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CARDIOVET, GERIATIVET, HEMOVET PAPILDBARĪBAS SUŅIEM 
 

 

Nosaukums Indikācija Devas un lietošana Sastāvdaļas 

CARDIOVET N90 

 

Suņiem ar kardiomiopātiju (t.s. 
dilatācijas kardio-miopātijas) un 
endokardiozu (asins 
regurgitācija mistrālā vārstuļa 
nepietiekamības dēļ). 

Suņiem <15 kg - 1 tabl./2 reizes dienā; 
>15 kg - 2 tabl./2 reizes dienā; >40 kg- 
vetārsts var palielināt devu. Var 
sajaukt ar barību ēdienreizēs vai starp 
ēdienreizēm. Optimālai iedarbībai lieto 
1-3 mēn., hroniskos gadījumos – līdz 6 
mēnešiem. 

Analītiskie komponenti: kopproteīns 39,71%, koptauki 
2,20%, kokšķiedra 15,78%, pelni 1,2%, mitrums 1,29%. 
1 tablete satur: Uzturfizioloģiskās piedevas: L-karnitīna 
tartrāts 740 mg (L-karnitīns 500 g), taurīns 200 mg, Q10 
koenzīms 10 mg, vit. E 60 SV, selēns (E8) 5 mcg, 
magnija stearāts 15 mg. Tehnoloģiskās piedevas: 
mikrokristāliskā celuloze E460 232,5mg. 

GERIATIVET 350MG SUŅI <15KG 

N45 

 

Lieto veciem suņiem, kuriem 
nepieciešamas svarīgas 
piedevas, speciāli veidotas 
veciem suņiem. 
 

Suņiem < 7,5 kg- 1 tablete dienā; no 
7,5 -15 kg – 2 tabletes dienā. Var 
sajaukt ar barību, ēdienreizēs vai starp 
ēdienreizēm.  

Analītiskie komponenti: kopproteīns 10,18%, koptauki 
1,66%, kokšķiedra 22,99%, pelni 7,69%, mitrums 4,66%. 
1 tablete satur: Uzturfizioloģiskās piedevas: glikozamīns 
25 g, ?-1,3/1,6 glukāns (Sacharomyces cerevisiae) 75 
mg, L-karnitīns 75 mg, luteīns 10 mg, HMB (kalcija beta-
hidroksi-beta-metilbutirāts) 80 mg, omega-3 taukskābe 
80 mg, alfa- lipoikskābe 5 mg. Tehnoloģiskās un 
organoleptiskās piedevas.  

GERIATIVET 820MG SUŅI 15+KG 

N45 

 
 

 Suņiem 15 – 30 kg 1 tablete dienā; 
>30 kg 2 tabletes dienā. Var sajaukt ar 
barību, ēdienreizēs vai starp 
ēdienreizēm.  

 Analītiskie komponenti: kopproteīns 10,21%, koptauki 
1,46%, kokšķiedra 18,85%, pelni 10,59%, mitrums 
4,72%. 1 tablete satur: Uzturfizioloģiskās piedevas: 
glikozamīns 75 g, B-1,3/1,6 glukāns (Sacharomyces 
cerevisiae) 150 mg, L-karnitīns 150 mg, luteīns 20 mg, 
HMB (kalcija beta-hidroksi-beta-metil-butirāts) 250 mg, 
omega-3 taukskābe 160 mg, alfa- lipoikskābe 15 mg. 
Tehnoloģiskās un organoleptiskās piedevas.  
 

HEMOVET 67MG N60 
 

Papildbarība suņiem ar 
anēmijas simptomiem. 
Organiskas izcelsmes dzelzs 
hemo formā.  

Suņiem - 1 kapsula uz 10 kg ķermeņa 
svara dienā.  

Analītiskie komponenti: kopproteīns 19,94 %, koptauki 
1,92 %, kokšķiedra 40,60 %, koppelni 4,97 %, mitrums 
3,67 %. 1 kapsula satur: Uzturfizioloģiskās piedevas: 
hemodzelzs – 30 mg, varš – 6 mg, vitamīns B6 – 600 
mkg, vitamīns B12 - 5 mkg, folijskābe – 30 mkg, vitamīns 
C – 30 mg. 

  

Dzeramajam ūdenim jābūt brīvi pieejamam. 

 Glabāt sausā vietā, t līdz 25 C. 

 RAŽOTĀJS: Planet Sp.,zoo, ul. Brukowa 36 lok. 2 05-092 Łomianki,  Polija, reģ. Nr. PL 1417435p. 
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