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4T VD KAĶU/SUŅU RECOVERY PULV. 15X50G 
 

Diēta suņiem un kaķiem atveseļošanās periodā: 

1. pieejama garšīga pulvera veidā izšķīdināšanai ūdenī, 

2. pilnvērtīga barība – var lietot kā vienīgo barības avotu, 

3. lietot atveseļošanās laikā pēc operācijas, ārkārtējas 

novājēšanas, apgrūtinātas barības uzņemšanas gadījumā 

(var dot caur zondi). 

 
4T Veterinary Diet Recovery - pilnvērtīga un sabalansēta barība 
suņiem un kaķiem atveseļošanās laikā. Satur augstu enerģijas 
līmeni un augstu neaizstājamo un augstvērtīgu barības vielu 
koncentrāciju.  

 
SASTĀVDAĻAS: piens un piena blakusprodukti, olas un olu 
blakusprodukti, dārzeņi, augļi, minerālvielas.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns 36,0 %, koptauki 25,0 %, kokšķiedra 8 %, koppelni 4,0%, mitrums 
5,0 %.  
Metaboliskā enerģija – 380 kcal/ 100 g.  
Uzturfizioloģiskās piedevas: vit. D3 (E671) 2430 SV, vit.E (alfa-tokoferola acetāts) 113 SV, vit. B1 12 mg, 
vit. B2 16 mg, vit. B6 15 mg, vit. B12 45 mg, niacīns 158 mg, pantotēnskābe 70 mg, folijskābe 3400 mkg, 
biotīns 495 mkg.  

 
LIETOŠANA 
Ieteicamās dienas devas nodrošina dzīvnieka ikdienas 
uztura prasības. Vienu paciņu jāatšķaida 50-150 ml ūdens, 
atkarībā no vajadzības. Devu var sadalīt 2 vai vairākās 
ēdienreizēs dienā. Izēdināt kā vienīgo barību atbilstoši 
uztura prasībām, kas atkarīgas no dzīvnieka vecuma, 
šķirnes vai aktivitātes. Ieteicamais lietošanas laiks - līdz 
atveseļošanās sasniegšanai, kad var atgriezties pie 
parastās barības. Vienmēr jābūt brīvi pieejamam svaigam 
dzeramajam ūdenim. Izēdināt istabas temperatūrā. 

 
IEPAKOJUMS: 50 g/ paciņa. 15 paciņas.  
 
RAŽOTĀJS: Vet Planet Sp. z o.o. ul. Brukowa 36 lok. 2, 05-092 Łomianki 

Ieteicamās devas 

 svars paciņa (50 
g) 

Suņi > 5 kg 
> 10 kg 
> 30 kg 
> 50 kg 

1 – 2 
3 – 4 
6 – 7 
10 - 11 

Kaķi > 3 kg 
> 5 kg 
> 7 kg 
> 10 kg 

½ - ¾ 
1 – 1 ¼ 
1 ½ - 1 ¾ 
2 – 2 ½ 
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