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GELAMIN PAPILDBARĪBAS UN BARĪBAS SUŅIEM 

Produkts Sastāvs Lietošana 

GELAMIN CANIGEL 
500g, 2,5kg 

Papildbarība suņiem 
locītavu slimību terapijas 
atbalstam un profilaksei. 

  
 
 
 
 

Analītiskie komponenti: 82,0% kopproteīns, 0,5% 
koptauki, 6,8% koppelni, 0,0% kopšķiedra, 1,5% 
fosfors, 1,7% kalcijs. Sastāvdaļas: 90,2% želatīna 
hidrolizāts, dikalcija fosfāts, dekstroze. 
Uzturfizioloģiskās  piedevas uz 1 kg: biotīns 
300000mkg (3a880), E vitamīns 5000mg (3a700), 
cinks (cinka oksīds) 1000mg (3b603). 

(Vienā mērkarotē ir 10g 
pulvera): Maziem suņiem 
(3-10kg) - 6g/dienā. 
Vidējiem suņiem (10-20kg) 
- 8g/dienā. Lieliem suņiem 
(20-40kg | virs 40kg) - 
10g/dienā | 10-20g/dienā. 
Pievienot barībai, ieteicams 
lietošanas ilgums: vismaz 3 
mēnešus ilgi. 

GELAMIN CANIGEL 
DROPS 500g 

Papildbarība suņiem 
locītavu slimību 
terapijas atbalstam 
un profilaksei. 
 

Analītiskie komponenti: 60,0% kopproteīns, 0,1% 
koptauki, 2,7% koppelni, 9,0% kopšķiedra.  
Sastāvdaļas: 65% želatīna hidrolizāts, raugs, 
dekstroze, 1,5% gliemenes gaļa (izžāvēta un 
sasmalcināta), dikalcija fosfāts. Uzturfizioloģiskās 
piedevas uz 1 kg: biotīns 210000mkg (3a880), E 
vitamīns 3500mg (3a700), cinks (cinka oksīds) 
700mg (3b603). 
 

Maziem suņiem (3-10kg) – 
5-6 gab./dienā. Vidējiem 
suņiem (10-20kg) – 
7-8 gab./dienā. Lieliem 
suņiem (20-40kg | virs 
40kg) – 9-10 gab./dienā | 
10-20 gab./dienā. 

GELAMIN CANIGEL PLUS 
500g, 2,5kg 

Papildbarība suņiem 
locītavu slimību terapijas 
atbalstam un profilaksei. 
Ieteicams vecākiem 
suņiem ar noslieci uz 
elkoņa vai gūžas displāziju. 

 
 
 

 

Analītiskie komponenti: kopproteīns 87%, 
koptauki 0,6%, koppelni 3,0%, kokšķiedra 0,0%.  
Sastāvdaļas: želatīna hidrolizāts 95,3%, zaļlūpu 
gliemenes gaļa (izžāvēta un samalta) 2%. 
Uzturfizioloģiskās piedevas uz 1 kg: biotīns 
300000mkg (3a880), E vitamīns 5000mg (3a700), 
cinks (cinka oksīds) 1000mg (3b603). 

(Vienā mērkarotē ir 10g 
pulvera): Maziem suņiem 
(3-10kg) - 6g/dienā. 
Vidējiem suņiem (10-20kg) 
- 8g/dienā. Lieliem suņiem 
(20-40kg | virs 40kg) - 
10g/dienā | 10-20g/dienā. 
Pievienot barībai, ieteicams 
lietošanas ilgums: vismaz 3 
mēnešus ilgi. 

GELAMIN CANIGEL 
PREMIUM 500g 

Papildbarība suņiem 
locītavu slimību 
terapijas atbalstam 
un profilaksei. 
Ieteicams vecākiem 
suņiem ar noslieci uz 
elkoņa vai gūžas 
displāziju. 

 

Analītiskie komponenti: kopproteīns 80%, 
koptauki 0,6%, koppelni 2,5%, kokšķiedra 0,1%.  
Sastāvdaļas: želatīna hidrolizāts 88,1%, zaļlūpu 
gliemenes gaļa (izžāvēta un samalta) 1,75%. 
Uzturfizioloģiskās piedevas uz 1 kg: biotīns 
(3a880) 300000mkg, E vitamīns (3a700) 5000mg, 
cinks (cinka oksīds) (3b603) 1200mg, cinks (cinka 
helāta hidrāts) (3b606) 1800mg, C vitamīns 
(3a300) 2500mg, L karnitīns (3a910) 7500mg. 

(Vienā mērkarotē ir 10g 
pulvera): Maziem suņiem 
(3-10kg) - 6g/dienā. 
Vidējiem suņiem (10-20kg) 
- 8g/dienā. Lieliem suņiem 
(20-40kg | virs 40kg) - 
10g/dienā | 10-20g/dienā. 
Pievienot barībai, ieteicams 
lietošanas ilgums: vismaz 3 
mēnešus ilgi. 
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Produkts Sastāvs Lietošana 

BROCKMANNS 
KALKUTRAN 200g 

Minerālā papildbarība 
aktīviem suņiem. Novērš 
minerālvielu mikroelementu 
un vitamīnu trūkuma 
simptomus. 

 

Analītiskie komponenti: kalcijs 12%, fosfors 4,5%, nātrijs 
3,75%, magnijs 0,4%. Uzturfizioloģiskās piedevas uz 1 kg: A 
vit. (3a672a) 150000SV, D3 vit. (3a671) 15000SV, E vit. 
(3a700) 1000mg, B1vit. (3a821) 37mg, B2 vit. (3a825i) 75mg, 
B6 vit. (piroksīda hidrohlorīds (3a841) 37mg, B12 vit. 
750mkg, niacīnamīds (3a315) 225mg, kalcija D-pantetonāts 
(3a841) 225mg, folijskābe (3a316) 7mg, K3 vit. (3a710) 
30mg, biotīns (3a880) 150000mkg, holīna hlorīds (3a890) 
750mg, C vit. (3a300) 2500mg, cinks (cinka oksīds 3b603) 
750mg, cinks (cinka glicīna helāts, hidrāts 3b607) 375mg, 
dzelzs (dzelzs karbonāts 3b101) 750mg, dzelzs (dzelzs 
fumarāts 3b105) 600mg, mangāns (mangāna oksīds 3b502) 
225mg, mangāns (mangāna glicīna helāts, hidrāts 3b506) 
75mg, varš (vara sulfāta pentahidrāts 3b405) 262mg, jods 
(kalcija jodāts, bezūdens 3b202) 18mg, selēns (nātrija 
selenīts 3b801) 7,5mg. Tehnoloģiskās piedevas: sorbīnskābe 
(E200), butilhidroksitoluols (BHT) (E321) 150mg. Sastāvdaļas: 
dikalcija fosfāts, kalcija karbonāts, salds sūkalu pulveris, 
kolagēna hidrolizāts, raugs, nātrija hlorīds, sojas proteīna 
koncentrāts, gāzēts aļģu kaļķis, želatīna hidrolizāts (proteīns), 
spirulīna pulveris 2,5%. 

(20g pulv./mērkarotē): 
Suņiem: maziem (<10kg) 
6,5-10g; vidējiem (10-20kg) 
10-13g; lieliem (>20kg) 
13-20g/dienā. Pievienot 
barībai. Laktējošām kucēm 
devu var dubultot. 

BROCKMANNS KUCĒNU 
SAUSĀ B WELPENKOST 
5kg 
Pilnvērtīga barība 
kucēniem. 
Izgatavots no 
dabīgām 
izejvielām, bez 
krāsvielām. 

Analītiskie komponenti: kopproteīns 28,0%, 
koptauki 15,0%, koppelni 7,5%, kopšķiedra 3%, 
fosfors 1%, kalcijs 1,6%. Sastāvdaļas: graudaugi, gaļa 
un gaļas blakusprodukti, dārzeņu blakusprodukti, 
tauki un eļļas, piens un piena blakusprodukti 
(1,25%), minerālvielas, raugs. Uzturfizioloģiskās 
piedevas uz 1 kg: A vit. (3a672) 18000SV, D3 vit. 
(3a671) 1800SV, E vit. (3a700) 60mg, varš (vara 
sulfāta pentahidrāts 3b405) 5mg, cinks (cinka sulfāta 
monohidrāts 3b605) 65mg, dzelzs (dzelzs sulfāta 
monohidrāts 3b103) 50mg, mangāns (mangāna 
oksīds 3b502) 35mg, jods (kalcija jodāts bezūdens 
3b202) 1,5mg. Tehnoloģiskās piedevas: lecitīns 
(1c322) 3000mg, antioksidanti un konservanti. 
Enerģētiskā vērtība: 1523kJ/100g. 

Skatīt tabulu uz iepakojuma. 
Dzeramajam ūdenim jābūt 
brīvi pieejamam. 

BROCKMANNS SUŅU 
SAUSĀ B AGSOS 5kg 
Pilnvērtīga barība aktīviem 
pieaugušiem un jutīgiem 
suņiem. 

Analītiskie komponenti: kopproteīns 25,0%, koptauki 
15,0%, koppelni 6,0%, kopšķiedra 3,0%, kalcijs 1,3%, 
fosfors 0,8%. Sastāvdaļas: dehidrēta putnu gaļa (27%), 
kukurūza, rīsi (14%), mieži, putnu tauki, žāvēts biešu 
mīkstums, dehidrētas zivis, kaltēta ceratonija, linsēklas, 
alus raugs, laša eļļa, inulīns (0,3%), olu pulveris, 
glikozamīns, hondroitīns. Uzturfizioloģiskās piedevas uz 
1 kg: A vit. (3a672) 15000SV, D3 vit. (3a671) 1500SV, E 
vit. (3a700) 200mg, varš (vara sulfāta pentahidrāts 
3b405) 5mg, cinks (cinka sulfāta monohidrāts 3b605) 
65mg, dzelzs (dzelzs sulfāta monohidrāts 3b103) 50mg, 
mangāns (mangāna oksīds 3b502) 35mg, jods (kalcija 
jodāts bezūdens 3b202), 1,5mg, taurīns (3a370) 100mg, 
L-karnitīns (3a910) 300mg. Tehnoloģiskās piedevas: 
lecitīns (1c322) 3000mg, antioksidanti. Enerģētiskā 
vērtība: 1540kJ/100g. 

Suņiem: maziem (10-20kg) 
170-280g, vidējiem (20-30kg) 
280-380g, lieliem (30-45kg) 
380-520g, ļoti lieliem (45-
60kg) 520-640g, >60kg +8-
10g/kg ķ.s. Dzeramajam 
ūdenim jābūt brīvi 
pieejamam. 
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Produkts Sastāvs Lietošana 

BROCKMANNS SUŅU 
SAUSĀ B EMBROKO 5kg 
Pilnvērtīga barība 
universāliem 
pieaugušiem 
suņiem.  

Analītiskie komponenti: kopproteīns 25,0%, 
koptauki 9,0%, koppelni 7,5%, kopšķiedra 3,0%, 
kalcijs 1,9%, fosfors 1,0%. Sastāvdaļas: graudaugi, 
gaļa un gaļas blakusprodukti (24%), augu 
blakusprodukti, eļļas un tauki, minerālvielas. 
Uzturfizioloģiskās piedevas uz 1 kg: A vit. (3a672) 
15000SV, D3 vit. (3a671) 1500SV, E vit. (3a700) 
60mg, varš (vara sulfāta pentahidrāts 3b405) 5mg, 
cinks (cinka sulfāta monohidrāts 3b605) 65mg, 
dzelzs (dzelzs sulfāta monohidrāts 3b103) 50mg, 
mangāns (mangāna oksīds 3b502) 35mg, jods 
(kalcija jodāts bezūdens 3b202) 
1,5mg.Tehnoloģiskās piedevas: antioksidanti un 
konservanti. Enerģētiskā vērtība: 1404kJ/100g. 

Suņiem: maziem (5-10kg) 
110-185g, vidējiem (10-20kg) 
185-310g, lieliem (20-40kg) 
310-520g, ļoti lieliem (40-
60kg) 520-700g, >60kg 
+10,5g/kg ķ.s. Dzeramajam 
ūdenim jābūt brīvi 
pieejamam. 

BROCKMANNS SUŅU 
SAUSĀ B HL 30/20 5kg 
Pilnvērtīga barība 
aktīviem pieaugušiem 
suņiem un suņiem ar 
paaugstinātām prasībām 
(grūsnām un  
laktējošām 
kucēm, 
darba un 
sporta 
suņiem). 
 

Bez kviešiem, bagātināts ar rīsiem, linsēklām, 
ceratonijas pupiņām, lecitīnu, biotīnu un cinku. 
Analītiskie komponenti: kopproteīns 29%, koptauki 
20%, koppelni 6,2%, kopšķiedra 2,5%, kalcijs 1,5%, 
fosfors 1,1%. Sastāvdaļas: dehidrēta putnu gaļa 
(31%), kukurūza, dzīvnieku tauki, mieži, žāvēts biešu 
mīkstums, rīsi (4%), linsēklas (0,4%), kaltēta 
ceratonija (1%), alus raugs. Uzturfizioloģiskās 
piedevas uz 1 kg: A vit. (3a672) 18000SV, D3 vit. 
(3a671) 1800SV, E vit. (3a700) 150mg, varš (vara 
sulfāta pentahidrāts 3b405) 5mg, cinks (cinka sulfāta 
monohidrāts 3b605) 65mg, dzelzs (dzelzs sulfāta 
monohidrāts 3b103) 50mg, mangāns (mangāna 
oksīds 3b502) 35mg, jods (kalcija jodāts bezūdens 
3b202) 1,5mg.Tehnoloģiskās piedevas: lecitīns 
(1c322) 6000mg, antioksidanti un konservanti. 
Enerģētiskā vērtība: 1663kJ/100g. 

Suņiem: maziem (5-10kg) 
100-150g, vidējiem (10-20kg) 
155-260g, lieliem (20-40kg) 
260-440g, ļoti lieliem (40-
60kg) 440-635g, >65kg 
+9,5g/kg ķ.s. Dzeramajam 
ūdenim jābūt brīvi 
pieejamam. 

BROCKMANNS SUŅU 
SAUSĀ B LIGHT 5kg 
Pilnvērtīga barība gados 
vecākiem un mierīgiem 
suņiem. Izgatavots no viegli 
sagremojama proteīna, bez 
kviešiem, bagātināts ar 
rīsiem.  

Analītiskie komponenti: kopproteīns 22,0%, 
koptauki 8,0%, koppelni 5,4%, kopšķiedra 4,5%, 
kalcijs 1,2%, fosfors 0,9%.Sastāvdaļas: kukurūza, 
dehidrēta putnu gaļa (22%), rīsi (14%), mieži, žāvēts 
biešu mīkstums, lignoceluloze, linsēklas, putnu 
tauki, alus raugs, laša eļļa (0,5%), inulīns. 
Uzturfizioloģiskās piedevas uz 1 kg: A vit. (3a672a) 
18000SV, D3 vit. (3a671) 1800SV, E vit. (3a700) 
200mg, varš (vara sulfāta pentahidrāts 3b405) 5mg, 
cinks (cinka sulfāta monohidrāts 3b605) 65mg, 
dzelzs (dzelzs sulfāta monohidrāts 3b103) 50mg, 
mangāns (mangāna oksīds 3b502) 35mg, jods 
(kalcija jodāts bezūdens 3b202) 1,5mg, taurīns 
(3a370) 100mg, L-karnitīns (3a910) 300mg. 
Tehnoloģiskās piedevas: lecitīns (1c322) 2000mg, 
antioksidanti. Enerģētiskā vērtība: 1347kJ/100g. 
 

Suņiem: maziem (5-10kg) 95-
160g, vidējiem (10-20kg) 
160-270g, lieliem (20-40kg) 
270-455g, ļoti lieliem (40-
60kg) 455-660g, >65kg 
+9g/kg ķ.s. Dzeramajam 
ūdenim jābūt brīvi 
pieejamam. 

 
RAŽOTĀJS: Gesellschaft für Tierernährung mbH, Vācija - Atz.nr. αDENI400014 
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GELAMIN BARĪBA KAĶIEM 

Produkts Sastāvs Lietošana 

BROCKMANNS CAT 5kg 
Pilnvērtīga barība kaķiem - 
kraukšķīgais uzkodu 
maisījums gardēžiem. 
Izgatavots no dabīgām 
izejvielām, bez krāsvielām. 

 

Analītiskie komponenti: kopproteīns 30,0%, 
koptauki10,0%, koppelni 7,5%, kopšķiedra 2,5%, 
fosfors1,5%, kalcijs 1,0%. Sastāvdaļas: graudaugi, 
gaļa un gaļas blakusprodukti, dārzeņu 
blakusprodukti, tauki un eļļas, minerālvielas, zivis un 
zivju blakusprodukti, raugs, dārzeņi. 
Uzturfizioloģiskās piedevas uz 1 kg: A vit. (3a672) 
18000SV, D3 vit. (3a671) 1400SV, E vit. (3a700) 
125mg, taurīns (3a370) 1000mg, dzelzs (dzelzs 
sulfāta monohidrāts 3b103) 75mg, cinks (cinka 
sulfāta monohidrāts 3b605) 65mg, mangāns 
(mangāna oksīds 3b502) 30mg, varš (vara sulfāta 
pentahidrāts 3b405) 5mg, jods (kalcija jodāts 
bezūdens 3b202) 1,5mg. Enerģētiskā vērtība: 
1450kJ/100g. 

Pieaugušiem kaķiem: 
80-100g/dienā, laktējošām 
kaķenēm: 240-300g/ dienā. 

 

 

RAŽOTĀJS: Gesellschaft für Tierernährung mbH, Vācija - Atz.nr. αDENI400014 
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