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NATURAL SUPERPREMIUM AUGSTAS KVALITĀTES BARĪBA SUŅIEM 
Piemērota suņiem visos dzīves posmos 

 

 Produktu līnija izceļas ar augsto kopējo dehidratētās gaļas sastāvu, kas ir ne mazāk kā 27-39 %. 
 Izmantota tīra un kvalitatīva gaļa, 100% iegūta no norādītajiem dzīvniekiem, nav sajaukta ar zemākas kvalitātes produktiem. 
 Pievienota liesa vistas un cūkas gaļa. Tā ir nesalīdzināmi vieglāk sagremojama, kas ir ārkārtīgi būtiski kucēniem un veciem suņiem. 
 Līdz minimumam samazināts graudaugu daudzums. Sastāvā nav kviešu, to vietā ir pievienoti zirņi un kartupeļi, kas nesatur glutēnu, tāpēc produkti ir īpaši piemēroti suņiem, kas cieš no 

glutēna nepanesības. 
 Izmantotas tikai tīras augu esences, izslēdzot ķīmiski sintezētu atvasinājumu (tostarp konservantu un antioksidantu) un ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) izmantošanu. 

 
 Katra produkta sastāvā ir dažādu augļu un dārzeņu veidi, kas nodrošina svarīgas dabīgās uzturvielas. 

o Ķirbja sēklas: satur nozīmīgu multivitamīnu kompleksu, to sastāvā ir īpaši daudz B grupas vitamīnu un fitosterīnu, kas regulē holesterīna uzsūkšanos asinīs.  
o Rozmarīna ekstrakts: satur daudz antioksidantu, piemēram, karnozolskābi un citus bioloģiskos flavonoīdus, kam piemīt antibakteriālas, antimutagēnas un pretiekaisuma īpašības. 
o Āboli: bagātīgs pārtikas šķiedrvielu avots, uzlabo zarnu trakta darbību. 
o Burkāni: plaši pazīstams A vitamīna avots. 
o Tomāti: satur daudz likopēna. 
o Kartupeļi: C vitamīna, kālija un B5 vitamīna, kā arī karotinoīdu un fitosterīnu avots. 
o Zirņi: satur daudz šķiedrvielu un aminoskābju, īpaši lizīnu. 
o Ogas: nepārspējamas spēcīgu antocianīnu rezerves. 
o Banāni: vitamīnu un jo īpaši minerālu avots. 

 
 

nosaukums apraksts sastāvs 

UNICA NATURA SUŅU SAUSĀ BARĪBA 
ADULT MAXI DUCK 

 
2,5 KG 
12 KG        

 

pilnvērtīga sausā 
barība suņiem ar 
pīles gaļu, rīsiem un 
kartupeļiem 

 
 
 

dehidrēts dzīvnieku proteīns (31,9%, no tiem 14,5% pīles gaļa, kas atbilst 38,6% svaigai pīles gaļai), rīsi (14,4%), kukurūza, kartupeļi 
(10%), vistas tauki, kukurūzas klijas, kaltēts biešu mīkstums, hidrolizēts dzīvnieku proteīns, banāns (1%), ķirbju sēklas rauši (0,5%), 
glikozamīns.  
1 kg barības satur: uzturfizioloģiskās piedevas: vit.A (E672) 18000SV, vit. D 1000SV, vit.E (alfa-tokoferols min. 91%) 110mg, varš 
(vara sulfāts, E4) 61,90 (15,75) mg, cinks (cinka oksīds, E6) 111,60 (90) mg, dzelzs (dzelzs karbonāts, E1) 232,88 (112,5)mg, mangāns 
(mangāna oksīds) 40,64 (31,5) mg, jods (kalcija jodāts bezūdens) 2,77 (1,8) mg, selēns (nātrija selenīts) 0,39 (0,18) mg. 
Organoleptiskās piedevas: rozmarīna ekstrakts 157,5 mg. 
 Analītiskie komponenti: kopproteīns 26,0%, kokšķiedras 2,5%, koptauki 15%, koppelni 7,3%. 

UNICA NATURA SUŅU SAUSĀ BARĪBA 
ADULT MAXI RAW HAM 

   
2,5 KG          
12 KG          

pilnvērtīga sausā 
barība suņiem ar 
jēlu šķiņķi, rīsiem 
un kartupeļiem 

dehidrēts dzīvnieku proteīns (33,5%, no tiem 14,5 % šķiņķis), rīsi (14,%), kartupeļi (11%), kukurūza, kukurūzas klijas, vistas tauki, 
kaltēts biešu mīkstums, hidrolizēts dzīvnieku proteīns, tomāti (1%), ķirbju sēklas rauši (0,5%), glikozamīns.  
1 kg barības satur: uzturfizioloģiskās piedevas: vit.A (E672) 18000SV, vit. D 1000SV, vit.E (alfa-tokoferols min.91%) 110mg, varš (vara 
sulfāts, E4) 61,90 (15,75) mg, cinks (cinka oksīds, E6) 111,60 (90) mg, dzelzs (dzelzs karbonāts, E1) 232,88 (112,5) mg, mangāns 
(mangāna oksīds) 40,64 (31,5) mg, jods (kalcija jodāts bezūdens) 2,77 (1,8) mg, selēns (nātrija selenīts) 0,39 (0,18) mg. 
Organoleptiskās piedevas: rozmarīna ekstrakts 157,5 mg. 
Analītiskie komponenti: kopproteīns 27%, kokšķiedras 2,8%, koptauki 15%, koppelni 7,4%. 
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nosaukums apraksts sastāvs 

UNICA NATURA SUŅU SAUSĀ BARĪBA 
ADULT MAXI SALMON 

 
2,5 KG          
12 KG          

 

pilnvērtīga sausā 
barība suņiem ar 
lasi, rīsiem un 
zaļajiem zirnīšiem 

dehidrēts dzīvnieku proteīns (27,6%, no tiem 14,5 % lasis, kas atbilst 39,2 % svaigam lasim), rīsi (14,4%), kukurūza, zaļie zirnīši (12%), 
kukurūzas klijas, vistas tauki, kaltēts biešu mīkstums, hidrolizēts dzīvnieku proteīns, ķirbju sēklas rauši (0,5%), kaltēti ziedi, ogas 
(0,05%), glikozamīns. 
1 kg barības satur: uzturfizioloģiskās piedevas: vit.A (E672) 18000SV, vit. D 1000SV, vit.E (alfa-tokoferols min. 91%) 110mg, varš 
(vara sulfāts, E4) 61,90 (15,75) mg, cinks (cinka oksīds, E6) 111,60 (90) mg, dzelzs (dzelzs karbonāts, E1) 232,88 (112,5) mg, mangāns 
(mangāna oksīds) 40,64 (31,5) mg, jods (kalcija jodāts bezūdens) 2,77 (1,8) mg, selēns (nātrija selenīts) 0,39 (0,18) mg. 
Organoleptiskās piedevas: rozmarīna ekstrakts 157,5 mg.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns 26,5%, kokšķiedras 2,8%, koptauki 15%, koppelni 6,8%. 

UNICA NATURA SUŅU SAUSĀ BARĪBA 
ADULT MAXI VENISON 

 
2,5 KG 
12,KG          

 

pilnvērtīga sausā 
barība suņiem ar 
brieža gaļu, rīsiem 
un burkāniem 
 

 
 

dehidrēts dzīvnieku proteīns (32,7%, no tiem 14,5% brieža gaļa, kas atbilst 38,7% svaigai brieža gaļai), rīsi (14,4%), kukurūza, 
kukurūzas klijas, vistas tauki, kaltēts biešu mīkstums, dehidrēti āboli (4%), hidrolizēts dzīvnieku proteīns, burkāni (1%), ķirbju sēklas 
rauši (0,5%), glikozamīns. 
1 kg barības satur: uzturfizioloģiskās piedevas: vit.A (E672) 18000 SV, vit. D 1000SV, vit.E (alfa-tokoferols min.91%) 110mg, varš 
(vara sulfāts, E4) 61,90 (15,75) mg, cinks (cinka oksīds, E6) 111,60 (90) mg, dzelzs (dzelzs karbonāts, E1) 232,88 (112,5) mg, mangāns 
(mangāna oksīds) 40,64 (31,5) mg, jods (kalcija jodāts bezūdens) 2,77 (1,8) mg, selēns (nātrija selenīts) 0,39 (0,18) mg. 
Organoleptiskās piedevas: rozmarīna ekstrakts 157,5 mg.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns 26%, kokšķiedras 3,3%, koptauki 15%, koppelni 8,6%. 

UNICA NATURA SUŅU SAUSĀ BARĪBA 
ADULT MINI DUCK  

 
800 G 

2,5 KG 
7,5 KG          

 

pilnvērtīga sausā 
barība maza 
auguma suņiem ar 
pīles gaļu, rīsiem un 
kartupeļiem 

 

dehidrēts dzīvnieku proteīns (37%, no tiem 14,5% pīles gaļa, kas atbilst 38,6% svaigai pīles gaļai), rīsi (14,4%), vistas tauki, kartupeļi 
(8,5%), kukurūza, kukurūzas klijas, kaltēts biešu mīkstums, hidrolizēts dzīvnieku proteīns, banāns (1%), ķirbju sēklas rauši (0,5%), 
Mojave yucca. 
1 kg barības satur: uzturfizioloģiskās piedevas: vit.A (E672) 22000SV, vit. D 1200SV, vit.E (alfa-tokoferols min. 91%) 130mg, varš 
(vara sulfāts, E4) 74,28 (18,9) mg, cinks (cinka oksīds, E6) 133,92 (108) mg, dzelzs (dzelzs karbonāts, E1) 279,45 (135)mg, mangāns 
(mangāna oksīds) 48,76 (37,8) mg, jods (kalcija jodāts bezūdens) 3,33 (2,16) mg, selēns (nātrija selenīts) 0,47 (0,22) mg. 
Organoleptiskās piedevas: rozmarīna ekstrakts 157,5 mg.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns 29%, kokšķiedras 2,3%, koptauki 18%, koppelni 7,3%. 

UNICA NATURA SUŅU SAUSĀ BARĪBA 
ADULT MINI SALMON 

 
800 G 

2,5 KG 
7,5 KG          

 

pilnvērtīga sausā 
barība maza 
auguma suņiem ar 
lasi, rīsiem un 
zaļajiem zirnīšiem 

 

dehidrēts dzīvnieku proteīns (32%, no tiem 14,5 % lasis, kas atbilst 39,2 % svaigam lasim), rīsi (14,4%), vistas tauki, zaļie zirnīši 
(10,5%), kukurūza, kukurūzas klijas, kaltēts biešu mīkstums, hidrolizēts dzīvnieku proteīns, ķirbju sēklas rauši (0,5%), kaltēti ziedi, 
ogas (0,05%), Mojave yucca. 
1 kg barības satur: uzturfizioloģiskās piedevas: vit.A (E672) 22000SV, vit. D 1200SV, vit.E (alfa-tokoferols min. 91%) 130mg, varš 
(vara sulfāts, E4) 74,28 (18,9) mg, cinks (cinka oksīds, E6) 133,92 (108) mg, dzelzs (dzelzs karbonāts, E1) 279,45 (135) mg, mangāns 
(mangāna oksīds) 48,76 (37,8) mg, jods (kalcija jodāts bezūdens) 3,33 (2,16) mg, selēns (nātrija selenīts) 0,47 (0,22) mg. 
Organoleptiskās piedevas: rozmarīna ekstrakts 157,5 mg.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns 28,5%, kokšķiedras 2,6 %, koptauki 18%, koppelni 6,8%. 

 


