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DF KANAVIT CALCIUM & MINERALS 
 

Kanavit - Papildbarība ar kalciju un minerālvielām suņiem. Veicina stiprus kaulus, locītavas, kā arī suņu 
kustīgumu. 
 
SASTĀVS: Analītiskie komponenti: kopproteīns <1%, kopšķiedra 12,1%, koptauki 
<1%, koppelni 58,1%, kalcijs 110mg, dzelzs 500mcg, varš 500mcg, mangāns 
330mcg, jods 150 mcg, cinks 128mcg. Uzturfizioloģiskās piedevas: 1 tab. satur: 
vitamīns D3 (holekalciferols) 945SV; mikroelementi: dzelzs fumarāts 1522mcg, vara 
sulfāts, pentahidrāts 1966mcg, mangāna oksīds 533mcg, kalcija jodāts 234mcg, 
cinka oksīds 200mcg.  
Tehnoloģiskās piedevas: ES atļauti konservanti, antioksidanti. Sastāvdaļas uz 1 tab. 
(570 mg), dikalcija fosfāts, jūraszāļu pulveris, taukskābju magnija sāļi, magnija 
oksīds, cukuri, kukurūzas ciete, augu eļļa (kokosriekstu, palmu), taukskābju 
triglicerīdi.  
 
LIETOŠANA: 1 tab. uz 10 kg ķermeņa svara dienā. Devu var palielināt 2x vai 3x, ja 
pēc 10 dienām nav redzams rezultāts no lietošanas. 
 
 

DF KANAVIT PLUS VIT/MIN 

 
Kanavit Plus - Papildbarība ar vitamīniem, minerālvielām, helātu elementiem un augiem suņiem. Novērš 
niezi un blaugznas, veicina stiprus kaulus, locītavas, zobus, kā arī veselīgu un spīdīgu apmatojumu.  
 
SASTĀVS: Analītiskie komponenti: kopproteīns <1%, kopšķiedra 2,3%, koptauki <1%, 
koppelni 60%, nātrijs <1mg, fosfors 200mg, cinks 1mg, mangāns 1mg, varš 750mg, 
dzelzs 3mg, jods 300mg, kalcijs 250mg, magnijs 4,5mg.  
Uzturfizioloģiskās piedevas: 1 tab. satur: vitamīni: A(retinola acetāts) 900SV, 
B1(tiamīna hidrohlorīds) 400mcg, B2(riboflavīns) 400mcg, kalcija–D-panteonāts 490 
mcg, B6 200mcg, B12 6mcg, C(askorbīnskabe) 20mg, D3(holecalceferols) 90SV, 
E(DL-?-tokoferols) 10mg, niacīns 1,8mg; mikroelementi: cinka oksīds 1,24mg, 
mangāna sulfāts, monohidrāts 3mg, vara sulfāts, pentahidrāts 2,35mg, dzelzs fumarāts 
9,15mg, kalcija iodāts, bezūdens 488mg.  
Tehnoloģiskās piedevas: ES atļautie konservanti, antioksidanti, saistvielas. 
Sastāvdaļas uz 1 tab. (1300mg), dikalcija fosfāts, taukskābju magnija sāļi, magnija 
oksīds, Ginko biloba 4mg, Parax Ginseng C.A.Meyer 10mg, cukuri, kukurūzas ciete, 
maltodekstrīns, taukskābju triglicerīdi. 
 
LIETOŠANA: 1 tab. uz 10 kg ķermeņa svara dienā. Lieto iekšķīgi tieši mutē vai iejaucot 
barībā. Nelietot papildus D vitamīnu bez veterinārārsta ieteikuma.  
 
 
 
 
IEPAKOJUMS: 50 tabletes 

RAŽOTĀJS: Diafarm AS, Dānija. 
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