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GERIATIVET KAPSULAS KAĶIEM 8+, N60 
 

Papildbarība paredzēta vecākiem kaķiem – no 8 gadu vecuma.  
Papildbarība vecākiem kaķiem, kam nepieciešama īpaša piedeva, kas samazina ar vecumu saistītu veselības 
problēmu risku. Rūpīgi formulēts GeriatiVet Cat aktīvo vielu komplekss veicina vecāku kaķu vielmaiņu, uzlabo 
ādas un apmatojuma stāvokli, kā arī palielina organisma aizsardzību pret brīvajiem skābekļa radikāļiem. 
Sastāvdaļas, piemēram, DL-metionīns un nātru lapu ekstrakts pozitīvi ietekmē apakšējos urīnceļus. 
 
SASTĀVS: 2.20.1 upeņu sēklu eļļa (Ribes nigrum),  13.2.8 glikozamīns, 2.21.1 sojas lecitīns, 13.6.2 glicerīna 
monostearāts. 
Piedevas (g/kg): Uzturfizioloģiskās piedevas: 3a370 taurīns 63,83 g, 3c306 DL-metionīns 42,55 g,  2b nātru 
lapu ekstrakts (Urtica dioica) 21,28 g, 3a700 E vitamīns 10,64 g, 3a B12 vitamīns 10,64 mg, 
3a880 biotīns 2,13 g, 3a825ii B2 vitamīns 1,06 g, 3a820 B1 vitamīns 0,43 g, 3a831 B6 vitamīns 
0,43 g. 
Tehnoloģiskās piedevas:  1E551b koloidālais silīcija dioksīds 11,70 g. 
Analītiskie komponenti: kopproteīns 13,8%, kopšķiedra 0,2%, koppelni 12,43%, koptauki 57,3%, 
mitrums 1,06%, (mg/100g): fosfors 2072 mg, nātrijs 1696 mg, kalcijs 49,8 mg. 
 
LIETOŠANA: 1 kapsula uz 5 kg, 2 kapsulas kaķiem virs 5 kg ķermeņa svara vienreiz dienā. 
Twist-off kapsulu var dot tieši dzīvnieka mutē vai atvērt augšdaļu un tās saturu sajaukt ar barību, 
dot tieši mutē vai uz ķepas. 
 
IEPAKOJUMS: 60 mīkstas kapsulas Twist-off  

GERIATIVET 350MG TAB. SUŅIEM <15KG, N45 

 
Piemērota veciem suņiem no 7 gadu vecuma, kuriem nepieciešamas svarīgas piedevas, speciāli 
veidotas veciem suņiem 
 
SASTĀVS: 1 tablete satur: Uzturfizioloģiskās piedevas: glikozamīns 25 g, β-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.  
ANALĪTISKIE KOMPONENTI: kopproteīns 10,18%, koptauki 1,66%, kokšķiedra 22,99%, pelni 
7,69%, mitrums 4,66%. 
LIETOŠANA: Suņiem < 7,5 kg- 1 tablete dienā; no 7,5 -15 kg – 2 tabletes dienā. Var sajaukt ar 
barību, ēdienreizēs vai starp ēdienreizēm. Dzeramajam ūdenim jābūt brīvi pieejamam.  
 
IEPAKOJUMS: 45 tabletes 

 

GERIATIVET 820MG TAB. SUŅIEM 15+KG, N45 

 
Piemērota veciem, liela auguma šķirņu suņiem no 5 gadu vecuma, kuriem nepieciešamas 
svarīgas piedevas, speciāli veidotas veciem suņiem. 
 
SASTĀVS: 1 tablete satur: Uzturfizioloģiskās piedevas: glikozamīns 75 g, β-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. 
ANALĪTISKIE KOMPONENTI: kopproteīns 10,21%, koptauki 1,46%, kokšķiedra 18,85%, pelni 
10,59%, mitrums 4,72%. 
LIETOŠANA: Suņiem 15 – 30 kg 1 tablete dienā; >30 kg 2 tabletes dienā. Var sajaukt  ar barību, 
ēdienreizēs vai starp ēdienreizēm. Dzeramajam ūdenim jābūt brīvi pieejamam. 
 
IEPAKOJUMS: 45 tabletes 
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