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Produktu piedāvājums 
 
 

Pro-Kolin Advanced 
Pasta ar labām garšas īpašībām, kas satur labvēlīgus 
mikroorganismus, probiotikas, prebiotikas un šķiedrvielas, lai 
veicinātu kuņģa-zarnu trakta darbību suņiem un kaķiem. 
 

 

INDIKĀCIJAS: Lieto kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumu 
gadījumā. 

SASTĀVDAĻAS Probiotikas, Preplex® prebiotikas (frukto-
oligosaharīds un akācijas sveķi), kaolīns, 
montmorilonīts, pektīns, ceļtekas sēnalas, beta-
glikāni un taurīns (tikai kaķu versija). Ar mākslīgu 
aknu aromatizētāju suņiem un vistas garšu 
kaķiem. 

IEPAKOJUMS: 15 ml pilnšļirces kaķiem un 15 ml, 30 ml un 60 ml 
pilnšļirces suņiem. Lūdzu ņemiet vērā: Pro-
Kolin+ joprojām ir pieejams.    

DEVAS: Kaķiem <5kg – 2ml; >5kg – 3ml / 2x dienā. 
Suņiem <5kg – 2ml; 5-15kg – 3ml; 15-30kg – 5ml; 
>30kg – 7ml / 2x dienā.  
Smagos gadījumos var lietot 3x dienā. Lietot 
iekšķīgi tik ilgi, cik nepieciešams, vai pēc 
veterinārārsta norādījumiem. 

 

Pro-Kolin
+ 

Pasta ar labām garšas īpašībām, kas satur probiotikas un 
prebiotikas, kā arī kaolīnu un pektīnu. 
 

 

INDIKĀCIJAS: Akūta kuņģa-zarnu trakta jutība. 

SASTĀVDAĻAS: Probiotikas, Preplex® prebiotikas (frukto-
oligosaharīds un akācijas sveķi), kaolīns, 
pektīns un mākslīgais liellopu gaļas 
aromatizētājs. 

IEPAKOJUMS: 15 ml, 30 ml un 60 ml pilnšļirces 

DEVAS: Kaķiem un kucēniem 1-2ml 2-3 reizes dienā. 
Pieaugušiem suņiem  līdz 5ml 2-3 reizes dienā. 
Lietot iekšķīgi pēc nepieciešamības, vai pēc 
veterinārārsta norādījumiem. Lietošanai nav 
ierobežojumu. 
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Synbiotic D-C 
Probiotikas un prebiotikas saturošs koncentrēts produkts, kas 
paredzēts istabas dzīvniekiem ātrai mikrofloras atjaunošanai. 
 

 

INDIKĀCIJAS: Mikrofloras atjaunošana, lietojot antibiotikas vai 
stresa situācijā. 

SASTĀVDAĻAS: Probiotikas un Preplex® prebiotikas. 

IEPAKOJUMS: Iepakojumā pa 50 kapsulām 

DEVAS: 1 kapsula dienā vai pēc veterinārārsta 
norādījumiem. 

 

Pro-Fibre suņiem un kaķiem 
Granulēts produkts ar augstu diētiskās šķiedras līmeni, lai veicinātu 
normālu zarnu darbību. 
 

 

INDIKĀCIJAS: Kolīts, anālo dziedzeru iekaisums, aizcietējums, 
svara kontrole. 

SASTĀVDAĻAS Probiotikas, Preplex® prebiotikas, vairāku avotu 
šķiedrvielas (šķīstošas un nešķīstošas) un 
mākslīgais liellopu gaļas aromatizētājs. 

IEPAKOJUMS:  500g kārba 

DEVAS: 1 deserta karote dienā pie barības vai pēc 
veterinārārsta norādījumiem 

 

Cystophan 
Produkts kaķu urīnceļu veselībai un idiopātiskā cistīta gadījumos. 
 

 

INDIKĀCIJAS: Uztura bagātinātājs kaķiem ar kaķu idiopātisko 
cistītu (FIC). 

SASTĀVDAĻAS: N-acetil-D-glikozamīns, hialuronskābe, L-
triptofāns un mākslīgais vistas gaļas 
aromatizētājs. 

IEPAKOJUMS: Iepakojumā pa 30 un 240 kapsulām 
(Kapsulas var atvērt un pārkaisīt barībai) 

DEVAS: Sākotnējās devas ieteicamais lietošanas ilgums 
ir 2 nedēļas.  
Kaķiem < 3 kg - 1 kapsula dienā, > 3 kg – 2 
kapsulas dienā. Uzturošā deva: Kaķiem < 3 kg - 
1 kapsulu katru otro dienu, > 3 kg – 1 kapsula 
dienā. 
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CystoPro 
Produkts suņu urīnceļu veselībai. Samazina baktēriju spēju 
kolonizēt apakšējos urīnceļus. 
 

 

INDIKĀCIJAS: Suņu urīnceļu infekcijas (UTI). 

SASTĀVDAĻAS: Proantocianidīni (PAC), N-acetil D-glikozamīns, 
probiotikas, mannanoligosaharīdi un mākslīgais 
vistas gaļas aromatizētājs. 

IEPAKOJUMS: Iepakojumā pa 30 un 120 kapsulām 
(Kapsulas var atvērt un pārkaisīt barībai) 

DEVAS: Sākotnējās devas ieteicamais lietošanas ilgums 
ir 2 nedēļas. Suņiem >20 kg - 1 kapsula dienā, 
20-40 kg – 2 kapsulas dienā, 40-60 kg – 3 
kapsulas dienā. 

 

Cobalaplex 
Produkts B12 vitamīna papildināšanai suņiem un kaķiem. 
 

 

INDIKĀCIJAS: Atbalsts normālam seruma kobalamīna un 
folijskābes līmenim. 

SASTĀVDAĻAS: Ciānkobalamīns (B12 vitamīns), folijskābe (B9 
vitamīns), Preplex® prebiotikas un mākslīgais 
vistas gaļas aromatizētājs. 

PIEEJAMS: Iepakojumā pa 60 kapsulām 

DEVAS: Dot tieši mutē veselu kapsulu vai atverot 
kapsulas saturu var pievienot barībai. Suņiem 
un kaķiem ar svaru >10 kg – ½ kapsulas dienā 
vai 1 kapsula katru otro dienu, ar svaru 10-20 
kg – 1 kapsula dienā, < 20kg – 2 kapsulas 
dienā. Kapsulu skaitu var samazināt vai 
palielināt pēc veterinārārsta norādījumiem. 

 

Pro-Soluble 
Šķīstošs probiotiskais preparāts suņiem, normālai gremošanas 
sistēmas darbībai. 

 

INDIKĀCIJAS: Ikdienas probiotikas papildinājums, ideāli 
piemērots mājsaimniecībām ar vairākiem 
dzīvniekiem. 

SASTĀVDAĻAS: Probiotikas 

PIEEJAMS: Iepakojumā 150g  

DEVA: Papildbarību var pievienot barībai, ūdenim vai 
pienam. Ja tiek pievienots pienam vai ūdenim, 
šķīdums jāizlieto 12 stundu laikā. 
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Pro-Kolin Enterogenic 
Dabisks un drošs līdzeklis hronisku enteropātiju ārstēšanai suņiem 
un kaķiem. Pastiprina zarnu gļotādas barjeru, modulē imūnsistēmu, 
normalizē mikrofloru un stabilizē kobalamīna līmeni. 

 

 

INDIKĀCIJAS: Hronisks kuņģa-zarnu trakta jutīgums. 

SASTĀVDAĻAS: Probiotikas, Preplex® prebiotikas, alfa-glikāna 
butirogēns, beta-glikāns, MPS Protect, 
mannanoligosaharīds, cianokobalamīns (B12 
vitamīns) un mākslīgais liellopu gaļas 
aromatizētājs. 

PIEEJAMS: Pieejams 4g paciņās, kastītēs pa 30 un 60 
iepakojumiem.  

DEVAS: Lietot iekšķīgi pēc nepieciešamības vai pēc 
ārsta norādījumiem.  
Suņiem ar svaru ˂ 5 kg – ½ paciņas, ar svaru 5-
15 kg – 1 paciņa, no 15 līdz 35 kg – 2 paciņas, ˃  
35 kg – 3 paciņas.  
Kaķiem un kucēniem 1-2ml vienu reizi 8 
stundās. Pieaugušiem suņiem 2-5ml vienu reizi 
8 stundās. Lietošanai nav ierobežojumu. 

*uz pasūtījumu 

Pro-Enzorb 
Atbalsts eksokrīnai aizkuņģa dziedzera darbībai suņiem un kaķiem. 
 

 

INDIKĀCIJAS: Eksokrīnā aizkuņģa dziedzera mazspēja (EPI). 

SASTĀVDAĻAS: Enterāli-šķīstoša pārklājuma aizkuņģa 
dziedzera enzīmi (amilāze, lipāze, proteāze), 
cianokobalamīns (B12 vitamīns) un probiotikas. 

PIEEJAMS: Iepakojumā pa 60 izkaisāma satura kapsulām. 
 

DEVAS: Dzīvniekiem ar svaru <20kg – 1 kapsula / 
dienā; >20kg – 2 kapsulas / dienā. NELIETOT 
VESELAS KAPSULAS.  
Kapsulas ir jāatver un saturs rūpīgi jāsajauc ar 
barību.  
Dienas deva jāsadala vienmērīgi starp 
maltītēm. Devu var piemērot pēc vajadzības kā 
norādījis veterinārārsts. 
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