
 

 

Bezmaksas tālrunis pasūtījumiem 8000 1008 
Magnum Veterinārija SIA | Ulbrokas 23, Rīga, LV-1021 | t +371 671 600 91 | f +371 671 600 95 | e magnum@magnumvet.lv | wwww.magnumvet.lv 
   
 

VETRA PRODUKTI 
   

PRODUKTS SASTĀVDAĻAS LIETOŠANA 

ASPITOL PLUS 
(iepriekš - Pernamix)  

Papildbarība suņiem un kaķiem.  
Jaunzēlandes zaļās gliemenes eļļa  
Katra kapsula satur 50 mg stabilizētas 
eļļas, kas iegūta no Jaunzēlandes 
zaļās gliemenes Perna canaliculus. 
Zaļās gliemenes eļļa kombinācijā ar 
tīruma cietsēkles eļļu veido unikālu 
omega-3 taukskābju maisījumu, kā 

rezultātā tas ir daudz 
efektīvāks par citām 
eļļām, tostarp zivju eļļu. 
 
60 mīkstās kapsulas 
180 mīkstās kapsulas  

1 kapsula satur:  
Uzturfizioloģiskās piedevas: 
Zaļās gliemenes eļļa (GlycOmega®) 50 mg  
Tīruma cietsēkles eļļa (Ahiflower®) 150 mg 
Sastāvdaļas: 
Tīruma cietsēkles eļļa (Buglossoides avensis), zaļās 
gliemenes eļļa (Perna canaliculus), recinātāji 
(liellopa želatīns, ūdens), emulgators (glicerīns), 
antioksidanti (rozmarīna ekstrakts,  
E vitamīns, C vitamīns). 
Analītiskie komponenti: 
Kopproteīns >38%, koptauki >57%, koppelni <1,5%, 
neapstrādāti ogļhidrāti <0,5%. 
Alergēni: var saturēt gliemenes proteīna pēdas. 

Kaķiem un maza auguma 
suņiem: 1 kapsula dienā. Vidēja 
un liela auguma suņiem:  
1 kapsula uz 10 kg ķermeņa 
svara dienā.  
Devu var samazināt pēc 4-6 
nedēļām, ja vien nav ieteikts 
citādi. Lietojiet tik ilgi, cik 
nepieciešams. Ievērojiet 
ieteicamo devu. Dodiet kā 
kārumu vai iejauciet kapsulas 
saturu barībā. 
Glabāt vēsā, sausā vietā, sargāt 
no bērniem. 

 

BIOFLEXA PLUS 
(iepriekš – Arthrix Bio C-II) 

Papildbarība suņiem un kaķiem.  
Satur sešas farmācijas kvalitātes zīmola 
sastāvdaļas augstā koncentrācijā, tostarp 
nedenaturētu II tipa kolagēnu. Dabiskām 
sastāvdaļām piemīt pierādīta sinerģiska 
darbība, un veģetāras izcelsmes 
glikozamīna izmantošana bez garšas 
uzlabotājiem, garantē minimālas blaknes. 

Šī papildbarība ir paredzēta 
suņiem un kaķiem, kuriem 

nepieciešams papildināt 
uzturu ar visaugstākās 
kvalitātes dabiskām 
sastāvdaļām. 
 
60 veģetārās kapsulas 
180 veģetārās kapsulas  

1 kapsula satur:  
Uzturfizioloģiskās piedevas: 

Metilsulfonilmetāns (OptiMSM®) 300 mg 

Glikozamīna hidrohlorīds (GlucosaGreen®)  

225 mg (glikozamīns 180 mg) 

Hondroitīna sulfāts (ChondroPure®) 200 mg 

C vitamīns (kā Ester-C®) 60 mg 

Okeāna ūdens koncentrāts (Aquamin®) 50 mg 

Nedenaturēts II tipa kolagēns (B-2Cool®)15 mg 
Sastāvdaļas: metilsulfonilmetāns, glikozamīna 
hidrohlorīds, hondroitīna sulfāts, hidroksipropilmetil- 
celuloze (veģetārā kapsula), C vitamīns, dabiskās 
minerālvielas un mikroelementi, nedenaturēts II tipa 
kolagēns. 
Analītiskie komponenti: koproteīns 28%, kop- eļļas 
un tauki 8%, kopšķiedra 14%, koppelni 4,3%. 
 

 

 

Ja vien nav ieteikts citādi, kaķiem 
un maza auguma suņiem: 1/2 
kapsula dienā. Vidēja un liela 
auguma suņiem: 1 kapsula uz 10 
kg ķermeņa dienā. Optimālai 
iedarbībai pirmo mēnesi var lietot 
dubultu devu.  
Lietojiet tik ilgi, cik nepieciešams. 
Dodiet kā kārumu vai iejauciet 
kapsulas saturu barībā. Ievērojiet 
ietecamo devu. 
Glabāt vēsā, sausā vietā, sargāt 
no bērniem. 
 
 

GERIAGARD 
(iepriekš – Astamix)   

Papildbarība suņiem un kaķiem. 
Bioloģiski aktīvais antioksidants 
astaksantīns pasiprināts ar 
antioksidantiem – C un E vitamīnu.  
Astaksantīns ir dabisks, taukos šķīstošs 
sarkans pigments, atrodams mikroaļģēs 
Haematococcus pluvialis. Kapsulā 

neskartās aļģes ir sajauktas 
ar saulespuķu eļļu, kas 
garantē visu aļģu vertigo 
uzturvielu saglabāšanu.  
 
60 veģetārās Licaps 
kapsulas 
180 veģetārās Licaps 
kapsulas 

1 kapsula satur:  
Astaksantīns (AstaREAL®) 4mg  
D-alfa-tokoferols (E vitamins) 10mg 
Askobīnskābe (C vitamins) 60mg 
Sastāvdaļas: 
Apjoma palielinātājs (saulespuķu eļļa), jūras aļģu 
milti (Haematococcus pluvialis), veģetārā kapsula 
(hidroksipropilmetilceluloze), vitamīni, biezinātāji 
(bišu vasks, silikona dioksīds).  
Analītiskie komponenti: 
Kopproteīns 25,5%, kopeļļas un tauki 44,4%, 
kopšķiedra 3,0%, koppelni 1,5%.  
 

Lietojiet tik ilgi, cik nepieciešams. 
Dodiet kā kārumu vai iejauciet 
kapsulas saturu barībā.  
Ieteicamās devas: Ja vien nav 
ieteikts citādi, kaķiem un maza 
auguma suņiem: 1 kapsula katru 
otro dienu. Vidēja un liela auguma 
suņiem: 1 kapsula uz 15kg 
ķermeņa svara dienā. Ievērojiet 
ieteicamo devu.  
Glabāt vēsā, sausā vietā, sargāt 
no bērniem. 
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PRODUKTS SASTĀVDAĻAS LIETOŠANA 

DERMGARD 
(iepriekš – Dermatrix)   

Papildbarība suņiem un kaķiem.  
Satur MSM un omega-3, omega-6 un 
omega-9 taukskābju kombināciju, 
pastiprināta ar vitamīniem un 
minerālvielām. Šī spēcīgā vegānā 
kombinācija nodrošinās jūsu mīlulim 
vislabāko izskatu. 
 
60 veģetārās kapsulas 
180 veģetārās kapsulas 

1 kapsula satur:  
Uzturfizioloģiskās piedevas: 
Tīruma cietsēkles eļļa Ahiflower®(Buglossoides 
arvensis) 150 mg 
-Omega-3 taukskābes >80 mg 
- C18:3n-3 (alfa-linolēnskābe) >60 mg 
- C18:3n-4 (stearidonskābe) >25 mg 
-Omega-6 taukskābes >20 mg 
- C18:2n-6 (linolskābe) >12 mg 
- C18:3n-6 (gamma-linolēnskābe) >6 mg 
-Omega-9 taukskābes >25 mg 
- C18:1n-9 (oleīnskābe) >7 mg 
- C16:0n-9 (palmitīnskābe) >5 mg 
Metilsulfonilmetāns (OptiMSM®) 150 mg 
Okeāna ūdens koncentrāts (Aquamin®) 50 mg 
A vitamīns (1500 IU retinolpalmitāts) 0,45 mg 
E vitamīns (20 IU DL-alfa tokoferilacetāts) 20 mg 
B1 vitamīns (tiamīna mononitrāts) 0,5 mg 
B2 vitamīns (riboflavīns) 0,5 mg 
B3 vitamīns (nikotīnamīds) 0,5 mg 
B5 vitamīns (kalcija pantotenāts) 0,5 mg 
B6 vitamīns (piridoksīna hidrohlorīds) 0,5 mg 
B12 vitamīns (hidroksikobalamīns) 0,1 mg 
C vitamīns (askorbīnskābe) 5,0 mg 
E vitamīns (3,4 IU D-alfa tokoferilacetāts) 2,5 mg 
Cinks (citrāta veidā) 2,5 mg 
Sastavdaļas: hidroksipropilmetilceluloze (veģetārā 
kapsula), kukurūzas ciete, kas nav ĢMO 
Analītiskie komponenti: 
kopproteīns 7%, kopeļļas un tauki 12%, 
kopšķiedra 3,2%, koppelni 9%. 

 

Ja vien nav ieteikts citādi, kaķiem 
un maza auguma suņiem: 1 
kapsula dienā. Vidēja un liela 
auguma suņiem: 2 kapsulas uz 10 
kg ķermeņa svara dienā. Lietojiet 
tik ilgi, cik nepieciešams. Dodiet 
kā kārumu vai iejauciet kapsulas 
saturu barībā. Ievērojiet ieteicamo 
devu. 
Glabāt vēsā, sausā vietā, sargāt 
no bērniem. 
 

 

IMMUNGARD 
Papildbarība suņiem un kaķiem.  
Satur septiņu sēņu maisījumu, kas 

audzētas sterilos apstākļos 
bioloģiski sertificētā 
saimniecībā ASV. 
 
60 kapsulas 
180 kapsulas 
 
 

1 kapsula satur: 
Brazīlijas atmatene (Agaricus blazei) 100 mg 
Ķīnas miltene (Cordyceps sinensis) 100 mg 
Daivainā čemurene (Grifola frondosa) 100 mg 
Lakas plakanpiepe (Ganoderma lucidum) 100 mg  
Ežu dižadatene (Hericum erinaceus) 100 mg 
Čemurainā čemurene (Polyporus umbellatus) 100 mg  
Raibā tauriņpiepe (Trametes versicolor) 100 mg 
Sastāvdaļas: 
Sēņu micēlijs, organiskie rīsi, 
hidroksipropilmetilceluloze (veģetārā kapsula). 
Analītiskie komponenti: 
kopproteīns 25%, kopeļļas un tauki 8%, 
kopšķiedra 29%, koppelni 4%. 
 

Optimālai iedarbībai, lietot katru 
dienu visu jūsu dzīvnieka mūžu. 
Dodiet kā kāru- mu vai iejauciet 
kapsulas saturu 
barībā. Ievērojiet ieteicamo devu. 
Ieteicamās devas: 
līdz 10 kg ½ kapsula dienā 
10 - 25 kg 1 kapsula dienā 
25 - 50 kg 2 kapsulas dienā 
virs 50 kg 3 kapsulas dienā 
Glabāt vēsā, sausā vietā, sargāt 
no bērniem. 
 

OMEGARD 
(iepriekš – Omegamix)   

Papildbarība suņiem un kaķiem. 
Superba™ krila eļļa ir tumši sarkana 
viskoza eļļa, kas iegūta no Antarktikas 
krila, Euphausia superba, ilgtspējīgā 
zivsaimniecībā. Krila eļļa ir bagāta ar 
Omega-3 taukskābēm, kuru lielākā daļa ir 
saistītas kā fosfolipīdi, kas piešķir 

taukskābēm izcilu  stabilitāti 
un biopieejamību. Krila eļļa 
satur arī dabisko 
antioksidantu astaksantīnu. 
 

60 60 Licaps kapsulas 
180 Licaps kapsulas 

1 kapsula satur: 
Superba™ krila eļļa 500 mg,  
Kopā fosfolipīdi > 200 mg 
Kopā Omega-3 taukskābes >110 mg 
C20:5n-3 (eikozapentaēnskābe) >60 mg 
C22:6n-3 (dokozaheksaēnskābe) >30 mg  
Kopā Omega-6 taukskābes >5 mg 
C18:2n-6 (linolskābe) >3 mg 
Kopā Omega-7 taukskābes >30 mg 
C16:1n-7 (palmitoleīnskābe) >20 mg 
Kopā Omega-9 taukskābes >40 mg 
C18:1n-9 (oleīskābe) >30 mg 
Kopā astaksantīns 70 µg 
Sastāvdaļas: 
Krila eļļa (Euphausia superba), zivju želatīns 
(kapsulas apvalks). 
Analītiskie komponenti: 
kopproteīns 2%, kopeļļas un tauki 80%, koppelni 
1,0%. 
Alergēni: Satur vēžveidīgo eļļu 
 

Lietojiet tik ilgi, cik nepieciešams. 
Dodiet kā kārumu vai iejauciet 
kapsulas saturu barībā. 
Ieteicamās devas: Ja vien nav 
ieteikts citādi, kaķiem un maza 
auguma suņiem: 1 kapsula katru 
otro dienu. Vidēja un liela auguma 
suņiem: 1 kapsula uz 15 kg 
ķermeņa svara dienā. Ievērojiet 
ieteicamo devu. 
Glabāt vēsā, sausā vietā, sargāt 
no bērniem. 
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PRODUKTS SASTĀVDAĻAS LIETOŠANA 

OMEGARD VEGAN 
(iepriekš – Omegamix Vegan)  

Papildbarība suņiem un kaķiem.  
Ahiflower® tīruma cietsēkles eļļa 
(Buglossoides avensis) ir bagātīgs 
omega-3 taukskābes - stearidon- skābes 
avots, kura organismā viegli pārvēršas 
omega-3 taukskābēs - EPA un DHA, 
padarot šo eļļu pilnvērtīgu un vegānu 
alternatīvu zivju eļļai. Tīruma cietsēkles 
eļļa, salīdzinot ar linsēklu eļļu, nodrošina 
3-kārt augstāku EPA līmeni asins 
plazmā. 

 
60 mīkstās kapsulas 
180 mīkstās kapsulas 

1 kapsula satur: 
Ahiflower® tīruma cietsēkles eļļa 590 mg 
Kopā Omega-3 taukskābes >370 mg 
C18:3n-3 (alfa-linolēnskābe) >265 mg 
C18:3n-4 (stearidonskābe) >105 mg 
Kopā Omega-6 taukskābes >105 mg 
C18:2n-6 (linolskābe) >70 mg 
C18:3n-6 (gamma-linolēnskābe) 35 mg 
Kopā Omega-9 taukskābes >60 mg 
C18:1n-9 (oleīnskābe) >60 mg 
Sastāvdaļas: 
Tīruma cietsēkles eļļa, veģetārā kapsula: kukurūzas 
ciete, kas nav ĢMO, recinātājs (karagināns), 
emulgators (glicerīns), ūdens. 
Analītiskie komponenti:  
kopproteīns 21,7%, kopeļļas un tauki 49,0%, 
koppelni 2,0%. 
 

Lietojiet tik ilgi, cik nepieciešams. 
Dodiet kā kārumu vai iejauciet 
kapsulas saturu barībā.  
Ieteicamās devas: Ja vien nav 
ieteikts citādi, kaķiem un maza 
auguma suņiem: 1 kapsula katru 
otro dienu. Vidēja un liela auguma 
suņiem: 1 kapsula uz 15 kg 
ķermeņa svara dienā. Ievērojiet 
ieteicamo devu. 
Glabāt vēsā, sausā vietā, sargāt 
no bērniem. 
 
 

VETRAZYME 
(iepriekš – Digestix) 

Papildbarība suņiem un kaķiem.  
Satur plašu fermentu klāstu, kas 
izstrādāti, lai palīdzētu sašķelt 
olbaltumvielas, taukus un ogļhidrātus 
suņu un kaķu diētā. Lai veicinātu barības 
sagremošanu visā plašajā pH diapazonā, 
tika izvēlēti ļoti aktīvi fermenti uz augu 

bāzes. VetrazymeTM satur arī augstas 
kvalitātes prebiotiskās šķiedrvielas, lai 
uzlabotu gremošanu un veicinātu 
labvēlīgo zarnu baktēriju augšanu. 

 
90 košļājamās tabletes 

1 tablete satur: 
Uzturfizioloģiskās piedevas: 
Prebiotiskās šķiedrvielas 
Sunfiber® hidrolizēti guāras sveķi 500 mg 
ENZĪMI Minimāli 
Proteāze 3,0…40 SAPU 
Proteāze 4,5…40 000 HUT 
Proteāze 6,0… 6 667 HUT 
Pepsīns (1:10 000)… 5 mg 
Papaīns… 266 666 PU 
Bromelaīns… 266 666 PU 
Amilāze… 1 330 DU 
Lipāze… 50 FCCLU 
Sastāvdaļas:  
Hidrolizēta šķiedrviela, apjoma palielinātājs (sūkalu 
pulveris, mikrokristāliskā celuloze, 
hidroksipropilmetilceluloze), garšas pastiprinātājs 
(raugs, hidrolizētas vistas aknas), gremošanas 
fermenti, pretsalipes viela (rīsu ekstrakts). 
Analītiskie komponenti: 
kopproteīns 27%, kopeļļas un tauki 9%, kopšķiedra 
3%, koppelni 10%. 
 

Lietot regulāri pirms maltītes. Dod 
kā gardumu vai sadrupina un 
sajauc kopā ar barību.  
Ievērot ieteicamo devu. 
Ieteicamā deva: Ja nav noteikts 
citādi, lietot 1 tableti uz 10 kg 
ķermeņa svara divreiz dienā. 
Glabāt vēsā, sausā vietā, sargāt 
no bērniem. 
 
 

 

 
Ražotājs: KALA Health B.V., Nīderlande 
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