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HEPATIALE FORTE PRODUKTI 
Papildbarības ieteicamas aknu funkcijas traucējumu, aknu nepietiekamības un funkcionālu traucējumu gadījumos suņiem un kaķiem. 
 

 

Nosaukums Indikācija Devas un lietošana Sastāvdaļas 

HEPATIALE FORTE ADVANCED 
AKNĀM TAB N30 

Lieto kaķiem un suņiem aknu 
funkciju atjaunošanai, aknu 
nepietiekamības, funkcionālu 
traucējumu un saindēšanās 
gadījumos.  

Suņiem - 1 tab./10 kg ķ.s., kaķiem – 
½ tab./vienam dzīvniekam diennaktī. 
Lieto pirms maltītes veselu vai 
sasmalcinot un sajaucot ar barību. 
Paredzēto dienas devu var sadalīt uz 
2-3 reizēm. 

Analītiskie komponenti: kopproteīns 27,6%, koptauki 
31,3%, pelni 7,6%, mitrums 2,4%, magnijs 1,32 g/kg. 
Sastāvs: L-ornitīna L-aspartāts, sojas lecitīns (fosfolipīdi), 
magnija stearāts. 1 tablete satur: Zootehniskās piedevas: 
S adenozilmetionīns (SAMe) 200,00 mg, mārdadža 
Silybum marianum (L.) ekst. (silimarīns) 50,00 mg, cinks 
12,50 mg. Tehnoloģiskās piedevas: mikrokristāliskā 
celuloze 70,00 mg.  

EPATIALE FORTE LIELI SUŅI 

(25+kg) 550MG TAB N40 

 

Lieto suņiem ar aizsardzības un 
reģenerējošu iedarbību.  

Suņiem - 1 tablete/25 kg ķ.s. 
Paredzēto dienas devu var sadalīt uz 
2-3 reizēm. Var sajaukt ar barību, 
ēdienreizēs vai starp ēdienreizēm. 
 
 

Analītiskie komponenti: kopproteīns 23,97%, koptauki 
20,23%, kokšķiedra 36,44%, pelni (t.sk 
minerālvielas)3,71%, mitrums 4%. 1 tablete satur: 
zootehniskās piedevas: fosfolipīdi 275 mg 
(fosfatidilholīns), ornitīns 275 mg (L-ornitīna L-aspartāts), 
tehnoloģiskās piedevas: mikrokristāliskā celuloze E460 
240mg, magnija stearāts 12mg.  

HEPATIALE FORTE MAZI 
SUŅI/KAĶI 170MG KAPS N40 
 

 Lieto kaķiem un mazo šķirņu 
suņiem ar aizsardzības un 
reģenerējošu iedarbību.  

Suņiem 1 kapsula/5 kg ķ.s., kaķiem - 
1 kapsula diennaktī. Paredzēto diena 
devu var sadalīt uz 2-3 reizēm. Var 
sajaukt ar barību, ēdienreizēs vai 
starp ēdienreizēm. Lai sasniegtu 
vislabāko rezultātu, ieteicams lietot 1 
- 3 mēnešus, bet hroniskos 
gadījumos - līdz 6 mēnešiem ilgi.  

 Analītiskie komponenti: kopproteīns 23,26%, koptauki 
57,92%, pelni (t.sk minerālvielas) 10,68%, mitrums 
1,71%. 1 kapsula satur:  
Zootehniskās piedevas: fosfolipīdi 85mg (fosfatidilholīns), 
ornitīns 85mg (L-ornitīna L-aspartāts).  

HEPATIALE FORTE SUŅI/KAĶI 
300MG TAB N40 
 

Lieto suņiem un kaķiem ar 
aizsardzības un reģenerējošu 
iedarbību.  

Suņiem - 1 tablete/15 kg ķ. s., 
kaķiem-1 tablete. Paredzēto diena 
devu var sadalīt uz 2-3 reizēm. Var 
sajaukt ar barību, ēdienreizēs vai 
starp ēdienreizēm.  

Analītiskie komponenti: kopproteīns 34,6%, koptauki 
14,1%, kokšķiedra 24,7%, pelni (t.sk minerālvielas)1,9%, 
mitrums 5 %. 1 tablete satur: Zootehniskās piedevas: 
fosfolipīdi 150 mg (fosfatidilholīns), ornitīns 150 mg (L-
ornitīna L-aspartāts), Tehnoloģiskās piedevas: 
mikrokristāliskā celuloze E460 240 mg, magnija stearāts 
12 mg.  

  

 Glabāt sausā vietā, t līdz 25 C. 
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