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4T VETERINARY DIET HEPATIC DOG 
 

Pilnvērtīga un sabalansēta diētiska barība suņiem aknu darbības 
atbalstam to hroniskas mazspējas gadījumā un lai palīdzētu samazināt 
vara uzkrāšanos aknās. Satur vidēju augstvērtīgu proteīnu koncentrāciju, 
(mājputni, kukurūza, rīsi), augstu neaizstājamo taukskābju un viegli 
sagremojamu ogļhidrātu koncentrāciju un zemu vara koncentrāciju. 
 
LIETOŠANA: pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu. 
Sākotnējās devas ir norādītas tabulā uz iepakojuma. Lai uzturētu pareizu 
suņa ķermeņa svaru, šis devas var pielāgot atkarībā no suņa vajadzībām 
un sadalīt divās vai vairākās ēdienreizēs dienā. Ieteicamais lietošanas 
ilgums sākumā ir līdz 6 mēnešiem. Vienmēr jābūt pieejamam svaigam 
dzeramajam ūdenim. 

 
 
 
 
 
 
 
SASTĀVDAĻAS: kukurūza, rīsi, vistas gaļa (16%), vistas tauki, vistas izcelsmes blakusprodukti, linsēklas, 
minerālvielas, vitamīni, celuloze, nātrijā hlorīds, artišoks, sojas lecitīns. 
 
1 KG BARĪBAS SATUR: UZTURFIZIOLOĢISKĀS PIEDEVAS:  
vitamīni: vit.A (retinola acetāts, E672) 14425 SV/kg, vit.D3 (holekalciferols, E671) 2165 SV/kg, vit.E (alfa-
tokoferola acetāts) 95 mg/kg;  
minerālvielas: dzelzs sulfāta monohidrāts 160 mg/kg (dzelzs 50 mg/kg, E1), cinka sulfāta monohidrāts 135 
mg/kg, cinka aminoskābju hidrātā halāts 1155 mg/kg (cinks 220 mg/kg, E6), mangāna sulfāta monohidrāts 105 
mg/kg (mangāns 35 mg/kg, E5), kalcija jodāta anhidrīts 1,6 mg/kg (jods 0,5 mg/kg, E2), kālija jodāts 5 mg/kg 
(kālijs 2300 mg/kg), nātrija selenīts 0,6 mg/kg (selēns 0,3 mg/kg, E8); 
aminoskābes: taurīns 1050 mg/kg, metionīns 930 mg/kg. 
 
ANALĪTISKIE KOMPONENTI: kopproteīns 17,5%, 
koptauki un eļļa 11,5%, kokšķiedra 2,5%, koppelni 
5,5%, mitrums 8,5%, NFE 54,5%. Metaboliskā 
enerģija 350 kcal/100 g, , omega-6 2,79%, omega-3 
0,83%, kalcijs 1,24%, fosfors 0,84%, Ca:P attiecība 
1,48, kopējs varš – 6 mg/kg, nātrijs – 0,22 mg/kg. 
 

IEPAKOJUMS: 2 kg un 12 kg maiss. 
 
RAŽOTĀJS: Vet Planet Sp., zoo, ul. Brukowa 36 lok.  
2 05-092 Łomianki, reģ. Nr. PL 1417435p. 
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