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EMY FRUIT SUŅU KĀRUMI 
 

▪ Cīnās ar sliktu elpu 
▪ Tīra zobus 
▪ Bez palmu eļļas 
▪ Bez konservantiem un antioksidantiem 
▪ Bez gaļas 
▪ Nav pievienoti cukuri 
▪ Bez sojas 

 
 

 

nosaukums apraksts informācija 

EMY FRUIT SUŅU KĀRUMI ANANĀSS 

 
1 KG 

         

Kraukšķīgi 
gardumi ar 
ananāsa 
garšu. 
Papildbarība 
suņiem. 

 
  

Sastāvdaļas: graudaugi, minerālvielas, eļļas un tauki.  
Piedevas / 1 kg: Organoleptiskās piedevas: krāsvielas; aromatizētāji: ananāsa garšas sastāvdaļu maisījums: 747,1 mg.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns 9,21%, kokšķiedra 0,50%, koptauki 4,50%, koppelni 6,30%.  
Lietošana: Dod kā kārumu. Ievērot ieteicamo dienas devu. Vienmēr jābūt brīvi pieejama svaigam dzeramajam ūdenim.  
Ieteicamā dienas deva: 
Suņa augums (svars) kārumu skaits / dienā:  
miniatūrs (1 – 3 kg) 2 – 4 gab.; 
mazs (5 – 10 kg)  5 – 9 gab.;  
vidējs (15 – 25 kg) 12 – 18 gab.;  
liels (30 – 45 kg) 20 – 27 gab.;  
ļoti liels (50 – 80 kg) 30 - 42 gab. 
 

EMY FRUIT SUŅU KĀRUMI APELSĪNS 

   
1 KG          

  

Kraukšķīgi 

gardumi ar 

apelsīna garšu. 

Papildbarība 

suņiem. 

 

Sastāvdaļas: graudaugi, minerālvielas, eļļas un tauki.  
Piedevas / 1 kg: Organoleptiskās piedevas: krāsvielas; aromatizētāji: apelsīna garšas sastāvdaļu maisījums: 1085,0 mg.  
Analītiskie komponenti: kopproteīns 9,21%, kokšķiedra 0,50%, koptauki 4,50%, koppelni 6,31%.  
Lietošana: Dod kā kārumu. Ievērot ieteicamo dienas devu. Vienmēr jābūt brīvi pieejama svaigam dzeramajam ūdenim.  
Ieteicamā dienas deva: 
Suņa augums (svars) kārumu skaits / dienā:  
miniatūrs (1 – 3 kg) 2 – 4 gab.; 
mazs (5 – 10 kg)  6 - 10 gab.;  
vidējs (15 – 25 kg) 13 – 19 gab.;  
liels (30 – 45 kg) 22 – 30 gab.;  
ļoti liels (50 – 80 kg) 33 - 47 gab. 
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nosaukums apraksts informācija 

EMY FRUIT SUŅU KĀRUMI 

KOKOSRIEKSTS  

  
1 KG          

          

Kraukšķīgi 
gardumi ar 
kokosrieksta 
garšu. 
Papildbarība 
suņiem 

Sastāvdaļas: graudaugi, minerālvielas, eļļas un tauki, augu izcelsmes blakusprodukti.  

Piedevas / 1 kg: Organoleptiskās piedevas: krāsvielas; aromatizētāji: kokosrieksta garšas sastāvdaļu maisījums: 836,0 

mg.  

Analītiskie komponenti: kopproteīns 9,19%, kokšķiedra 0,50%, koptauki 4,50%, koppelni 6,38%.  

Lietošana: Dod kā kārumu. Ievērot ieteicamo dienas devu. Vienmēr jābūt brīvi pieejama svaigam dzeramajam ūdenim.  

Ieteicamā dienas deva: 

Suņa augums (svars) kārumu skaits / dienā:  

miniatūrs (1 – 3 kg) 1 – 3 gab.; 

mazs (5 – 10 kg)  5 – 8 gab.;  

vidējs (15 – 25 kg) 11 – 17 gab.;  

liels (30 – 45 kg) 19 – 26 gab.;  

ļoti liels (50 – 80 kg) 28 - 40 gab. 
 

EMY FRUIT SUŅU KĀRUMI 
LAKRICA 

 
 

1 KG 
  

Kraukšķīgi 

gardumi ar 

lakricas garšu. 

Papildbarība 

suņiem. 

 
 

 

Sastāvdaļas: graudaugi, minerālvielas, eļļas un tauki.  

Piedevas / 1 kg: Organoleptiskās piedevas: aromatizētāji: lakricas garšas sastāvdaļu maisījums: 842,4 mg.  

Analītiskie komponenti: kopproteīns 9,22%, kokšķiedra 0,50%, koptauki 4,50%, koppelni 6,28%.  

Lietošana: Dod kā kārumu. Ievērot ieteicamo dienas devu. Vienmēr jābūt brīvi pieejama svaigam dzeramajam ūdenim.  

Ieteicamā dienas deva: 

Suņa augums (svars) kārumu skaits / dienā:  

miniatūrs (1 – 3 kg) 1 – 3 gab.; 

mazs (5 – 10 kg)  4 – 7 gab.;  

vidējs (15 – 25 kg) 9 – 13 gab.;  

liels (30 – 45 kg) 15 – 21 gab.;  

ļoti liels (50 – 80 kg) 22 – 32 gab. 
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nosaukums apraksts informācija 

EMY FRUIT SUŅU KĀRUMI PIENS-
PIPARMĒTRA- KARAMELE 

 
 

1 KG 
 

 

 

Kraukšķīgi 

gardumi ar 

piena-

piparmētru-

karameles 

garšu. 

Papildbarība 

suņiem. 

 

Sastāvdaļas: graudaugi, minerālvielas, eļļas un tauki, piens un piena blakusprodukti (0,03%).  

Piedevas / 1 kg: Organoleptiskās piedevas: krāsvielas; aromatizētāji: piparmētru garšas sastāvdaļu maisījums: 243,0 mg, karameļu 

garšas sastāvdaļu maisījums: 117,0 mg.  

Analītiskie komponenti: kopproteīns 9,18%, kokšķiedra 0,50%, koptauki 4,50%, koppelni 6,66%.  

Lietošana: Dod kā kārumu. Ievērot ieteicamo dienas devu. Vienmēr jābūt brīvi pieejama svaigam dzeramajam ūdenim.  

Ieteicamā dienas deva: 

Suņa augums (svars) kārumu skaits / dienā:  

miniatūrs (1 – 3 kg) 1 – 3 gab.; 

mazs (5 – 10 kg)  4 – 6 gab.;  

vidējs (15 – 25 kg) 9 – 13 gab.;  

liels (30 – 45 kg) 15 – 20 gab.;  

ļoti liels (50 – 80 kg) 22 - 31 gab. 
 

EMY FRUIT SUŅU KĀRUMI SARKANIE 

AUGĻI 

 
1 KG 

Kraukšķīgi 

gardumi ar 

sarkano augļu 

garšu 

(zemenes, 

sarkanās ogas). 

Papildbarība 

suņiem. 

 

Sastāvdaļas: graudaugi, minerālvielas, eļļas un tauki.  

Piedevas / 1 kg: Organoleptiskās piedevas: krāsvielas; aromatizētāji: ogu garšas sastāvdaļu maisījums: 748,8 mg.  

Analītiskie komponenti: kopproteīns 9,19%, kokšķiedra 0,50%, koptauki 4,50%, koppelni 6,30%.  

Lietošana: Dod kā kārumu. Ievērot ieteicamo dienas devu. Vienmēr jābūt brīvi pieejama svaigam dzeramajam ūdenim.  

Ieteicamā dienas deva: 

Suņa augums (svars) kārumu skaits / dienā:  

miniatūrs (1 – 3 kg) 1 – 3 gab.; 

mazs (5 – 10 kg)  5 – 8 gab.;  

vidējs (15 – 25 kg) 10 – 15 gab.;  

liels (30 – 45 kg) 18 – 24 gab.;  

ļoti liels (50 – 80 kg) 26 - 37 gab. 
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nosaukums apraksts informācija 

EMY FRUIT SUŅU KĀRUMI VANIĻA 

 

1 KG 

Kraukšķīgi 

gardumi ar 

vaniļas garšu. 

Papildbarība 

suņiem. 

 

Sastāvdaļas: graudaugi, minerālvielas, eļļas un tauki.  

Piedevas / 1 kg: Organoleptiskās piedevas: krāsvielas; aromatizētāji: vaniļas garšas sastāvdaļu maisījums: 888,0 mg.  

Analītiskie komponenti: kopproteīns 9,04%, kokšķiedra 0,50%, koptauki 4,50%, koppelni 7,29%.  

Lietošana: Dod kā kārumu. Ievērot ieteicamo dienas devu. Vienmēr jābūt brīvi pieejama svaigam dzeramajam ūdenim.  

Ieteicamā dienas deva: 

Suņa augums (svars) kārumu skaits / dienā:  

miniatūrs (1 – 3 kg) 2 – 4 gab.; 

mazs (5 – 10 kg)  5 - 9 gab.;  

vidējs (15 – 25 kg) 12 – 17 gab.;  

liels (30 – 45 kg) 20 – 27 gab.;  

ļoti liels (50 – 80 kg) 29 - 41 gab. 

EMY FRUIT SUŅU KĀRUMI ZAĻŠ 

ĀBOLS 

1 KG 

 

Kraukšķīgi 

gardumi ar 

ābola garšu. 

Papildbarība 

suņiem. 

 

Sastāvdaļas: graudaugi, minerālvielas, eļļas un tauki.  

Piedevas / 1 kg: Organoleptiskās piedevas: krāsvielas; aromatizētāji: ābola garšas sastāvdaļu maisījums: 1954,0 mg.  

Analītiskie komponenti: kopproteīns 9,24%, kokšķiedra 0,50%, koptauki 4,50%, koppelni 6,32%.  

Lietošana: Dod kā kārumu. Ievērot ieteicamo dienas devu. Vienmēr jābūt brīvi pieejama svaigam dzeramajam ūdenim.  

Ieteicamā dienas deva: 

Suņa augums (svars) kārumu skaits / dienā:  

miniatūrs (1 – 3 kg) 1 – 3 gab.; 

mazs (5 – 10 kg)  4 – 7 gab.;  

vidējs (15 – 25 kg) 9 – 14 gab.;  

liels (30 – 45 kg) 16 – 21 gab.;  

ļoti liels (50 – 80 kg) 23 - 33 gab. 

 
 

 

 

 Derīgs līdz: skat. uz iepakojuma. Glabāt vēsā un sausā vietā, istabas temperatūrā 5°C – 30°C.  
Iepakojums: 1 kg. 
Ražotājs: GHEDA MANGIMI SRL, Itālija, IT000316MN-N.258/AC 
Izplatītājs: Magnum Veterinārija SIA, Ulbrokas 23, Rīga, PVD reģ. Nr. 019557 

 


