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Salmoil, Linseaoil – Omega 3 saturoša papildbarība suņiem un kaķiem 
 

Salmoil līnijas produkti nodrošina suņu un kaķu uzturā nepieciešamo Omega 3 dienas devu. Produktu 
lietošana ikdienā uzlabos Jūsu suņa un kaķa veselību. Produktus var pievienot gan sausajai, gan slapjajai barībai. 

Salmoil produktu līnijā apvienotas augstākās kvalitātes augu un dzīvnieku eļļas, kas bagātinātas ar 
Omega 3 taukskābēm un sastāvdaļām, kurām ir antioksidējoša iedarbība (piemēram, vitamīnu E, beta karotīnu 
un ekskluzīvu augu ekstraktu - rozmarīna, kurkumas, citrusaugļu un krustnagliņu maisījumu). 

 Produkti nesatur konservantus, krāsvielas un mākslīgus apetītes rosināšanas līdzekļus. Šajā gadījumā 
kā  konservants tiek izmantots no augu eļļām iegūtais tokoferols. 

Salmoil līnijā ietilpst 3 veidu produkti: 
Salmoil Ricetta 1 satur augstākās kvalitātes Norvēģijas laša eļļu, kas ir bagāta ar Omega 3, olīveļļu, beta-karotīnu 
un augstas biopieejamības cinku, E vitamīnu un dažādus augu ekstraktus, kas iegūti no rozmarīna, kurkumas, 
citrusaugļiem un krustnagliņām. Salmoil Ricetta 1 sastāvdaļas nodrošina veselīgu ādu un apmatojumu, mazina 
oksidatīvo stresu, palīdz saglabāt locītavu darbību un aizsargā nieres no prooksidantu molekulu iedarbības, 
nodrošinot normālu nieru darbību. 
Arī Salmoil Ricetta 2 satur augstākās kvalitātes Norvēģijas laša eļļu. Kā arī krila eļļu, kas tās īpašā ķīmiskā sastāva 
dēļ ir sevišķi augstas biopieejamības Omega 3 avots, E vitamīnu, polifenolus, rozmarīna, kurkumas, citrusaugļu 
un krustnagliņu ekstraktus. Sastāvdaļu unikālais apvienojums veicina zarnu trakta veselību.  
Linseaoil 3 satur 47 % augu izcelsmes Omega 3 taukskābes (īpaši ɑ-linolēnskābi un DHA) un tās sastāvā 
Ietilpst attīrīta linsēklu eļļa, kas bagāta ar ɑ-linolēnskābi (Omega 3), augstākās kvalitātes Schizochytrium sp. aļģes, 
kas nodrošina DHA (garās ķēdes Omega3), beta-karotīns, E vitamīns, rozmarīna, kurkumas, citrusaugļu un 
krustnagliņu ekstrakti. Paredzēts dzīvniekiem, kuri cieš no alerģijām vai dzīvnieku olbaltumvielu nepanesības, kā 
arī veģetāriešu un vegānu barības papildināšanai. 
 
LIETOŠANA: pievienot pie barības. 
 

Svars kg 5 10 15 20 30 40 50 

Ēdamkarotes dienā 1 1,5 2 2,5 3,5 4,5 5 

 

IEPAKOJUMS: 250 ml, 500 lm, 950 ml alumīnija pudele. 
 
RAŽOTĀJS: Necon Pet Food srl, Via Dante Alighieri, 17, 25020 Flero BS, Italy. 
 
 

mailto:magnum@magnumvet.lv

