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VITAPOL BARĪBAS, PAPILDBARĪBAS PUTNIEM UN GRAUZĒJIEM 
 
 
 Nosaukums  Sastāvs Indikācijas 

D
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VITAPOL BARĪBA DEGU 
450G 

Graudaugi 60%, granulēts papildbarības maisījums 22%, 
dārzeņi 11%, beķerejas produkti 4%, citi augi 3%. Satur 
dabiskos vitamīnus. 
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 10,2%, koptauki 
(min) 0,93%, koppelni (max) 5,32%, kopšķiedras (max) 
13,39%, mitrums (max) 12%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām.  
 

VITAPOL NŪJIŅA 
EXPERT DEGU, N2 
(100G) 

Timotiņš, lucerna, sojas sēnalas, soja, saulespuķu sēklu 
rauši, kukurūza, kvieši, auzas, zirņu pārslas, kaltēts 
pastinaks (3%), kaltēts artišoks ( 2%), žāvēts burkāns 
(1%), zirņi, kaltēti puravi (0,5%), kaltēti mežrožu augļi, 
kviešu milti, kukurūzas ciete, biešu mīkstums, rīsu ciete, 
saulespuķu eļļa, linsēklu eļļa, ābolu mīkstums, garšaugi 
(baziliks, rozmarīns, piparmētra, timiāns), kalcija 
karbonāts, raugs, nātrija hlorīds, kalcija fosfāts, juka. 
Uzturfizioloģiskās piedevas uz 1 kg: A vit. (3a672a) 
14100SV, D3 vit. (E671) 1260SV, E vit. (3a700) 73,5mg, 
dzelzs (3b103) 102,9mg, varš (3b405) 4,5mg, cinks 
(3b603) 84,7mg, mangāns (3b502) 9mg, jods (3b202) 
2,02mg, selēns (3b801) 0,11mg, kobalts (3b302) 0,1mg. 
Tehnoloģiskās piedevas: sepiolīts (E562) 0,62g/kg, 
konservanti, antioksidanti.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 11,5%, koptauki 
(min) 1,1%, kokšķiedra (max) 16,68%, mitrums (max) 
12%, koppelni (max) 7,1%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām.  
 

VITAPOL NŪJIŅA AR 
GRAUDIEM DEGU, N2 
(90G) 

Kvieši (34%), kviešu milti, mieži (7%), auzas, tīrītas auzas, 
sezama sēklas, linsēklas (5%), griķi (4%), kviešu pārslas, 
auzu pārslas. Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 
11%, kopeļļas un tauki (min) 2,1%, kopšķiedra (max) 
9,7%, koppelni (max) 4,8%, mitrums (max) 12%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām 

VITAPOL NŪJIŅA 
MAGIC LINE AR MIZAS 
GABALIEM DEGU, N2 
(90G) 

Kaltētas koku mizas, kaltētas vītola mizas, kvieši, bērzu 
zari, kaltētas dižskābarža mizas, kaltētas kanēļa mizas, 
kviešu milti.  

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām 

VITAPOL NŪJIŅA 
PREMIUM DEGU, N2 
(100G) 

Graudaugu blakusprodukti, drupināta kukurūza, 
saulespuķu sēklu milti, lucernas milti, linsēklu milti, 
kukurūzas milti, kviešu milti, ķirbju sēklas, kaltēti burkāni, 
kaltētas bietes, kaltēti kartupeļi, kaltēti pastinaki, kaltēti 
brokoļi, pīlādžogas, graudaugi, liepas zari, bērza zari, 
vītola mizas, kadiķa ogas, hibiskusrozes kaltēti ziedi, 
kaltēti malvas ziedi, kaltēti kliņģerītes ziedi, rožu 
ziedlapiņas, dilles, pētersīļu lapas, rīsu milti, kalcija 
karbonāts. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām 

VITAPOL PREMIUM 
BARĪBA DEGU, 750G 

Graudaugu blakusprodukti, drupināta kukurūza, 
saulespuķu sēklu milti, lucernas milti, linsēklu milti, 
kukurūzas milti, kviešu milti, ķirbju sēklas, kaltēti burkāni, 
kaltētas bietes, kaltēti kartupeļi, kaltēti pastinaki, kaltēti 
brokoļi, pīlādžogas, graudaugi, liepas zari, bērza zari, 
vītola mizas, kadiķa ogas, hibiskusrozes kaltēti ziedi, 
kaltēti malvas ziedi, kaltēti kliņģerītes ziedi, rožu 
ziedlapiņas, dilles, pētersīļu lapas, rīsu milti, kalcija 
karbonāts. 

Lietošana: Ieteicamā 
barības dienas norma 10-
15g atkarībā no dzīvnieka 
svara un vecuma.  

mailto:magnum@magnumvet.lv
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 VITAPOL NŪJIŅA AR 
RIEKSTIEM/AUGĻIEM/ 
ROŽLAPĀM DEGU, N2 

Kviešu milti, kvieši (30%), kviešu pārslas, mežrozīšu lapas 
(4,5%), zemesrieksti (4%), kadiķu ogas (2%),  aronijas 
(1,5%), melnā plūškoka ogas, rožu ziedlapiņas (2%), 
raugs. Piedevas: organoleptiskās piedevas: krāsvielas. 
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 10%, koptauki 
(min) 2,6%, kopšķiedra (max) 9,7%, koppelni (max) 4,5%, 
mitrums (max) 12%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām 

VITAPOL NŪJIŅA 
EXCELLENT 
ŠINŠILLĀM/DEGU, N2 

Timotiņš (30,9%), kaltēti kviešu augi, zirņu šķiedras, zirņu 
milti, maltas saulespuķu sēklas, lucerna, kartupeļu ciete, 
linsēklas, saulespuķu eļļa, kaltētas cigoriņu saknes, sojas 
olbaltumvielu koncentrāts, kalcija fosfāts, žāvēts 
topinambūrs (0,5%), garšaugi (baziliks 0,06%, rozmarīns 
0,06%, dilles, piparmētra, nātre). Analītiskie komponenti: 
kopproteīns (min) 12,9%, kopeļļas un tauki (min) 0,02%, 
kopšķiedra (max) 17,74%, koppelni (max) 6,13%, mitrums 
(max) 12%.  

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām.  
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VITAPOL NŪJIŅA 
EXPERT ŠINŠILLĀM, N2 
(100G) 

Timotiņš, lucerna, sojas sēnalas, saulespuķu sēklu rauši, 
mieži, kukurūza, kvieši, kviešu klijas, kukurūzas pārslas, 
zirņu pārslas, žāvēts burkāns, kaltēts artišoks, kaltēti 
mežrožu augļi (1,5%), žāvēts ābols (1,5%), kaltēts banāns 
(1%), kaltēts pastinaks, žāvēta biete (1%), kaltēta paprika, 
rīsu milti, kukurūzas ciete, biešu mīkstums, kartupeļu 
ciete, ābolu mīkstums, garšaugi (baziliks, rozmarīns, 
piparmētra, timiāns), kalcija karbonāts, nātrija hlorīds, 
juka.  
Uzturfizioloģiskās piedevas uz 1 kg: A vit. (3a672a) 
10470SV, D3 vit. (E671) 912SV, E vit. (3a700) 53mg, C 
vit. (3a300) 10mg, dzelzs (3b103) 26,25mg, varš (3b405) 
5,25mg, cinks (3b603) 65,13mg, mangāns (3b502) 
10,5mg, jods (3b202) 1,39mg, selēns (3b801) 0,1mg, 
kobalts (3b302) 0,12 mg. Tehnoloģiskās piedevas: 
sepiolīts (E562) 0,5 g/kg, konservanti, antioksidanti.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 10,6%, koptauki 
(min) 1,2%, kokšķiedra (max) 15,74%, mitrums (max) 
12%, koppelni (max) 6,1%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām.  
 

VITAPOL NŪJIŅA AR 
RIEKSTIEM ŠINŠILLĀM, 
N2 (90G) 

Kvieši (25%), kviešu milti, zemesrieksti (11%), lazdu 
rieksti, apelsīna mizas (3%), ābols (2,5%), melnā 
plūškoka ogas (2,5%), kokosrieksts (1,5%), raugs. 
Piedevas: krāsvielas.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 10,8%, kopeļļas 
un tauki (min) 8,6%, kopšķiedra (max) 10,8%, koppelni 
(max) 2,31%, mitrums (max) 12%.  

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām.  
 

VITAPOL PREMIUM 
BARĪBA ŠINŠILLĀM, 
750G 

Dārzeņi 30,3%, granulēts barības maisījums 29,9%, augļi 
19,7%, citi augi 11,3%, eļļas sēklas un eļļas augļi 8,8%. 
Satur dabiskos vitamīnus. Analītiskie komponenti: 
kopproteīns 14,7%, koptauki 9,4%, koppelni 4,4%, 
kopšķiedras 12,9%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām.  
 

mailto:magnum@magnumvet.lv
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VITAPOL BARĪBA 
ŠINŠILLĀM, 450G 

Rupja maluma graudaugu milti un pusfabrikāti, 
saulgriezes sēklu milti, lucernas milti, kvieši, mieži, 
sasmalcināta kukurūza, griķi, saulespuķu sēklas, 
vilkābele, pilādžogas, mežrozes, linsēklas, zāles milti, 
kukurūzas milti, kviešu milti, pienenes lapas, timiāns, 
nātre, bērza zari, vītola miza, lopbarības raugs, biešu 
mīkstums ar melasi, lopbarības krīts, karotīns. Analītiskie 
komponenti: kopproteīns (min) 17%; koptauki (min) 3,5%; 
koppelni (max) 4,1%, kopšķiedras (max) 13%, mitrums 
(max) 12% 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām.  
 

VITAPOL SMILTIS 
ŠINŠILLĀM, 1.5KG 

Vitapol mazgāšanās smiltis šinšillām.  
Smiltis 100%. 

Pēc katras mazgāšanās 
netīrumi ir jāiztīra. Smiltis 
jāmaina pēc aptuveni 14 
mazgāšanās reizēm. 
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VITAPOL BARĪBA 
DEKORATĪVAJĀM 
ŽURKĀM 400G 

Graudi un graudaugu produkti 53%, granulēta barība 
20%, dārzeņi 10%, beķerejas produkti 7%, eļļas augu 
sēklas 5%, augļi 3%, graudaugu izcelsmes produkti 2%. 
Analītiskie komponenti: kopproteīns 15%; koptauki 4.2%; 
koppelni 3.8%, kopšķiedras 9.6%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām.  
 

VITAPOL NŪJIŅA 
EXPERT ŽURKĀM, N2 
(100G) 

Kukurūza, mieži, kviešu putraimi, saulespuķu sēklu rauši, 
kvieši, lobītas auzas, lucerna, kukurūzas pārslas, kaltēts 
kartupelis (3%), linsēklas, žāvēts ābols, rozīnes (2%), 
žāvēta papaija, kaltēti mežrožu augļi, saulespuķu sēklas, 
žāvēts burkāns (2%), kviešu klijas, kviešu milti, kaltēts 
banāns, lobīti zemesrieksti (1%), kaltēti tomāti, kartupeļu 
ciete, sojas sēnalas, rīsu milti, grauzdēti kvieši, 
saulespuķu eļļa, kaltēti kliņģerītes ziedi, kalcija karbonāts, 
nātrija hlorīds. Uzturfizioloģiskās piedevas uz 1 kg: A vit. 
(3a672a) 7340SV, D3 vit. (E671) 767SV, E vit. (3a700) 
61,9mg, dzelzs (3b103) 85,68mg, varš (3b405) 2,7mg, 
cinks (3b603) 13,68mg, mangāns (3b502) 5,4mg, jods 
(3b202) 0,18mg, selēns (3b801) 0,03mg. Tehnoloģiskās 
piedevas: sepiolīts (E562) 0,15 g/kg, konservanti, 
antioksidanti.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 9,6%, koptauki 
(min) 3,7%, kokšķiedra (max) 8,2%, mitrums (max) 12%, 
koppelni (max) 5,7%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām.  
 

VITAPOL NŪJIŅA 
EXPERT PELĒM, N2 
(100G) 

Kukurūza, lobītas auzas, saulespuķu sēklu rauši, mieži, 
kvieši, soja, kukurūzas milti, kviešu klijas, lucerna, 
kukurūzas pārslas, griķi, kviešu pārslas, sarkanais sorgo, 
kaltēta ceratonija, zāles sēklas, saulespuķu sēklas (3%), 
žāvēta biete, linsēklas, kaltētas selerijas, žāvēta papaija 
(2%), rozīnes, kaltētas aprikozes (2%), zemesrieksti, 
kviešu milti, zirņi, žāvēts burkāns, grauzdēti kvieši, kaltēta 
paprika (1%), rīsu milti, sojas sēnalas, celuloze, ābolu 
mīkstums, linsēklu eļļa, raugs, kalcija karbonāts, dikalcija 
fosfāts.  
Uzturfizioloģiskās piedevas uz 1 kg: A vit. (3a672a) 
5400SV, D3 vit. (E671) 540SV, E vit. (3a700) 43,5mg. 
Tehnoloģiskās piedevas: sepiolīts (E562) 0,44 g/kg, 
konservanti, antioksidanti.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 10,6%, koptauki 
(min) 1,1%, kokšķiedra (max) 14,8%, mitrums (max) 12%, 
koppelni (max) 6,4%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām.  
 

mailto:magnum@magnumvet.lv
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VITAPOL NŪJIŅA 
PREMIUM PELĒM UN 
SMILŠU PELĒM, N2 
(100G) 

Kvieši, mieži, graudaugu blakusprodukti, linu milti, 
saulespuķu sēklu milti, kukurūzas milti, kukurūza, kviešu 
milti, kaltēti āboli, mizotas ķirbju sēklas, svītrainas 
saulespuķu sēklas, kukurūzu pārslas, zirņi, auzas, kviešu 
pārslas, grauzdēti burkāni, rīsu milti, kaltētas bietes, kaltēti 
burkāni, sakaltēta lucerna, melnā plūškoka ogas, dilles, 
pētersīļu lapas, saulespuķu eļļa, lucernas milti, kalcija 
karbonāts.  

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām 
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VITAPOL BARĪBA 
JŪRASCŪCIŅĀM 400G 

Granulēts barības maisījums 30,3%, graudi un graudaugu 
produkti 28,4%,dārzeņi 26,1%, citi augi 9,5%, augļi 3%, 
beķerejas produkti 2,7%. Analītiskie komponenti: 
kopproteīns 12,9%, koptauki 2,8%, koppelni 4,17%, 
kopšķiedras 7,2%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām.  
 

VITAPOL ECONOMIC 
BARĪBA 
JŪRASCŪCIŅĀM, 1200G 

Kviešu klijas, zāles milti, malti saulespuķu rauši, lucernas 
milti, kvieši, mieži, tīrītas auzas, kukurūza, ceratonijas 
augļi, burkāni, pastinaki, bietes, kviešu pārslas, kukurūzas 
milti, pupiņas, linsēklas, rudzu klijas, sarkanās jāņogas, 
pētersīļu lapas, liepu zari, cukurbiešu izspaidas, auzas, 
burkānu milti,.  

 

Ieteicamā barības dienas 
norma 35-50g atkarībā no 
dzīvnieka svara un 
vecuma. 

VITAPOL NŪJIŅA 
ECONOMIC 
JŪRASCŪCIŅĀM, N2 

Kvieši, kukurūza, bietes, lobītas auzas, kviešu pārslas, 

linsēklas, plūškoks, kviešu milti.  

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām.  

VITAPOL NŪJIŅA 
EXPERT 
JŪRASCŪCIŅĀM, N2 
(100G) 

Timotiņš, lucerna, sojas sēnalas, auzu sēnalas, 
saulespuķu sēklu rauši, mieži, kvieši, kviešu klijas, 
kukurūza, kukurūzas ciete, kukurūzas pārslas, zirņu 
pārslas, žāvēts burkāns, žāvēta biete, kaltēts pastinaks, 
žāvēts ābols (1%), grauzdēti kvieši, kaltēta paprika 
(0,5%), kaltētas jāņogas (0,5%), kaltēti kliņģerītes ziedi 
(0,5%), kartupeļu ciete, saulespuķu eļļa, biešu mīkstums, 
ābolu mīkstums, garšaugi (baziliks, rozmarīns, 
piparmētra, timiāns), kalcija karbonāts, dikalcija fosfāts, 
nātrija hlorīds, juka.  
Uzturfizioloģiskās piedevas uz 1 kg: A vit. (3a672a) 
12240SV, D3 vit. (E671) 1104SV, E vit. (3a700) 67,8mg, 
C vit. (3a300) 420mg, dzelzs (3b103) 15,1mg, varš 
(3b405) 3,8mg, cinks (3b603) 57,78mg, mangāns (3b502) 
7,6mg, jods (3b202) 1,29mg, selēns (3b801) 0,08mg. 
Tehnoloģiskās piedevas: sepiolīts (E562), konservanti, 
antioksidanti. Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 
10,6%, koptauki (min) 1,1%, kokšķiedra (max) 14,8%, 
mitrums (max) 12%, koppelni (max) 6,4%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām.  
 

VITAPOL PREMIUM 
BARĪBA 
JŪRASCŪCIŅĀM, 900G 

Kvieši, mieži, graudaugu blakusprodukti, lucernas milti, 
kaltētas ceratonijas, kukurūzas pārslas, zirņu pārslas, 
pupiņu pārslas, linu milti, saulespuķu sēklu milti, kviešu 
milti, kukurūzas milti, kaltētas bietes, kaltēti burkāni, 
linsēklas, Jeruzālemes artišoks, dzērvenes, kaltēti 
pastinaki, liepas zari, kaltētas kanēļa mizas, auzu pārslas, 
sarkanās jāņogas, dilles, raugs, kalcija karbonāts, 
kukurūzas ciete, saulespuķu eļļa.  

Lietošana: Ieteicamā 
barības dienas norma 35-
50g atkarībā no dzīvnieka 
svara un vecuma.  

mailto:magnum@magnumvet.lv
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VITAPOL BARĪBA 
KĀMJIEM 400G 

Kvieši, mieži, kviešu klijas, lucernas milti, saulespuķu 
sēklu milti, graudaugu milti, graudaugi, burkāni, 
ceratonijas augļi, presēta kukurūza, lobītās auzu pārslas, 
linsēklas, ķirbju sēklas, zemesrieksti, presēti zirņi, kviešu 
pārslas, rīsu milti, kukurūzu milti, kviešu milti, zāles milti, 
rudzu klijas, biešu mīkstums, melase, timiāns, auzas, 
karotīns. 
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 13,2%, koptauki 
(min) 7,1%, kopšķiedras (max) 9,4%, koppelni (max) 
3,7%, mitrums (max) 12%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām.  
 

VITAPOL NŪJIŅA 
ECONOMIC KĀMJIEM, 
N2 

Kvieši, kukurūza, sarkanais sorgo, dzeltenā prosa, 
saulespuķu sēklas, svītrainas saulespuķu sēklas, burkāni, 
linsēklas, zaļie zirņi, kviešu milti.  

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām.  

VITAPOL NŪJIŅA 
EXPERT KĀMJIEM, N2 
(100G) 

Kukurūza, saulespuķu sēklu rauši, mieži, kvieši, soja, 
kukurūzas milti, kviešu klijas, lucerna, žāvēts burkāns, 
žāvēta biete, zirņu pārslas, kukurūzas pārslas, balta 
sorgo, saulespuķu sēklas, linsēklas, kaltēta ceratonija 
(3%), rozīnes, žāvēta papaija, kaltētas aprikozes, kaltēts 
banāns (2%), zirņi, ābolu mīkstums, raugs, kalcija 
karbonāts, nātrija hlorīds.  
Uzturfizioloģiskās piedevas uz 1 kg: A vit. (3a672a) 
10600SV, D3 vit. (E671) 1060SV, E vit. (3a700) 94mg, C 
vit. (3a300) 42,6mg, dzelzs (3b103) 107,2 mg, cinks 
(3b603) 31,1mg, jods (3b202) 0,91mg, selēns (3b801) 
0,02mg. Tehnoloģiskās piedevas: sepiolīts (E562) 
0,82g/kg, konservanti, antioksidanti.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 11,3%, koptauki 
(min) 3,2%, kokšķiedra (max) 8,7%, mitrums (max) 12%, 
koppelni (max) 5,6%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām.  
 

 

VITAPOL BARĪBA 
KĀMJIEM/TRUŠIEM, 
AUGĻU MIX 350G 

Kvieši, kviešu klijas, saulespuķu spraukumi, lucernas milti, 
ceratonijas, banāns, kviešu pārslas, kukurūzas milti, 
rozīnes, papaija, lobīti zemesrieksti, pīlādžu ogas, žāvēts 
ābols, kukurūzas pārslas, dzērvenes, dzeloņplūmes, 
kadiķa ogas, linsēklas, melase, kaltēts biešu mīkstums, 
kokosrieksti, rīsu milti, auzas, kalcija karbonāts, karotīns.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns 11,1%, koptauki 
6,55%, koppelni 3%, kopšķiedras 9,8%, mitrums 12%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām 
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VITAPOL PREMIUM 
BARĪBA TRUŠIEM, 900G 

Granulēts papildbarības maisījums 37,4%, dārzeņi 32,4%, 
citi augi 16,4%, graudi un graudaugu produkti 9%, augļi 
3%, beķerejas produkti 1,8%.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns 12.6%; koptauki 
1.4%; koppelni 3.73%, kopšķiedras 7.1%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām.  
 

VITAPOL BARĪBA 
TRUŠIEM, 1KG, 400G 

Milti un graudaugi, saulespuķu sēklu milti, kvieši, mieži, 
lucernas milti, kukurūza, presēti zirņi, burkāni, presētas 
pupas, presēta kukurūza, linsēklas, kukurūzas milti, 
bietes, kviešu milti, zāles milti, timiāns, dilles, biešu 
mīkstums ar melasi, barības raugs, kartupeļu proteīns, 
sausais sērums, saulespuķu eļļa, karotīns. Analītiskie 
komponenti: kopproteīns (min) 12,4%; koptauki (min) 
1,6%; koppelni (max) 3,3%, kopšķiedras (max) 7,5%, 
mitrums (max) 12%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām.  
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VITAPOL BARĪBA 
TRUŠIEM, JUNIOR, 
400G 

Beķerejas izstrādājumi, lucernas milti, zāles milti, 
saulespuķu sēklu milti, rīsu milti, kviešu pārslas, kaltētas 
ceratonijas, kaltēti burkāni, kaltētas bietes, kaltēti āboli, 
cigoriņu saknes, kukurūzas milti, zirņu pārslas, pētersīļu 
lapas, rudzu klijas, kviešu milti, kaltēts cukurbiešu 
mīkstums ar melasi, raugs, kalcija karbonāts.  

Lietošana: Ieteicamā 
dienas norma 50-85g 
atkarībā no dzīvnieka 
svara un vecuma. 
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VITAPOL BARĪBA 
TRUŠIEM, SENIOR, 
400G 

Kviešu klijas, kukurūzas milti, lucernas milti, zāles milti, 
saulespuķu sēklu milti, kviešu milti, rīsu milti, rudzu klijas, 
linsēklas, kaltētas ceratonijas, kaltēti burkāni, kaltētas 
bietes, kaltēts ābols, cigoriņu saknes, zirņu pārslas, 
kaltēts cukurbiešu mīkstums ar melasi, kalcija karbonāts.  
 
 

Lietošana: Ieteicamā 
dienas norma 50-85g 
atkarībā no dzīvnieka 
svara un vecuma.  

VITAPOL ECONOMIC 
BARĪBA TRUŠIEM, 
1200G 

Zāles milti, rupja maluma graudaugu milti un 
blakusprodukti, malti saulespuķu rauši, lucernas milti, 
kvieši, mieži, kukurūza, burkāni, bietes, kviešu pārslas, 
kukurūzas milti, linsēklas, cukurbiešu izspaidas, ābols, 
samalti zirņi, auzas, lopbarības raugs, burkānu milti.  

Lietošana: Ieteicamā 
barības dienas norma 50-
85g, atkarībā no 
dzīvnieka svara, šķirnes 
un vecuma.  

VITAPOL BARĪBA 
GRAUZĒJIEM/TRUŠIEM 
500G 

Apstrādāti graudaugi, linsēklu spraukumi, saulespuķu 
ekstrakcijas spraukumi, barības raugs, monokalcija 
fosfāts, kalcija karbonāts.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns 15%, koptauki 2,5%, 
koppelni 7,6%, kopšķiedras 11%, mitrums 12%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām.  
 

VITAPOL 
MINERĀLBLOKS 
GRAUZĒJIEM/TRUŠIEM, 
40G 

Minerālvielas 100%. Analītiskie komponenti: koppelni 
78.5%, kalcijs 20%; fosfors 1.5%. 

Lietošana: katru dienu 
pēc vajadzības. 

VITAPOL 
MINERĀLBLOKS AR 
DĀRZEŅIEM 
GRAUZĒJIEM/TRUŠIEM, 
40G 

Minerālvielas 96%, dārzeņi 4%. Analītiskie komponenti: 
kopproteīns 2.4%; koptauki 0.4%; koppelni 75.1%, 
kopšķiedras 0.6%, kalcijs 20%; fosfors 1.5%. 

Lietošana: katru dienu 
pēc vajadzības. 

VITAPOL LUCERNA 
GRANULAS 
GRAUZĒJIEM/TRUŠIEM, 
350G 

Granulēti lucernas milti. Analītiskie komponenti: 
kopproteīns (min) 14%, kopeļļas un tauki (min) 1%, 
kopšķiedra (max) 27&, koppelni (max) 8,2%, mitrums 
(max) 12%.  

Lietošana: katru dienu 
pēc vajadzības. 

VITAPOL 
MINERĀLBLOKS AR 
PIENENĒM 
GRAUZĒJIEM/TRUŠIEM, 
40G vai 190G 

Kalcija karbonāts, žāvētas pienenes 4%. 
Analītiskie komponenti: kalcijs (min) 36,8%, kalcijs (max) 
38,8%, fosfors (min) 0,02%, nātrijs (min) 0,01%, nātrijs 
(max) 0,21%. 

Lietošana: katru dienu 
pēc vajadzības. 

 VITAPOL 
MINERĀLBLOKS AR 
PIPARMĒTRU XL 
GRAUZĒJIEM/TRUŠIEM, 
190G 

Kalcija karbonāts, žāvēta piparmētra 4%. 
Analītiskie komponenti: kalcijs (min) 37,2%, kalcijs (max) 
41,2%, fosfors (min) 0,5%, nātrijs (min) 0,04%, nātrijs 
(max) 0,06%. 

Lietošana: katru dienu 
pēc vajadzības. 

VITAPOL 
MINERĀLBLOKS AR 
ĀBOLU 
GRAUZĒJIEM/TRUŠIEM, 
40G 

Kalcija karbonāts, žāvēti āboli 4%. 
Analītiskie komponenti: kalcijs (min) 36,8%, kalcijs (max) 
38,8%, fosfors (min) 0,02%, nātrijs (min) 0,01%, nātrijs 
(max) 0,21%. 

Lietošana: katru dienu 
pēc vajadzības. 
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VITAPOL NŪJIŅA AR 
BROKOĻIEM 
GRAUZĒJIEM/TRUŠIEM, 
N2 (90G) 

Kvieši (25%), kviešu milti, žāvēti brokoļi (18%), lobīti 
zemesrieksti (11%), lobītas mandeles (5%), kukurūzas 
pārslas, žāvēti burkāni (3%), zirņu pārslas (3%), žāvēti 
pētersīļu kāti (1%), raugs.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min0 11,9%, 
koptauki (min) 3%, kopšķiedra (max) 6,9%, koppleni 
(max) 4,5%, mitrums (max) 12%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieka vajadzībām.  
 

VITAPOL NŪJIŅA AR 
DĀRZEŅIEM 
GRAUZĒJIEM/TRUŠIEM, 
90G 

Kviešu milti, kvieši, burkāni, lobītās auzu pārslas, 
kukurūza, bietes, kartupeļi, puravi, pētersīļi, maizes raugs, 
cukurs, Analītiskie komponenti: kopproteīns 10,7%, 
koptauki 3%, koppelni 5,4%, kopšķiedras 8,3%, mitrums 
(max) 12%.  

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieka vajadzībām.  
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VITAPOL NŪJIŅA AR 
DĀRZEŅIEM 
GRAUZĒJIEM/TRUŠIEM, 
N12 

Kvieši, kviešu milti, burkāns, auzu putrami, kukurūza, 
biešu mīkstums, kartupeļi, puravs, pastinaku lapas, raugs, 
piedevas.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 10,7%, koptauki 
(min) 3%, kokšķiedra (max) 8,3%, mitrums (max) 12%, 
koppelni (max) 5,4%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieka vajadzībām.  
 

VITAPOL NŪJIŅA AR 
MEŽA OGĀM 
GRAUZĒJIEM/TRUŠIEM, 
90G 

Augļi 45%, graudaugi 35%, beķerejas izstrādājumi 20%. 
Analītiskie komponenti: kopproteīns 11,2%, koptauki 4%, 
koppelni 5,6%, kopšķiedras 8,7%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieka vajadzībām.  
 

VITAPOL NŪJIŅA 
MAGIC LINE AR 
GURĶIEM 
GRAUZĒJIEM/TRUŠIEM, 
N2 (90G) 

Sastāvdaļas: kvieši, mung pupas, zirņi, sinepju pārslas, 
kviešu milti, linsēklas, gurķi, rīsu milti, pētersīļi, puravi, 
maizes raugs, augu tauki, piena pulveris, maltodekstrīns, 
dabisks aromāts. Analītiskie komponenti: kopproteīns 
10,7%, koptauki 3%, koppelni 6,4%, kopšķiedras 8,3%, 
mitrums (max) 12%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām 

VITAPOL NŪJIŅA 
MAGIC LINE AR 
MANDARĪNU 
GRAUZĒJIEM/TRUŠIEM, 
N2(90G) 

Kvieši, sarkanais sorgo, kviešu milti, linsēklas, melnā 
plūškoka ogas, kokosrieksts, ābols, kaltēti burkāni, 
apelsīnu miza, rīsu milti, raugi un to daļas, augu eļļas un 
tauki, mandarīns, dabīgas garšvielas. Piedevas: 
krāsvielas, aromatizētāji.  

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām 

VITAPOL 
MINERĀLBLOKS AR 
POPKORNU 
GRAUZĒJIEM/TRUŠIEM, 
40G 

Kalcija karbonāts, kviešu milti, augu tauki, cukurs, nātrija 
hlorīds. Analītiskie komponenti: kalcijs (Ca) min. 36,8%, 
max. 38,8%, fosfors (P) min. 0,22%, nātrijs (Na) min. 
0,01%, max. 0,21%.  

Lietošana: katru dienu 
pēc vajadzības. 

VITAPOL NŪJIŅA AR 
POPKORNU 
GRAUZĒJIEM/TRUŠIEM, 
N2 

Kviešu milti, kvieši (25%), kukurūzas milti (24%), grauzdēti 
burkāni (6%), raugs.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 8,6%, kopeļļas 
un tauki (min) 0,01%, kopšķiedra (max) 6,8%, koppelni 
(max) 2,25%, mitrums (max) 12%.  

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām 

VITAPOL NŪJIŅA AR 
ZEMENĒM 
GRAUZĒJIEM/TRUŠIEM, 
N2 (90G) 

Kviešu milti, kvieši (32%), sarkanā sorgo (7%), žāvētas 
zemenes (5%), izlobītas auzas, kviešu pārslas, linsēklas 
(3%), žāvēti plūškoka augļi (2%), kukurūzas milti, raugs. 
Piedevas: organoleptiskās piedevas: krāsvielas. 
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 11%, kopeļļas 
un koptauki (min) 4,1%, kopšķiedra (max) 9,3%, mitrums 
(max) 12%, koppelni (max) 5%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām 
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VITAPOL NŪJIŅA AR 
ĀBOLU 
GRAUZĒJIEM/TRUŠIEM, 
N12 (540G) 

Āboli, kvieši, kviešu milti, lobītas auzas, pastinaki, sarkanā 
sorgo, kaņepju sēklas, rīsu milti, piedevas. 
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 10,7%, koptauki 
(min) 2,9%, kokšķiedra (max) 8,1%, mitrums (max) 12%, 
koppelni (max) 6,3%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām 

VITAPOL DROPS AR 
BURKĀNU 
GRAUZĒJIEM/TRUŠIEM, 
75G 

Augu eļļa, cukuri, sūkalu pulveris, vājpiena pulveris, 
maltodekstrīns.  
Organoleptiskās piedevas: ES atļautas krāsvielas. 
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 5,4%, koptauki 
(min) 23,5%, kokšķiedra (max) 1%, mitrums (max) 12%, 
koppelni (max) 3,4%. 

Lietošana: Lietot katru 
dienu nelielās devās. 

VITAPOL DROPS AR 
DĀRZEŅIEM 
GRAUZĒJIEM/TRUŠIEM, 
75G 

Augu eļļa, cukuri, sūkalu pulveris, vājpiena pulveris, 
maltodekstrīns, zirņu pulveris. Organoleptiskās piedevas: 
ES atļautas krāsvielas. Analītiskie komponenti: 
kopproteīns (min) 5,4%, koptauki (min) 23,5%, kokšķiedra 
(max) 1%, mitrums (max) 12%, koppelni (max) 3,4%. 

Lietošana: Lietot katru 
dienu nelielās devās. 

VITAPOL DROPS AR 
MEŽA OGĀM 
GRAUZĒJIEM/TRUŠIEM, 
75G 

Augu eļļa, cukuri, sūkalu pulveris, vājpiena pulveris, 
maltodekstrīns, žāvētas avenes. Organoleptiskās 
piedevas: ES atļautas krāsvielas, aromātvielas. Analītiskie 
komponenti: kopproteīns (min) 7,3%, koptauki (min) 
24,3%, kokšķiedra (max) 1%, mitrums (max) 12%, 
koppelni (max) 3,1%. 

Lietošana: Lietot katru 
dienu nelielās devās. 

VITAPOL DROPS, 
RIEKSTU, 
GRAUZĒJIEM/TRUŠIEM, 
75G 

Augu eļļa, cukuri, sūkalu pulveris, vājpiena pulveris, 
maltodekstrīns, malti lobīti zemesrieksti (0,22%). 
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 5,4%, koptauki 
(min) 23,5%, kokšķiedra (max) 1%, mitrums (max) 12%, 
koppelni (max) 3,4%. 

Lietošana: Lietot katru 
dienu nelielās devās. 

VITAPOL NŪJIŅA 
ECONOMIC TRUŠIEM, 
N2 

Kvieši, kviešu pārslas, burkāni, āboli, zirņu pārslas, 
linsēklas, kviešu milti.  

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām.  

VITAPOL NŪJIŅA 
EXPERT TRUŠIEM, N2 
(100G) 

Timotiņš, lucerna, auzu sēnalas, soja, saulespuķu sēklu 
rauši, mieži, kukurūza, kukurūzas milti, kukurūzas ciete, 
kvieši, kviešu klijas, sojas sēnalas, zirņu pārslas, 
kukurūzas pārslas, žāvēta cigoriņu sakne,  žāvēta biete 
(1%), žāvēts burkāns(1%), kaltēts pastinaks, žāvēts ābols 
(1%), kaltēts banāns, kaltēts tomāts (0,5%), kaltēti puravi, 
kaltēti kliņģerītes ziedi, biešu mīkstums, ābolu mīkstums, 
garšaugi (baziliks, rozmarīns, piparmētra, timiāns), 
dikalcija fosfāts, nātrija hlorīds, kalcija karbonāts, juka.  
Uzturfizioloģiskās piedevas uz 1 kg: A vit. (3a672a) 
11870SV, D3 vit. (E671) 1052SV, E vit. (3a700) 57,75mg, 
dzelzs (3b103) 23,87mg, varš (3b405) 4,5mg, cinks 
(3b603) 60,15mg, mangāns (3b502) 9mg, jods (3b202) 
9,2mg, selēns (3b801) 0,08mg, kobalts (3b302) 0,1 mg 
Tehnoloģiskās piedevas: sepiolīts (E562) 0,53 g/kg, 
konservanti, antioksidanti.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 10,4%, koptauki 
(min) 1,3%, kokšķiedra (max) 17,3%, mitrums (max) 12%, 
koppelni (max) 6,2%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām.  
 

VITAPOL NŪJIŅA 
FUSION AR GARNELĒM 
GRAUZĒJIEM, N2 (90G) 

 

Kvieši, kviešu milti, kokosrieksti (25%), rīsu milti, kaltēti 
pētersīļi (7%), kaltētas garneles (4%).  

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām 

mailto:magnum@magnumvet.lv
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VITAPOL KOKA 
TUNELIS AR SIENU 
GRAUZĒJIEM, S/M 

Bērza koks, siens.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 12,5%, koptauki 
(min) 0,01%, kokšķiedra (max) 29,5%, mitrums (max) 
12%, koppelni (max) 5,2%. 
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VITAPOL BARĪBA 
MĀJAS SESKIEM 450G 

Kukurūza, mājputnu gaļas milti, dradži, laša milti, jēra 
gaļas milti, rīsu milti, mājputnu tauki, liellopa tauki, trušu 
gaļas milti, aknu hidrolizāts, biešu mīkstums, aknu 
pulveris, kaltēti āboli, olu pulveris, nātrija hlorīds, sausais 
raugs, kālija hlorīds, fermentēti mieži, kaltētas jūras aļģes, 
linsēklas, cigoriņu sakne, artišoks, pienenes, ingvers, 
bērza lapas, nātres, salvija, koriandrs, rozmarīns, timiāns, 
lakricas sakne, kumelīte, savvaļas ķiploki (kopā garšaugi: 
0,17%). Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 31%, 
koptauki (min) 17%, kopšķiedras (max) 3,5%, koppelni 
(max) 7,5%, mitrums (max) 12%. 

Lietošana: Ieteicamā 
dienas norma seskam, 
50-80g atkarībā no svara 
un vecuma. 

VITAPOL PREMIUM 

BARĪBA MĀJAS 

SESKIEM, 800G 

Mājputnu gaļas milti (17,5%), dradži, rīsu milti, kukurūzas 
milti, kukurūza, laša milti (5%), mājputnu tauki, liellopa 
tauki, trušu gaļas milti, aknu hidrolizāts, biešu mīkstums, 
aknu pulveris, kaltēti āboli, olu pulveris, nātrija hlorīds, 
sausais raugs, kālija hlorīds, fermentēti mieži, kaltētas 
jūras aļģes, linsēklas, cigoriņu sakne, artišoks, pienenes, 
ingvers, bērza lapas, nātres, salvija, koriandrs, rozmarīns, 
timiāns, lakricas sakne, kumelīte, savvaļas ķiploki (kopā 
garšaugi: 0,17%). Analītiskie komponenti: kopproteīns 
(min) 31%, koptauki (min) 16,65%, kopšķiedras (max) 
4,2%, koppelni (max) 6%, mitrums (max) 12,5%. 

Lietošana: Ieteicamā 
dienas norma seskam, 
50-80g atkarībā no svara 
un vecuma.  
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VITAPOL BARĪBA 

EKSOTISKIEM 

PUTNIEM/ZEBRU 

AMADĪNIEM 500G 

Graudaugi 90%, eļļas augu sēklas un augļi 5%, beķerejas 
izstrādājumi 5%. Analītiskie komponenti: kopproteīns 
16%; koptauki 3.8%; koppelni 3.8%, kopšķiedras 11%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
putnu vajadzībām.  
 

VITAPOL 
MINERĀLBLOKS 
PUTNIEM, N2 (35G) 

100% kalcija karbonāts.  
Analītiskie komponenti: kalcijs (Ca) min. 36,8%, max. 
38,8%, fosfors (P) min. 0,22%, nātrijs (Na) min. 0,01%, 
max. 0,21%.  

Lietošana: katru dienu 
pēc vajadzības. 

VITAPOL 
MINERĀLBLOKS AR 
ĀBOLIEM PUTNIEM, N2 
(35G) 

Kalcija karbonāts, žāvēts ābols 4%. Analītiskie 
komponenti: kalcijs (Ca) min. 36,8%, max. 38,8%, fosfors 
(P) min. 0,22%, nātrijs (Na) min. 0,01%, max. 0,21%. 

Lietošana: katru dienu 
pēc vajadzības. 

VITAPOL 
MINERĀLBLOKS AR 
APELSĪNU XL PUTNIEM, 
190G 

Kalcija karbonāts, apelsīnu miza 4%. Tehnoloģiskās 
piedevas: konservanti.  
Analītiskie komponenti: kalcijs (min) 36,8%, kalcijs (max) 
38,8%, fosfors (min) 0,02%, nātrijs (min) 0,01%, nātrijs 
(max) 0,21%. 

Lietošana: katru dienu 
pēc vajadzības. 

VITAPOL 
MINERĀLBLOKS AR 
GLIEMEŽVĀKIEM XL 
PUTNIEM, 190G 

Kalcija karbonāts, austeru čaulas (4%) Tehnoloģiskās 
piedevas: konservanti. 
Analītiskie komponenti: kalcijs (min) 36,8%, kalcijs (max) 
38,8%, fosfors (min) 0,02%, nātrijs (min) 0,01%, nātrijs 
(max) 0,21%. 

Lietošana: katru dienu 
pēc vajadzības. 

mailto:magnum@magnumvet.lv
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VITAPOL NŪJIŅA AR 
GARŠAUGIEM UN 
AĻĢĒM EKSOTISKIEM 
PUTNIEM/ZEBRU 
AMADĪNIEM, N2 (60G) 

Dzeltenā prosa (43%), kviešu milti, baltā prosa (18%), 
jūras aļģu milti (8,5%), Kanāriju spulgzāles sēklas, 
Abesīnijas gizotijas sēklas, pieneņu lapas, nātre (0,5%). 
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 8,6%, kopeļļas 
un tauki (min) 2,1%, kopšķiedra (max) 10,7%, koppelni 
(max)  
6,9%, mitrums (max) 12%. 
 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām 

VITAPOL SMILTIS 
PUTNIEM AR 
GLIEMEŽVĀKIEM, 
1.5KG 

Smiltis 99%, gliemežvāki 1%. 
Vitapol smiltis putniem ar sasmalcinātiem austeru 
gliemežvākiem, kas iegūti no 10000 gadu vecas unikālas 
atradnes. Gliemežvāku piedeva bagāta ar kalciju, labvēlīgi 
ietekmē kaulu attīstību un olu čaumalu cietību ligzdošanas 
periodā. 

Paredzēti higiēnas 
uzturēšanai putna būrītī. 
Lai nodrošinātu atbilstošu 
būrīša higiēnu, ieteicams 
smiltis mainīt 2-3 reizes 
nedēļā.  

VITAPOL VITALINE 
KOKOGLES PUTNIEM, 
8G 

Ogles (augu valsts izcelsme). Analītiskie komponenti: 
kokšķiedra max. 80%.  

Lietošana: 1 tējkarote 2 
reizes nedēļā. Regulē 
zarnu trakta darbību, 
absorbē toksīnus. VITAPOL VITALINE 

GLIEMEŽVĀKI/KALCIJS 
PUTNIEM, 50G 

Austeru čaulas. Analītiskie komponenti: kalcijs (min) 36%, 
kalcijs (max) 38%, fosfors (min) 0,25%, nātrijs (min) 0,2%, 
nātrijs (max) 0,4%. 

Lietošana: 1 tējkarote 2 
reizes nedēļā. 

VITAPOL VITALINE 
KRĀSAS 
UZLABOŠANAI 
KANĀRIJPUTNIEM, 20G 

Kanāriju spulgzāles sēklas, rāceņu sēklas, sarkanā sorgo, 
lobītas auzas, Abesīnijas gizotijas sēklas, žāvēts burkāns, 
zāles sēklas, kaņepju sēklas, magoņu sēklas, linsēklas, 
sezama sēklas. Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 
16%, koptauki (min) 14%, kokšķiedra (max) 20%, mitrums 
(max) 12%, koppelni (max) 5,3%. 

Lietošana: 1 tējkarote 2 
reizes nedēļā. 

VITAPOL NŪJIŅA 
ECONOMIC 
KANĀRIJPUTNIEM, N2 

Miežabrālis, dzeltenā prosa, rapsis, sarkanā prosa, lobītas 
auzas, linsēklas, kaņepe, melnā prosa, kviešu milti, 
kukurūzu milti, anīsa pulveris, karotīns.  

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
putnu vajadzībām.  
 

VITAPOL NŪJIŅA 
SPALVU MAIŅAI 
KANĀRIJPUTNIEM, N2 
(60G) 

Dzeltenā prosa (25%), kviešu milti, Kanāriju spulgzāles 
sēklas (10%), rapša sēklas, Abesīnijas gizotijas sēklas 
(10%), magoņu sēklas (5%), linsēklas (5%), sezama 
sēklas, kaņepju sēklas, salātu sēklas, amarants sēklas. 
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 16%, kopeļļas 
un tauki (min) 22,2%, kopšķiedra (max) 13,3%, koppelni 
(max) 5,2%, mitrums (max) 12%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām 

 

VITAPOL NŪJIŅA 
ECONOMIC 
KORELLĀM, N2 

Dzeltenā prosa, baltā prosa, sarkanā prosa, parastais 
miežabrālis, kviešu pārslas, krāsu saflors, baltā sorgo, 
sarkanā sorgo, linsēklas, lobītas auzas, grauzdēti burkāni, 
svītrainas saulespuķes, melnā prosa, rozīnes, kviešu milti, 
kukurūzu milti, lucernas milti, anīsa pulveris, karotīns.  

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
putnu vajadzībām.  
 

 

VITAPOL NŪJIŅA 
WEEKEND AR 
RIEKSTIEM KORELLĀM, 
45G 

Dzeltenā prosa, sarkanā prosa, rieksti (9%), saulespuķu 
sēklas, sarkanā sorgo, kviešu milti, lobītas auzas, kaņepju 
sēklas.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 9,7%, koptauki 
(min) 5,6%, kokšķiedra (max) 7,3%, mitrums (max) 12%, 
koppelni (max) 4,4%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām 
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VITAPOL BARĪBA 
VIDĒJIEM 
PAPAGAIĻIEM, 
KORELLĀM 500G 

Graudaugi 71%, eļļas sēklas un eļļas augļi 20%, 
beķerejas produkti 5%, augļi 4%. Satur dabiskos 
vitamīnus.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 15,5%, koptauki 
(min) 20%, koppelni (max) 6,8%, kopšķiedras (max) 25%, 
mitrums (max) 12%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
putnu vajadzībām.  
 

VITAPOL BARĪBA 
LIELIEM PAPAGAIĻIEM, 
900G 

Baltās saulespuķu sēklas, svītrainās saulespuķu sēklas 
(15%), mung pupiņas (12%), sarkanais sorgo, kukurūzas 
milti, baltais sorgo (5%), ķirbju sēklas, kaltēti burkāni 
(3,5%), kaltētas bietes (3,5%), izlobīti zemesrieksti (3%), 
kukurūzas pārslas (3%), kaltēti mežrožu augļi (5%), 
kaltētas vilkābeles ogas, zirņu pārslas, kaltēti banāni 
(1,5%), kviešu milti, saflora sēklas, kaņepju sēklas, 
zemesrieksti, kaltēti čili pipari (2%).  

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
putnu vajadzībām.  
 

VITAPOL BARĪBA 
MAZIEM, VIĻŅAINIEM 
PAPAGAIĻIEM, 500G 

Dzeltenā prosa, baltā prosa, Kanāriju spulgzāles sēklas, 

lobītas auzu pārslas, linsēklas, krāsu saflors, 

zemesrieksti, saulespuķu sēklas, eļļas nugs, sorgo, 

kukurūzas milti, kviešu milti, karotīns, lucernas milti. 

Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 13,3%, koptauki 

(min) 7,6%, koppelni (max) 3,1%, kopšķiedras (max) 

10,25%, mitrums (max) 12%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
putnu vajadzībām.  
 

VITAPOL BARĪBA 
VIDĒJIEM 
PAPAGAIĻIEM, 500G 

Dzeltenā prosa, sarkanā prosa, Kanāriju spulgzāles 
sēklas, Abesīnijas gizotijas sēklas, krāsu saflora sēklas, 
baltā sorgo, sarkanā sorgo, lobītas auzas, strīpainas 
saulespuķu sēklas, lobītas ķirbju sēklas, kaņepes, 
pīlādzis, meža rozes augi, zemesrieksti, vilkābele, 
kukurūzas milti, rozīnes, karotīns, lucernas milti. 
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 15,5%, koptauki 
(min) 20%, koppelni (max) 6,8%, kopšķiedras (max) 25%, 
mitrums (max) 12%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
putnu vajadzībām.  
 

VITAPOL ECONOMIC 
BARĪBA MAZIEM 
PAPAGAIĻIEM, 1200G 

Dzeltenā prosa, baltā prosa, sarkanā prosa, parastais 
miežabrālis, prosas putraimi, lobītas auzas, melnās 
saulespuķu sēklas, linsēklas, baltās saulespuķu sēklas, 
kviešu milti, kukurūzas milti, lucernas milti, anīsa pulveris, 
karotīns.   

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām 

VITAPOL NŪJIŅA AR 
AUGĻIEM MAZIEM 
PAPAGAIĻIEM, 45G 

Graudaugi 54%, augļi 24%, beķerejas izstrādājumi 20%, 
eļļas augu sēklas 2%. Analītiskie komponenti: kopproteīns 
10,7%, koptauki 5,1%, koppelni 3,4%, kopšķiedras 6,3%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
putnu vajadzībām.  
 

VITAPOL NŪJIŅA AR 
AUGĻIEM VIDĒJIEM 
PAPAGAIĻIEM, 90G 

Dzeltenā prosa, sarkanais sorgo, kviešu milti, sarkanā 
prosa, lobītas auzas, safloras sēklas, strīpainās 
saulespuķu sēklas, melnās saulespuķu sēklas, 
kokosriekstu skaidas, kaltēti āboli, apelsīna miza, raugs. 
Analītiskie komponenti: kopproteīns min 11,7%, koptauki 
min 4,1%, koppelni max 4,4%, kopšķiedras max 9,5%, 
mitrums max 12%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
putnu vajadzībām.  
 

VITAPOL NŪJIŅA AR 
AUGĻIEM MAXI 
LIELAJIEM 
PAPAGAIĻIEM, N2 
(450G) 

Kviešu milti, žāvēti ananāsi (19%), svītrainas saulespuķu 
sēklas (11,5%), salfors sēklas (11%), sarkanā sorgo 
(10%), kaņepju sēklas, žāvēti ķirši (2,4%), žāvētas 
dzērvenes, žāvēti āboli, žāvēti banāni (1,6%), baltā sorgo 
(1,25%), žāvētas aprikozes, žāvēti kivi (1,25%), žāvētas 
melnās jāņogas, apelsīnu miza. Analītiskie komponenti: 
kopproteīns (min) 11,2%, koptauki (min) 2,3%, kopšķiedra 
(max) 4,1%, mitrums (max) 12%, koppelni (max) 5,4%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
putnu vajadzībām.  
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VITAPOL NŪJIŅA AR 
AUGĻIEM 
PAPAGAIĻIEM, N12 

Dzeltenā prosa, sarkanā prosa, kviešu milti, kaņepju 
sēklas, saulespuķu sēklas, plūškoka ogas, kokosrieksts, 
ābols, apelsīna miza, raugs, piedevas.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 10,6%, koptauki 
(min) 3,1%, kopšķiedra (max) 5,3%, mitrums (max) 12%, 
koppelni (max) 4,8%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
putnu vajadzībām.  
 

VITAPOL NŪJIŅA AR 
OLU MAZIEM 
PAPAGAIĻIEM, 80G 

Beķerejas izstrādājumi 70%, graudaugi 30%. Satur 
dabiskos vitamīnus. Analītiskie komponenti: kopproteīns 
9,7%, koptauki 2,9%, koppelni 4,8%, kopšķiedras 7,5%, 
mitrums 12%.  

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
putnu vajadzībām.  
 

VITAPOL NŪJIŅA 
ECONOMIC MAZIEM 
PAPAGAIĻIEM, N2 (60G) 

 

Dzeltenā prosa, baltā prosa, sarkanā prosa, parastais 
miežabrālis, prosas putraimi, lobītas auzas, melnā 
saulespuķe, linsēklas, baltā saulespuķe, kviešu milti, 
kukurūzu milti, lucernas milti, anīsa pulveris, karotīns.  

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
putnu vajadzībām.  
 

VITAPOL NŪJIŅA AR 
MEDU PAPAGAIĻIEM, 
N12 

Dzeltenā prosa, sarkanā prosa, auzas, sarkanā sorgo, 
linsēklas, kaņepju sēklas, kviešu milti, biškopības 
blakusprodukti.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 9,7%, koptauki 
(min) 4,1%, kokšķiedra (max) 7,3%, mitrums (max) 12%, 
koppelni (max) 6,4%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām 

VITAPOL NŪJIŅA 
WEEKEND AR OLU 
MAZIEM PAPAGAIĻIEM, 
40G 

Dzeltenā prosa, kviešu milti, sausais raugs, olu pulveris 
(2,5%). Organoleptiskās piedevas: krāsvielas.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 9,7%, koptauki 
(min) 2,9%, kokšķiedra (max) 7,5%, mitrums (max) 12%, 
koppelni (max) 4,8%. 

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām 

VITAPOL NŪJIŅA AR 
ZEMENĒM MAZIEM 
PAPAGAIĻIEM, N2 (90G) 

Dzeltenā prosa (44,5%), kviešu milti, sarkanā sorgo, 
žāvētas zemenes (4%), Abesīnijas gizotiju sēklas (2%), 
linsēklas (7%), raugs. Piedevas: organoleptiskās 
piedevas: krāsvielas. Analītiskie komponenti: kopproteīns 
(min) 9,7%, kopeļļas un tauki (min) 4,1%, kopšķiedra 
(max) 7,3%, koppelni (max) 5%, mitrums (max) 12%.  

Lietošana: Lietot 2-3 
reizes dienā, atkarībā no 
dzīvnieku vajadzībām 

VITAPOL VITALINE 
SPALVU MAIŅAI 
MAZIEM PAPAGAĻIEM, 
20G 

Sastāvdaļas: sezama sēklas, linsēklas, Abesīnijas 
gizotijas sēklas, izlobīti zemesrieksti, kaņepju sēklas, 
Kanāriju spulgzāles sēklas, baltā prosa, dzeltenā prosa, 
sarkanā prosa, žāvēta lucerna, nātre. Analītiskie 
komponenti: kopproteīns 16%, koptauki 14%, koppelni 
5,8%, kopšķiedras 20%, mitrums 12%.  

Lietošana: 1 tējkarote 2 
reizes nedēļā. 

VITAPOL VITALINE 
JODS, VITAMĪNI 
MAZIEM PAPAGAIĻIEM, 
20G 

Sezama sēklas, Abesīnijas gizotijas sēklas, linsēklas, 
zemesrieksts, dzeltenā prosa, baltā prosa, Kanāriju 
spulgzāles sēklas, zāles sēklas, sarkanā sorgo, baltā 
āboliņa sēklas, kaltētas jūras aļģes.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns (min) 11%, koptauki 
(min) 3,1%, kokšķiedra (max) 24%, mitrums (max) 12%, 
koppelni (max) 6,2%. 

Lietošana: 1 tējkarote 2 
reizes nedēļā. 

 VITAPOL SIENS 250G, 
500G, 800G 

Augstas kvalitātes, aromātisks, rūpīgi izžāvēts. Siens ir 
mazkaloriju, ar augstu šķiedru saturu pārtikas produkts, 
kas uzlabo zālēdāju gremošanas sistēmu. Dabīgs siens 
grauzējiem satur daudz vitamīnus un minerālvielas. Lai 
saglabātu tīrību, siens ir nepieciešams arī 
lolojumdzīvnieka būrī.  
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 VITAPOL KAĶU ZĀLE 
KART.KASTĒ, 100G 

Mieži, vermikulāts.  Lietošana: Iepakojuma 
saturu ielikt trauciņā un 
apliet ar ūdeni. Pēc 
dažām dienām zāli 
nogriezt un iedot kaķim.  
Rekomendēts rudens, 
ziemas periodā.  
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