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NOSAUKUMS  SASTĀVS APRAKSTS 

Gaļas un dzīvnieku izcelsmes 
blakusprodukti, minerālvielas, augu 
izcelsmes blakusprodukti. Piedevas/kg: 
Tehnoloģiskās piedevas: Konservanti, 
antioksidanti. Analītiskie komponenti: 
kopproteīns 33,5 %, koptauki 20 %, 
koppelni 10 %, kokšķiedra 2,7 %, mitrums 
31 %. Enerģētiskā vērtība: 313 kcal/100 g. 
1 stienītis = 15,5 kcal = 4 g 4T Intestinal Cat 
sausā barība. 

Gardums, papildbarība apmatojuma izvadīšanai 
pieaugušiem kaķiem.  
Samazina apmatojuma kamolu veidošanos un uzlabo to 
izvadīšanu. Augsts gaļas saturs. Nesatur krāsvielas un 
cukurus. 
Lietošana un devas: Kaķiem ar svaru 4 kg 1-2 gab. dienā 
kā kārumu vai uzkodu starp barošanas reizēm. Vienmēr 
jābūt brīvi pieejamam svaigam dzeramajam ūdenim. 
Glabāt sausā un vēsā vietā.  
Ražots Lihtenšteinā CH22679. 

Gaļas un dzīvnieku izcelsmes 
blakusprodukti, zivis un zivju 
blakusprodukti (6% lasis), minerālvielas, 
augu izcelsmes blakusprodukti, raugs. 
Piedevas/kg: Uzturfizioloģiskās piedevas: 
biotīns 100 mkg. Tehnoloģiskās piedevas: 
Konservanti, antioksidanti. Analītiskie 
komponenti: kopproteīns 33,5 %, koptauki 
20 %, koppelni 10 %, kokšķiedra 1,1 %, 
mitrums 31 %. Enerģētiskā vērtība: 321 
kcal/100 g. 1 stienītis = 16 kcal. 

Gardums, papildbarība ar lasi pieaugušiem kaķiem 
veselīgai ādai un spīdīgam apmatojumam.  
Satur taukskābes (omega-3 un omega-6) un biotīnu. 
Augsts gaļas saturs. Nesatur krāsvielas un cukurus. 
Lietošana un devas: Kaķiem ar svaru 4 kg 1-2 gab. dienā 
kā kārumu vai uzkodu starp barošanas reizēm. Vienmēr 
jābūt brīvi pieejamam svaigam dzeramajam ūdenim. 
Glabāt sausā un vēsā vietā.  
Ražots Lihtenšteinā CH22679. 

Graudaugi, tauki un eļļa (2,4 % omega-3 
taukskābes), augu izcelsmes 
blakusprodukti, gaļas un dzīvnieku 
izcelsmes blakusprodukti, zivis un zivju 
blakusprodukti ( 4% lasis), minerālvielas. 
Piedevas/kg: Uzturfizioloģiskās piedevas: 
vitamīns A 2000 SV, vitamīns D3 300 SV, 
vitamīns E (RRR-alfa-tokoferols) 113 mg, 
biotīns 70 mkg, cinks (cinka hlorīds, 
monohidrāts) 288 mg. Analītiskie 
komponenti: kopproteīns 12 %, koptauki 
24 %, koppelni 4%, kokšķiedra 1%. 
Enerģētiskā vērtība: 305 kcal/paciņa (95 g). 
1 paciņa (95 g) = 75 g 4T Dermatosis Dog 
sausā barība. 

Gardums, papildbarība ar lasi suņiem veselīgai ādai un 
spīdīgam apmatojumam.  
Satur taukskābes (omega-3 un omega-6), biotīnu un 
cinku. 
Lietošana un devas: Kā kārumu vai uzkodu starp 
barošanas reizēm. Suņiem ar svaru <10kg - 6 gab./dienā, 
no 10-30kg - 8 gab./diena, >30 kg - 10 gab./dienā. 
Vienmēr jābūt brīvi pieejamam svaigam dzeramajam 
ūdenim. Glabāt sausā un vēsā vietā. Pēc atvēršanas 
uzglabāt cieši aizvērtu un izlietot 1 mēneša laikā.  
Ražots Lihtenšteinā CH22679. 

Graudaugi, tauki un eļļa, augu izcelsmes 
blakusprodukti, gaļas un dzīvnieku 
izcelsmes blakusprodukti, minerālvielas, 
piens un piena blakusprodukti, hondroitīna 
sulfāts, metilsulphonilmetāns. Piedevas/kg: 
Uzturfizioloģiskās piedevas: vitamīns A 
2000 SV, vitamīns D3 300 SV, vitamīns E 
(RRR-alfa-tokoferols) 113 mg. Analītiskie 
komponenti: kopproteīns 12 %, koptauki 
23 %, koppelni 4%, kokšķiedra 1%. 
Enerģētiskā vērtība: 397 kcal/paciņa (95 g). 
1 paciņa (95 g) = 90 g 4T Mobility Dog 
sausā barība. 

Gardums, papildbarība aktīviem suņiem locītavu 
atbalstam.  
Satur glikozamīnu, hondroitīnu un MSM.   
Lietošana un devas: Kā kārumu vai uzkodu starp 
barošanas reizēm. Suņiem ar svaru <10kg - 6 gab./dienā, 
no 10-30kg - 8 gab./diena, >30 kg - 10 gab./dienā. 
Vienmēr jābūt brīvi pieejamam svaigam dzeramajam 
ūdenim. Glabāt sausā un vēsā vietā. Pēc atvēršanas 
uzglabāt cieši aizvērtu un izlietot 1 mēneša laikā.  
Ražots Lihtenšteinā CH22679. 
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