gaļa, dzīvnieku tauki, dehidratētas 
veselas olas, hidrolizēts dzīvnieku izcelsmes proteīns, kālija hlorīds, dehidratētas 
zivis, zivju eļļa, kalcija karbonāts, augu eļļa, inulīns, fruktooligosaharīdi, 
mannanoligosaharīdi, nātrija hlorīds, glikozamīns (500mg/kg), kliņģerītes 
ekstrakts (luteīna avots). Proteīna avoti: kukurūzas glutēns, dehidratēta vistas 
gaļa, hidrolizēts proteīns no vistas un zivs gaļas, zivis, olas. Piedeva urīna pH 
līmeņa paaugstināšanai: kālija citrāts (3g/kg).

Analītiskais sastāvs
Proteīns 24,50%, eļļas un tauki 20%, šķiedrvielas 0,90%, pelni 5,30%, kalcijs 
0,60%, fosfors 0,40%, nātrijs 0,25%, kālijs 0,70%, magnijs 0,05%, omega-3 
0,40%, omega-6 3,90%, ePA 0,10%, DHA 0,15%.

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: DL-metionīns 
5000mg, holīna hlorīds 2500mg, taurīns 2000mg, 
L-lizīns Hcl 2000mg, L-triptofāns 2000mg, 
metionīna hidroksilāzes cinka helāts 725mg, 
metionīna hidroksilāzes mangāna helāts 385mg, 
L-karnitīns 250mg, glicīna hidrāta dzelzs helāts 
185mg, selēna metionīns 60mg, metionīna 
hidroksilāzes vara helāts 54mg, bezūdens kalcija 
jodāts 2,4mg, beta-karotīns 1,5mg. vitamīns: 
vitamīns e 550mg, vitamīns c 250mg, niacīns 
125mg, pantotēnskābe 42mg, vitamīns b2 17mg, 
vitamīns b1 8mg, vitamīns b6 7mg, vitamīns H 
1,3mg, folskābe 1,3mg, vitamīns b12 0,08mg, 
vitamīns A 15000sv, vitamīns D3 600sv. 
tehnoloģiskās piedevas: kālija citrāts 3000mg, 
mikrokristāliskā celuloze. Antioksidanti: dabīgas 
izcelsmes ar tokoferolu bagāti ekstrakti 10mg.

 HronisKA nieru mAZsPējA. 
 sirDs mAZsPējA.

Darbības veids
Farmina vet Life renal satur zemu proteīna 
un fosfora daudzumu, kas samazina nieru 
mazspējas simptomus un uzlabo vispārējo 
veselības stāvokli.

Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

USE  UNDER  VETERINARIA
N'S 

 A
DV

IC
E

Zemais proteīna saturs 
samazina slāpekļa katabolītu 
uzkrāšanos un kontrolē 
sistēmisko hipertensiju.

Prot.

LOW
PROTEINS

Na
P
LOW SODIUM 

AND PHOSPHORUS

L-CARNITINE

OMEGA 3

HIGH QUALITY
PROTEINS

samazināts nātrija un fosfora 
līmenis.

L-karnitīns paaugstina 
organisma izturību 
palielinātas fiziskās slodzes 
laikā.

taukskābes omega-3 uzlabo 
filtrāciju nieru glomerulos un 
samazina nieru fibrozi.

Augstas kvalitātes proteīni 
novērš muskuļu masas 
zudumu.

BARĪBAS FORMULAS kAķIEMRenal



Pieejamie iepakojumu izmēri: 
400g.2kg.

Dienas devas 1 mērkrūze=97.5g

Pieauguša kaķa svars 2kg 
(4.4lbs)

2.5kg 
(5.5lbs)

3kg 
(6.6lbs)

3.5kg 
(7.7lbs)

4kg 
(8.8lbs)

4.5kg 
(9.9lbs)

5kg 
(11lbs)

5.5kg 
(12.1lbs)

6kg 
(13.2lbs)

6.5kg 
(14.3lbs)

Ieteicamā min/max dienas deva 24-40g 
0.25-0.50c

28-46g 
0.25-0.50c

32-52g 
0.33-0.50c

35-58g 
0.33-0.66c

38-64g 
0.50-0.66c

42-68g 
0.50-0.66c

45-75g 
0.50-0.75c

48-80g 
0.50-0.75c

50-82g 
0.50-1.00c

55-85g 
0.50-1.00c

Vienmēr nodrošiniet kaķim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Enerģētiskā vērtība
4015kcal/kg – 16,8mj/kg.

Sastāvs
Plēkšņu kvieši, kukurūzas glutēns, dzīvnieku tauki, dehidratēta vistas gaļa, 
hidrolizēts dzīvnieku izcelsmes proteīns, auzas, zivju eļļa, dehidratētas veselas 
olas, kalcija karbonāts, linsēklas, kālija hlorīds, zirņu šķiedrvielas, kaltēts biešu 
mīkstums, fruktooligosaharīdi (Fos), mannozes bāzes oligosaharīdu ekstrakts 
no saccharomyces cerevisae, sausais alus raugs, kliņģerītes ekstrakts (luteīna 
avots).

Analītiskais sastāvs
Proteīns 27%, eļļas un tauki 21%, šķiedrvielas 2,40%, pelni 6,90%, kalcijs 
0,85%, fosfors 0,65%, nātrijs 0,40%, kālijs 0,70%, magnijs 0,06%, omega-3 
0,85%, omega-6 4,10%, ePA 0,18%, DHA 0,25%. 

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: taurīns 4800mg, DL-
metionīns 4000mg, holīna hlorīds 2500mg, L-lizīns 
Hcl 2000mg, L-triptofāns 2000mg, metionīna 
hidroksilāzes cinka helāts 725mg, L-karnitīns 
650mg, metionīna hidroksilāzes mangāna helāts 
385mg, glicīna hidrāta dzelzs helāts 185mg, 
selēna metionīns 60mg, metionīna hidroksilāzes 
vara helāts 54mg, bezūdens kalcija jodāts 2,4mg, 
beta-karotīns 1,5mg. vitamīni: vitamīns e 550mg, 
vitamīns c 250mg, niacīns 125mg, pantotēnskābe 
42mg, vitamīns b2 17mg, vitamīns b1 8mg, 
vitamīns b6 7mg, vitamīns H 1,3mg, folskābe 
1,3mg, vitamīns b12 0,08mg, vitamīns A 15000sv, 
vitamīns D3 600sv. Antioksidanti: dabīgas 
izcelsmes ar tokoferolu bagāti ekstrakti 10mg.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto barības 
daudzumu. ieteicamais lietošanas ilgums ir 6 mēneši. izēdināmās barības 
daudzums var mainīties atkarībā no dzīvnieka šķirnes, vides, fiziskajām 
aktivitātēm, uzvedības, slimības gaitas un smaguma pakāpes. norādītie 
daudzumi ir indikatīvi, un individuāli jāpiemēro dzīvniekam. Dienas devu var 
sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr nodrošiniet kaķim pieeju pie svaiga 
dzeramā ūdens visas dienas garumā.

 HronisKA sirDs mAZsPējA.

Darbības veids 
taurīns regulē miokarda funkciju, 
samazinot dilatatīvās kardiomiopātijas risku. 
Pārveidotā cl/K/na attiecība kompensē 
kardiomiopātijas un/vai farmakoloģiskās 
ārstēšanas izraisītu elektrolītu disbalansu. 
L-karnitīns veicina lipīdu metabolismu un 
enerģijas izmantošanu. individuāli pielāgota 
barības deva pataloģijas sākuma fāzē 
veicina ķermeņa svara samazināšanos, 
turpretim progresīvajā fāzē proteīns ar 
augstu bioloģisko vērtību un sagremojamību 
pasargā no kardiālās kaheksijas.

Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

taurīns regulē intra- un 
ekstracelulāro jonu apmaiņas 
procesu.

TAURINE

ELECTROLYTE
BALANCE

L-CARNITINE

OMEGA 3

HIGH QUALITY
PROTEINS

elektrolītiskais balanss regulē 
miokarda kontrakcijas spēju. 

L-karnitīns veicina enerģijas 
izmantošanu muskuļos, 
saglabājot optimālu ķermeņa 
masu. 

omega-3 taukskābes 
aizsargā zarnu gļotādu un 
tām piemīt pretiekaisuma 
iedarbība.

Proteīni ar augstu bioloģisko 
vērtību nodrošina pareizu 
neaizvietojamo taukskābju 
uzņemšanu.

USE  UNDER  VETERINARIA
N'S 

 A
DV

IC
E

CardiacBARĪBAS FORMULAS kAķIEM



Pieejamie iepakojumu izmēri: 
400g.2kg.5kg.

 LieKAis ķermeŅA svArs.
 cuKurA DiAbēts. 

Darbības veids
samazināts enerģētiskais blīvums 
un palielināts strukturālo ogļhidrātu 
saturs padara Farmina vet Life obesity 
par piemērotu produktu liekā svara 
samazināšanai.

Enerģētiskā vērtība
3128kcal/kg – 13,1mj/kg.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto barības 
daudzumu. norādītie daudzumi ir indikatīvi, un individuāli jāpiemēro 
dzīvniekam. Dienas devu var sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr 
nodrošiniet kaķim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Sastāvs
Dehidratēta vistas gaļa, kukurūzas glutēns, dehidratēta cūkas gaļa, zirņu 
šķiedras, auzas, hidrolizēts dzīvnieku proteīns, plēkšņu kvieši, dehidratēta 
zivs gaļa, dzīvnieku tauki, dehidratētas veselas olas, zivju eļļa, kaltēts biešu 
mīkstums, linsēklas, kālija hlorīds, augu eļļa, inulīns, fruktooligosaharīdi, 
mannanoligosaharīdi, ceļtekas sēklas, nātrija hlorīds, kalcija sulfāta dihidrāts, 
hondroitīna sulfāts, glikozamīns, kliņģerītes ekstrakts (luteīna avots).

Analītiskais sastāvs
Proteīns 43%, eļļas un tauki 9%, šķiedrvielas 10%, pelni 7,50%, kalcijs 1,10%, 
fosfors 0,95%, nātrijs 0,40%, kālijs 0,80%, magnijs 0,08%, omega-6 1,30%, 
omega-3 0,30%, ePA 0,10%, DHA 0,15%.

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: L-lizīns Hcl 4000mg, 
DL-metionīns 3500mg, taurīns 2500mg, holīna 
hlorīds 2500mg, metionīna hidroksilāzes cinka 
helāts 725mg, L-karnitīns 550mg, metionīna 
hidroksilāzes mangāna helāts 385mg, glicīna 
hidrāta dzelzs helāts 185mg, metionīna 
hidroksilāzes vara helāts 60mg, selēna metionīns 
60mg, bezūdens kalcija jodāts 2,4mg, beta-
karotīns 1,5mg. vitamīni: vitamīns e 550mg, 
vitamīns c 250mg, niacīns 125mg, pantotēnskābe 
42mg, vitamīns b2 17mg, vitamīns b1 8mg, 
vitamīns b6 7mg, vitamīns H 1,3mg, folskābe 
1,3mg, vitamīns b12 0,08mg, vitamīns A 15000sv, 
vitamīns D3 1000sv. tehnoloģiskās piedevas: 
mikrokristāliskā celuloze. Antioksidanti: dabīgas 
izcelsmes ar tokoferolu bagāti ekstrakti 10mg.

Dienas devas  1 mērkrūze=97.5g

Pieauguša kaķa svars 2kg 
(4.4lbs)

2.5kg 
(5.5lbs)

3kg 
(6.6lbs)

3.5kg 
(7.7lbs)

4kg 
(8.8lbs)

4.5kg 
(9.9lbs)

5kg 
(11lbs)

5.5kg 
(12.1lbs)

6kg 
(13.2lbs)

6.5kg 
(14.3lbs)

Ieteicamā min/max dienas deva 20-35g 
0.25-0.33c

25-40g 
0.25-0.50c

30-47g 
0.33-0.50c

32-52g 
0.33-0.50c

35-57g 
0.33-0.66c

38-60g 
0.33-0.66c

40-65g 
0.33-0.66c

42-70g 
0.33-0.75c

45-75g 
0.50-0.75c

50-80g 
0.50-0.75c

Vienmēr nodrošiniet kaķim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

USE  UNDER  VETERINARIA
N'S 

 A
DV

IC
E

samazināts tauku un 
palielināts neaizvietojamo 
taukskābju daudzums.

Fat

LOW FAT

L-CARNITINE

SATIETY
SUPPORT

ANTIOXIDANT
COMPLEX

HIGH QUALITY
PROTEINS

L-karnitīns uzlabo enerģijas 
izmantošanu muskuļos 
un veicina muskuļu masas 
attīstību.

Pievienotie šķīstošie 
ogļhidrāti izraisa sāta sajūtu.

Dabīgie antioksidanti 
samazina šūnu oksidatīvo 
stresu.

Augstas kvalitātes proteīni 
pasargā no muskuļu masas 
zuduma.

BARĪBAS FORMULAS kAķIEM

Obesity



Pieejamie iepakojumu izmēri: 
400g.2kg.

 cuKurA DiAbēts.

Darbības veids
Farmina vet Life Diabetic satur zemu cukura 
un cietes daudzumu, kas samazina glikozes 
līmeni asinīs pēc maltītes. 

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: L-lizīns Hcl 4000mg, 
DL-metionīns 3500mg, L-triptofāns 3000mg, 
taurīns 2500mg, holīna hlorīds 2500mg, metionīna 
hidroksilāzes cinka helāts 725mg, L-karnitīns 
550mg, metionīna hidroksilāzes mangāna helāts 
385mg, glicīna hidrāta dzelzs helāts 185mg, 
metionīna hidroksilāzes vara helāts 60mg, selēna 
metionīns 60mg, bezūdens kalcija jodāts 2,4mg, 
beta-karotīns 1,5mg. vitamīni: vitamīns e 550mg, 
vitamīns c 250mg, niacīns 125mg, pantotēnskābe 
42mg, vitamīns b2 17mg, vitamīns b1 8mg, 
vitamīns b6 7mg, vitamīns H 1,3mg, folskābe 
1,3mg, vitamīns b12 0,08mg, vitamīns A 15000sv, 
vitamīns D3 1000sv. tehnoloģiskās piedevas: 
mikrokristāliskā celuloze. Antioksidanti: dabīgas 
izcelsmes ar tokoferolu bagāti ekstrakti 10mg.

Sastāvs
Dehidratēta vistas gaļa, kukurūzas glutēns, dehidratēta cūkgaļa, auzas, 
plēkšņu kvieši, hidrolizēts dzīvnieku izcelsmes proteīns, dzīvnieku tauki, 
zirņu šķiedras, dehidratēta zivs gaļa, dehidratētas veselas olas, zivju eļļa, 
kaltēts biešu mīkstums, linsēklas, kālija hlorīds, augu eļļa, taurīns, inulīns, 
fruktooligosaharīdi, mannanoligosaharīdi, ceļtekas sēklas, nātrija hlorīds, kālija 
citrāts, kalcija sulfāta dihidrāts, hondroitīna sulfāts, glikozamīns, kliņģerītes 
ekstrakts (luteīna avots). ogļhidrātu avots: auzas, plēkšņu kvieši.

Analītiskais sastāvs
Proteīns 46%, eļļas un tauki 13%, šķiedrvielas 4,60%, pelni 7,90%, kalcijs 
1,20%, fosfors 0,98%, ciete 10,50%, cukurs 0,33%, nātrijs 0,40%, kālijs 
0,65%, magnijs 0,09%, omega-6 2,00%, omega-3 0,30%, ePA 0,10%, DHA 
0,15%.

Enerģētiskā vērtība
3503kcal/kg – 14,7mj/kg.

Dienas devas 1 mērkrūze=97.5g

Pieauguša kaķa svars 2kg 
(4.4lbs)

2.5kg 
(5.5lbs)

3kg 
(6.6lbs)

3.5kg 
(7.7lbs)

4kg 
(8.8lbs)

4.5kg 
(9.9lbs)

5kg 
(11lbs)

5.5kg 
(12.1lbs)

6kg 
(13.2lbs)

6.5kg 
(14.3lbs)

Ieteicamā min/max dienas deva 27-45g 
0.25-0.50c

32-52g 
0.33-0.50c

35-60g 
0.33-0.66c

40-65g 
0.33-0.66c

45-72g 
0.50-0.75c

48-78g 
0.50-0.75c

50-85g 
0.50-0.75c

55-90g 
0.50-1.00c

58-95g 
0.50-1.00c

60-100g 
0.66-1.00c

Vienmēr nodrošiniet kaķim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto barības 
daudzumu. ja dzīvniekam ir liekais svars, barības devu ieteicams samazināt 
par 15-40%. ieteicamais lietošanas ilgums: sākotnēji lieto līdz 6 mēnešiem, 
lai regulētu glikozes maiņu organismā; liekā svara gadījumā lieto, kamēr tiek 
sasniegts vēlamais ķermeņa svars. vienmēr nodrošiniet kaķim pieeju pie 
svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

USE  UNDER  VETERINARIA
N'S 

 A
DV

IC
E

Augstas kvalitātes proteīns 
pasargā no muskuļu masas 
zuduma.HIGH QUALITY

PROTEINS

Fat

LOW FAT

TAURINE

SATIETY
SUPPORT

L-CARNITINE

samazināts tauku saturs, 
bet augsts neaizstājamo 
taukskābju līmenis.

taurīns samazina insulīna 
rezistenci.

Pievienotie šķīstošie 
ogļhidrāti rada sāta sajūtu.

L-karnitīns uzlabo enerģijas 
izmantošanu muskuļos 
un veicina muskuļu masas 
attīstību.

BARĪBAS FORMULAS kAķIEM Diabetic



Pieejamie iepakojumu izmēri: 
400g.2kg.5kg.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto barības 
daudzumu. barības alerģijas gadījumā, produktu ieteicams lietot vismaz 
četras nedēļas. izēdināmās barības daudzums var mainīties atkarībā no 
dzīvnieka šķirnes, vides, fiziskajām aktivitātēm, uzvedības, slimības gaitas 
un smaguma pakāpes. norādītie daudzumi ir indikatīvi, un individuāli 
jāpiemēro dzīvniekam. Dienas devu var sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr 
nodrošiniet kaķim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Enerģētiskā vērtība
3530kcal/kg – 14,8mj/kg.

Sastāvs
Hidrolizēts zivs proteīns, rīsu ciete, zivju eļļa, kalcija karbonāts, 
fruktooligosaharīdi (0,6%), kālija hlorīds, kalcija sulfāta dihidrāts, monodikalcija 
fosfāts, nātrija hlorīds, kliņģerītes ekstrakts (luteīna avots). Proteīna avots: 
hidrolizēts zivs proteīns. ogļhidrātu avots: rīsu ciete.

Analītiskais sastāvs
Proteīns 28%, eļļas un tauki 11%, šķiedrvielas 1,80%, pelni 7,10%, kalcijs 
1%, fosfors 0,80%, nātrijs 0,80%, kālijs 0,60%, magnijs 0,06%, taurīns 
3000mg/k, omega-3 1,70%, omega-6 0,50%, ePA 0,50%,DHA 0,70%.

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: DL-metionīns 
5000mg, holīna hlorīds 2500mg, metionīna 
hidroksilāzes cinka helāts 725mg, metionīna 
hidroksilāzes mangāna helāts 385mg, L-karnitīns 
300mg, glicīna hidrāta dzelzs helāts 185mg, 
metionīna hidroksilāzes vara helāts 60mg, selēna 
metionīns 20mg, beta-karotīns 5mg, bezūdens 
kalcija jodāts 2,4mg. vitamīni: vitamīns e 600mg, 
vitamīns c 300mg, niacīns 150mg, pantotēnskābe 
50mg, vitamīns b2 20mg, vitamīns b1 10mg, 
vitamīns b6 8,1mg, vitamīns H 1,5mg, folskābe 
1,5mg, vitamīns b12 0,10mg, vitamīns A 22000sv, 
vitamīns D3 1500sv. tehnoloģiskās piedevas: 
mikrokristāliskā celuloze. Antioksidanti: dabīgas 
izcelsmes ar tokoferolu bagāti ekstrakti 10mg.

 bArībAs ALerĢijA. 
 PerioDisKA cAurejA. 
iDioPātisKs DermAtīts.

Darbības veids 
Farmina vet Life ultraHypo satur hidrolizētu zivs 
proteīnu, kas ir vienīgais proteīna avots barībā. 
Hidrolīze samazina proteīna apjomu (3000 daltoni), 
nodrošinot atbilstošu neaizvietojamo taukskābju 
uzņemšanu. Hidrolizēts proteīns „apiet” imūnsistēmu, 
izvairoties no organisma sensibilizācijas. Kvalitatīvs 
proteīna avots savienojumā ar saudzīgu hidrolīzes 
metodi, garantē barības hipoalerģisko efektivitāti. 
barības vienīgais ogļhidrātu avots ir rafinēta rīsu 
ciete. tā neizraisa alerģiskas reakcijas, kuras mēdz 
izraisīt augu izcelsmes proteīns. Zivju eļļa, kas satur 
neaizvietojamās taukskābes omega-3, novērš ādas 
un ādas veidojumu (matu, nagu u.c.) iekaisumus. 
Diētiskās šķiedrvielas (celuloze un prebiotikas) uzlabo 
barības vielu absorbciju. 

Dienas devas  1 mērkrūze=97.5g

Pieauguša kaķa svars 2kg 
(4.4lbs)

2.5kg 
(5.5lbs)

3kg 
(6.6lbs)

3.5kg 
(7.7lbs)

4kg 
(8.8lbs)

4.5kg 
(9.9lbs)

5kg 
(11lbs)

5.5kg 
(12.1lbs)

6kg 
(13.2lbs)

6.5kg 
(14.3lbs)

Ieteicamā min/max dienas deva 28-45g 
0.25-0.50c

32-52g 
0.33-0.50c

35-60g 
0.33-0.66c

40-65g 
0.33-0.66c

45-70g 
0.50-0.75c

48-80g 
0.50-0.75c

50-85g 
0.50-1.00c

55-90g 
0.50-1.00c

58-95g 
0.66-1.00c

60-100g 
0.66-1.00c

Vienmēr nodrošiniet kaķim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

USE  UNDER  VETERINARIA
N'S 

 A
DV

IC
E

Kvalitatīvas izejvielas 
nodrošina augstu barības 
sagremojamību.

HIGHLY
DIGESTIBLE

ONLY HYDROLIZED
FISH PROTEINS

EPA AND DHA

NO VEGETAL
PROTEINS

RICH IN 
PREBIOTICS

Hidrolīze samazina zivs 
proteīna molekulāro svaru 
un izmēru, novēršot iespēju 
veidoties alerģiskām 
reakcijām.

ePA un DHA samazina ādas 
un ādas veidojumu iekaisumu 
procesus; aizsargā zarnu 
gļotādu.

rafinēta rīsu ciete izslēdz 
alerģiskas reakcijas uz augu 
izcelsmes proteīnu.

Prebiotikas veicina 
līdzsvarotas zarnu 
mikrofloras attīstību, 
kas sekmē barības vielu 
absorbciju.

BARĪBAS FORMULAS kAķIEMUltraHypo



Pieejamais iepakojumu izmērs: 
400g.2kg.5kg.

Enerģētiskā vērtība
3290kcal/kg – 13,8mj/kg.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto 
barības daudzumu. izēdināmās barības daudzums var mainīties atkarībā 
no dzīvnieka šķirnes, vides, fiziskajām aktivitātēm, uzvedības, slimības 
gaitas un smaguma pakāpes. norādītie daudzumi ir indikatīvi, un individuāli 
jāpiemēro dzīvniekam. Dienas devu var sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr 
nodrošiniet kaķim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: DL-metionīns 
5000mg, holīna hlorīds 2500mg, metionīna 
hidroksilāzes cinka helāts 725mg, metionīna 
hidroksilāzes mangāna helāts 385mg, L-karnitīns 
300mg, glicīna hidrāta dzelzs helāts 185mg, 
metionīna hidroksilāzes vara helāts 60mg, selēna 
metionīns 60mg, beta-karotīns 5mg, bezūdens 
kalcija jodāts 2,4mg. vitamīni: vitamīns e 600mg, 
vitamīns c 300mg, niacīns 150mg, pantotēnskābe 
50mg, vitamīns b2 20mg, vitamīns b1 10mg, 
vitamīns b6 8,1mg, vitamīns H 1,5mg, folskābe 
1,5mg, vitamīns b12 0,10mg, vitamīns A 22000sv, 
vitamīns D3 1500sv. Antioksidanti: dabīgas 
izcelsmes ar tokoferolu bagāti ekstrakti 10mg.

Sastāvs
Dehidratēta vistas gaļa, rīsi, kukurūzas glutēns, auzas, zirņu šķiedrvielas, 
hidrolizēts dzīvnieku proteīns, dzīvnieku tauki, linsēklas, kaltēts biešu 
mīkstums, dehidratētas zivis, dehidratētas veselas olas, zivju eļļa, augu eļļa, 
kaltēts alus raugs, mannanoligosaharīdi, fruktooligosaharīdi, ceļtekas sēklas, 
kālija hlorīds, nātrija hlorīds, kalcija sulfāta dihidrāts, sojas ekstrakts (izoflavonu 
avots 500 mg/kg), hondroitīna sulfāts, kliņģerītes ekstrakts (luteīna avots). 

Analītiskais sastāvs
Proteīns 37%, eļļas un tauki 10%, %, šķiedrvielas 6,50%, pelni 7,80%, kalcijs 
1,20%, fosfors 1,10%, nātrijs 0,60%, kālijs 0,60%, magnijs 0,07%, ciete 16%, 
cukurs 0,35%, taurīns 2600mg/kg, hondroitīns 600mg/kg. 

 svArA KontroLe. 
 cuKurA DiAbētA novēršAnA. 
 uroLitiāZes novēršAnA.

Darbības veids
Produkts satur samazinātu enerģētisko 
uzturvielu daudzumu, kas novērš liekā 
svara veidošanās risku. Kvalitatīva proteīna 
un L-karnitīna klātbūtne barībā saglabā 
muskuļu masu un veicina taukaudu 
izmantošanu. Zemais ogļhidrātu daudzums 
samazina diabēta risku. Zemais fosfora, 
magnija un kalcija sulfāta saturs novērš 
urolītu veidošanos.

Dienas devas 1 mērkrūze=92.5g

Pieauguša kaķa svars 2kg 
(4.4lbs)

2.5kg 
(5.5lbs)

3kg 
(6.6lbs)

3.5kg 
(7.7lbs)

4kg 
(8.8lbs)

4.5kg 
(9.9lbs)

5kg 
(11lbs)

5.5kg 
(12.1lbs)

6kg 
(13.2lbs)

6.5kg 
(14.3lbs)

Ieteicamā min/max dienas deva 30-40g 
0.33-0.50c

35-45g 
0.33-0.50c

40-50g 
0.50-0.66c

42-55g 
0.50-0.66c

45-60g 
0.50-0.66c

50-65g 
0.50-0.75c

55-70g 
0.66-0.75c

58-75g 
0.66-1.00c

60-80g 
0.66-1.00c

65-85g 
0.75-1.00c

Vienmēr nodrošiniet kaķim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

USE  UNDER  VETERINARIA
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Kalcija sulfāts kontrolē urīna 
pH līmeni.

URINARY
PH CONTROL

MAGNESIUM
CONTROL

Mg

SATIETY
SUPPORT

LOW
CARBOHYDRATE

L-CARNITINE

Kontrolēts magnija daudzums 
aizsargā nieru funkcijas.

šķīstošie ogļhidrāti nodrošina 
sāta sajūtu.

samazinātais cietes un 
cukura daudzums novērš 
cukura diabēta risku.

L-karnitīns saglabā optimālu 
ķermeņa svaru, pārvēršot 
taukus enerģijā.

Neutered MaleBARĪBAS FORMULAS kAķIEM



Pieejamais iepakojumu izmērs: 
400g.2kg.5kg.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto 
barības daudzumu. izēdināmās barības daudzums var mainīties atkarībā 
no dzīvnieka šķirnes, vides, fiziskajām aktivitātēm, uzvedības, slimības 
gaitas un smaguma pakāpes. norādītie daudzumi ir indikatīvi, un individuāli 
jāpiemēro dzīvniekam. Dienas devu var sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr 
nodrošiniet kaķim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Enerģētiskā vērtība
3300kcal/kg – 13,8mj/kg.

Sastāvs
Dehidratēta vistas gaļa, rīsi, kukurūzas glutēns, auzas, zirņu šķiedrvielas, 
hidrolizēts dzīvnieku proteīns, dzīvnieku tauki, linsēklas, kaltēts biešu 
mīkstums, dehidratētas zivis, dehidratētas veselas olas, zivju eļļa, augu eļļa, 
kaltēts alus raugs, mannanoligosaharīdi, fruktooligosaharīdi, ceļtekas sēklas, 
kālija hlorīds, nātrija hlorīds, kalcija sulfāta dihidrāts, sojas ekstrakts (izoflavonu 
avots 600 mg/kg), hondroitīna sulfāts, kliņģerītes ekstrakts (luteīna avots). 

Analītiskais sastāvs
Proteīns 33%, eļļas un tauki 10%, šķiedrvielas 6,40%, pelni 7,60%, kalcijs 1%, 
fosfors 0,90%, nātrijs 0,50%, kālijs 0,60%, magnijs 0,07%, ciete 18%, cukurs 
0,35%, taurīns 2600mg/kg, hondroitīns 600mg/kg.

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: DL-metionīns 
5000mg, holīna hlorīds 2500mg, metionīna 
hidroksilāzes cinka helāts 725mg, metionīna 
hidroksilāzes mangāna helāts 385mg, L-karnitīns 
300mg, glicīna hidrāta dzelzs helāts 185mg, 
metionīna hidroksilāzes vara helāts 60mg, selēna 
metionīns 60mg, beta-karotīns 5mg, bezūdens 
kalcija jodāts 2,4mg. vitamīni: vitamīns e 600mg, 
vitamīns c 300mg, niacīns 150mg, pantotēnskābe 
50mg, vitamīns b2 20mg, vitamīns b1 10mg, 
vitamīns b6 8,1mg, vitamīns H 1,5mg, folskābe 
1,5mg, vitamīns b12 0,10mg, vitamīns A 22000sv, 
vitamīns D3 1500sv. Antioksidanti: dabīgas 
izcelsmes ar tokoferolu bagāti ekstrakti 10mg.

 svArA KontroLe. 
 cuKurA DiAbētA novēršAnA. 
 uroLitiāZes novēršAnA.

Darbības veids
Produkts satur samazinātu enerģētisko 
uzturvielu daudzumu, kas novērš liekā 
svara veidošanās risku. Kvalitatīva proteīna 
un L-karnitīna klātbūtne barībā saglabā 
muskuļu masu un veicina taukaudu 
izmantošanu. Zems ogļhidrātu daudzums 
novērš diabēta rašanās risku. Zems fosfora, 
magnija un kalcija sulfāta saturs novērš urīna 
akmeņu veidošanos.

Dienas devas 1 mērkrūze=92.5g

Pieauguša kaķa svars 2kg 
(4.4lbs)

2.5kg 
(5.5lbs)

3kg 
(6.6lbs)

3.5kg 
(7.7lbs)

4kg 
(8.8lbs)

4.5kg 
(9.9lbs)

5kg 
(11lbs)

5.5kg 
(12.1lbs)

6kg 
(13.2lbs)

6.5kg 
(14.3lbs)

Ieteicamā min/max dienas deva 30-40g 
0.33-0.50c

35-45g 
0.33-0.50c

40-50g 
0.50-0.66c

42-55g 
0.50-0.66c

45-60g 
0.50-0.66c

50-65g 
0.50-0.75c

55-70g 
0.66-0.75c

58-75g 
0.66-1.00c

60-80g 
0.66-1.00c

65-85g 
0.75-1.00c

Vienmēr nodrošiniet kaķim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

USE  UNDER  VETERINARIA
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izoflavoni ierobežo 
nevēlamos efektus, ko var 
izraisīt dzimumhormonu 
produkcijas trūkums 
organismā. ISOFLAVONES

L-CARNITINE

LOW
CARBOHYDRATE

HIGH QUALITY
PROTEINS

URINARY
PH CONTROL

L-karnitīns saglabā optimālu 
ķermeņa svaru, pārvēršot 
taukus enerģijā.

samazinātais cietes un 
cukura daudzums novērš 
cukura diabēta risku.

Proteīns ar augstu bioloģisko 
vērtību nodrošina atbilstošu 
neaizvietojamo taukskābju 
uzņemšanu.

Kalcija sulfāts kontrolē urīna 
pH līmeni.

BARĪBAS FORMULAS kAķIEMNeutered Female



Pieejamie iepakojumu izmēri: 
400g.2kg.

Enerģētiskā vērtība
3495kcal/kg – 14,6mj/kg.

Sastāvdaļas
Dehidratēta vistas gaļa, auzas, zirņu šķiedrvielas (10%), dzīvnieku tauki, 
kukurūzas glutēns, dehidratētas zivis, rīsi, linsēklas, kaltēts biešu mīkstums, 
hidrolizēts dzīvnieku proteīns, dehidratētas veselas olas, zivju eļļa, augu eļļa, 
ceļtekas sēklas (1,5%), fruktooligosaharīdi (0,6%), mannanoligosaharīdi 
(0,6%), kaltēts alus raugs, kālija hlorīds, nātrija hlorīds, kalcija sulfāta dihidrāts 
(4g/kg), kliņģerītes ekstrakts (luteīna avots).

Analītiskais sastāvs
Proteīns 34%, eļļas un tauki 15%, šķiedrvielas 8%, pelni 7,60%, kalcijs 1,15%, 
fosfors 0,95%, nātrijs 0,60%, kālijs 0,60%, magnijs 0,07%, taurīns 2400mg/
kg. 

1 kg barības satur
uzturfizioloģiskās piedevas: DL-metionīns 
4500mg, L-cistīns 3000mg, L-lizīns Hcl 2500mg, 
holīna hlorīds 2200mg, metionīna hidroksilāzes 
cinka helāts 725mg, metionīna hidroksilāzes 
mangāna helāts 385mg, glicīna hidrāta dzelzs 
helāts 185mg, metionīna hidroksilāzes vara helāts 
60mg, selēna metionīns 60mg, beta-karotīns 5mg, 
bezūdens kalcija jodāts 2,4mg. vitamīni: vitamīns 
e 600mg, vitamīns c 300mg, niacīns 150mg, 
pantotēnskābe 50mg, vitamīns b2 20mg, vitamīns 
b1 10mg, vitamīns b6 8,1mg, vitamīns H 1,5mg, 
folskābe 1,5mg, vitamīns b12 0,10mg, vitamīns 
A 18000sv, vitamīns D3 1200sv. Antioksidanti: 
dabīgas izcelsmes ar tokoferolu bagāti ekstrakti 
10mg.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
Konsultēties ar veterinārārstu pirms lietošanas uzsākšanas un par 
lietošanas kursa pagarināšanu. izēdināt katru dienu tabulā norādīto 
barības daudzumu. izēdināmās barības daudzums var mainīties atkarībā 
no dzīvnieka šķirnes, vides, fiziskajām aktivitātēm, uzvedības, slimības 
gaitas un smaguma pakāpes. norādītie daudzumi ir indikatīvi, un individuāli 
jāpiemēro dzīvniekam. Dienas devu var sadalīt 2 vai vairāk maltītēs. vienmēr 
nodrošiniet kaķim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

 novērš APmAtojumA KAmoLu veiDošAnos.

Darbības veids
Dažādu šķīstošo un nešķīstošo diētisko 
šķiedrvielu maisījums regulē zarnu trakta 
darbību. Prebiotikas nodrošina zarnu 
mikrofloras attīstību, veicinot barības vielu 
uzsūkšanos. vitamīni un aminoskābes 
padara kaķa apmatojumu spožu un spīdīgu. 
mērenais magnija daudzums un kalcija 
sulfāts novērš urīna akmeņu (struvītu) 
veidošanos.

Dienas devas  1 mērkrūze=95g

Pieauguša kaķa svars 2kg 
(4.4lbs)

2.5kg 
(5.5lbs)

3kg 
(6.6lbs)

3.5kg 
(7.7lbs)

4kg 
(8.8lbs)

4.5kg 
(9.9lbs)

5kg 
(11lbs)

5.5kg 
(12.1lbs)

6kg 
(13.2lbs)

6.5kg 
(14.3lbs)

Ieteicamā min/max dienas deva 28-40g 
0.25-0.50c

30-50g 
0.33-0.50c

35-55g 
0.33-0.66c

40-60g 
0.50-0.66c

45-65g 
0.50-0.66c

50-70g 
0.50-0.75c

55-75g 
0.50-0.75c

58-80g 
0.66-1.00c

60-90g 
0.66-1.00c

65-95g 
0.75-1.00c

Vienmēr nodrošiniet kaķim pieeju pie svaiga dzeramā ūdens visas dienas garumā.

Pirmā dabīgā diēta dzīvniekiem ar specifiskām vajadzībām

USE  UNDER  VETERINARIA
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Augsts šķīstošo diētisko 
šķiedrvielu daudzums veicina 
barības vielu uzsūkšanos.

PSYLLIUM

RICH IN 
MOS AND FOS

RICH IN CRUDE
FIBRE

URINARY
PH CONTROL

REDUCED

Mg

Prebiotikas veicina pareizas 
zarnu mikrofloras veidošanos 
un barības vielu uzsūkšanos.

Augsts šķiedrvielu daudzums 
barībā regulē zarnu trakta 
darbību.

barībai pievienotais DL-
metionīns un kalcija sulfāta 
dihidrāts kontrolē PH līmeni.

samazinātais magnija 
daudzums novērš urīna 
akmeņu (struvītu) 
veidošanos.

BARĪBAS FORMULAS kAķIEM Hairball



LABAS VESELĪBAS GARANTS.
KATRAI PROBLĒMAI IR RISINĀJUMS. PAREIZAIS RISINĀJUMS.

www.Farmina.com

info@farmina.com

Izplatītājs:

SIA “Vet Line”

Mazā Rāmavas 2

Valdlauči, LV-1076

Tel.67600515

www.vetline.lv

Happy pet. Happy you.
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Farmina Vet Life „Natural Diet” ir pirmā 100% 
dabīgā veterinārā diēta. Zinātniski izstrādātas 
formulas, kuru pamatā ir specifiskas uzturvielas, 
sniedz risinājumus dažādos saslimšanu gadījumos 
un nodrošina suņiem un kaķiem atbilstošu 
dzīves kvalitāti. Farmina Vet Life „Natural Diet” ir 
pirmā veterinārā diēta, kuras pagatavošanā tiek 
izmantoti tikai dabīgie antioksidanti, ar tokoferolu 
bagātināti ekstrakti, kas dabīgi nodrošina 

produkta saglabāšanos. Barība nesatur ģenētiski 
modificētus organismus un tās pamatā ir auzas un 
speltas kvieši - pirmatnējie graudaugi, kuriem ir 
zems glikēmiskais indekss, kas lēni un pakāpeniski 
paaugstina cukura līmeni asinīs un nodrošina 
ilgstošu sāta sajūtu. 
Farmina Vet Life „Natural Diet” ir dabīgs produkts, 
kas garantē suņiem un kaķiem labu veselību un 
augstu dzīves kvalitāti!

I TA L I A N

FORMULA

Visi Farmina Vet Life produkti ir zinātniski testēti un to efektivitāte ir 
pierādīta Neapoles Federico II Universitātes Dzīvnieku Uztura katedrā. 


