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NOSAUKUMS  SASTĀVS INDIKĀCIJAS 

Analītiskie komponenti: kopproteīns 
14 %, ogļhidrāti 30,3 %, koptauki 
0,3%, ūdens 40,7 %, koppelni 0,6%. 
Enerģētiskā vērtība: 775,28 kJ. 
Organoleptiskās piedevas: 
invertcukura sīrups 70% 41,5 g. 
Tehnoloģiskās piedevas: 
citronskābe (E330) 1 g, polisorbāts 
80 0,1 g, sorbskābe (E200) 0,1 g. 
Sastāvdaļas: kolagēna hidrolizāts 
14000mg, MSM 
(metilsulfonilmetāns) 1000mg, 
glikozamīna sulfāts 800mg, 
hondroitīna sulfāts 400mg, 
hialuronskābe 140mg,vit. E (alfa-
tokoferols) 120mg. 

Papildbarība suņiem un kaķiem. Jauna tipa hondroprotektors šķīstošā formā. 
Apto-flex pamatā ir perfekta tradicionālo skrimšļu un saišu atbalstam lietoto 
vielu (glikozamīna sulfāta, hondroitīna sulfāta un metilsulfonilmetāna (MSM)) 
kombinācija, kam pievienoti ļoti efektīvie hialuronskābe un kolagēns. 
Hialuronskābe ir galvenā locītavu šķidruma sastāvdaļa, nodrošina skrimšļu 
mīkstumu, elastīgumu un viskozitāti. Kolagēns ir locītavu skrimšļus 
strukturējošo, aizsargājošo un barojošo aminoskābju avots. 
Metilsulfonilmetāns - dabisks organiskā sēra avots, kas galvenokārt darbojas 
kā spēcīgs antioksidants. Hondroitīna sulfāts: locītavu skrimšļu galvenā 
strukturālā sastāvdaļa, un tam ir pretiekaisuma iedarbība. Glikozamīna sulfāts 
ietilpst locītavu saišu sastāvā, tas kavē osteoartrīta veidošanos. 
Devas: Suņiem līdz 20 kg – 5 ml dienā, suņiem no 20 līdz 40 kg – 10 ml dienā, 

suņiem no 40 līdz 60 kg – 15 ml dienā. Suņiem ar citu svara kategoriju – 5 ml 

uz 20 kg dienā. Profilaksei: Apto-Flex dod 3 mēnešus, izlaiž 1 mēnesi un 

atkārto ciklu. Terapijai: lieto visu atlikušo dzīvi. Kaķiem: 5 ml. Devu var sadalīt 

uz 2-3 reizem sajaucot ar barību vai ieliekot aiz vaiga mutes dobumā.  

Analītiskie komponenti: sausna 96 
%, koptauki 1,3%, koppelni 91,5 %, 
kalcijs 340 mg/g, fosfors 170 mg/g. 
Uzturfizioloģiskās piedevas: vit. D3 
(E671) 18 SV/g. Sastāvdaļas: 
trikalcija fosfāts 78,9 %, dikalcija 
fosfāts 19,6%, vitamīnu premikss 
1,5% 

Kalciju ur fosforu saturoša minerālvielu papildbarība pieaugušiem suņiem, 
kucēniem, kaķiem un kaķēniem. D vitamīns veicina kaulu mineralizāciju un 
skeleta attīstību, tāpat arī kalcija vielmaiņas procesus, kas ir būtiski organisma 
fizioloģisko procesu norisē.  
Lietošana: Ieteicams izmantot augšanas, grūsnības un zīdīšanas periodā 
suņiem un kaķiem, kā arī, ja ir aizdomas par nepietiekamu kalcija un fosfora 
daudzumu uzturā, piemēram, ja suņi tiek baroti ar mājas pagatavotu barību. 
Devas:  Pieaugušiem suņiem – 1 tablete / 4 kg ķermeņa svara dienā. 
Kucēniem, grūsnām kucēm un laktējošām kucēm - 1 tablete dienā/ 2 kg 
ķermeņa svara. Kaķiem 1 tablete / 4 kg ķermeņa svara dienā. Tabletes var 
sajaukt ar barību. 1 tablete sver – 1,3 g. Brīdinājums: Ja dzīvnieks ēd 
sabalansēto barību, konsultējieties ar veterinārārstu, lai saskaņotu papildus 
kalcija lietošanu. Konsultācija būtu nepieciešama arī, ja jums ir aizdomas par 
kucēna kaulu attīstības traucējumiem. 
 

 
Analītiskie komponenti: sausna 
97%,kopproteīns 11,8%,koppelni 
71%,Ca 250mg/g,metionīns 
50mg/g. Uzturfizioloģiskās 
piedevas: 1 g satur: A vit. (E672) 
210 SV, D3 vit. (E671) 50 SV, E 
vit.(alfa-tokoferols 4,5 mg) 5 mg, C 
vit. 8,7 mg, B1 vit. 0,75 mg, B2 vit. 1 
mg, pantotēnskābe 0,7mg, B6 vit. 
0,5 mg/g, B12 vit. 0,002 mg, niacīns 
2 mg, folskābe 0,057 mg, biotīns ( H 
vit. ) 0,007 mg, taurīns 62 mg, cinks 
(E6) 1 mg. Sastāvdaļas: kalcija 
karbonāts 64%, pārtikas raugs 20%, 
vitamīnu-minerālvielu-aminoskābju 
premikss 13,1%, piedevas un garšas 
uzlabotāji 2,9%. 

Minerālvielu-vitamīnu papildbarība kaķiem. Ar laša garšu.  
Lietošana: Lieto kā papildbarību, lai nodrošinātu kaķi ar nepieciešamo kalciju, 
mikroelementiem, vitamīniem un aminoskābēm. Īpaši nepieciešams, ja 
dzīvnieki ir slimi vai stresa apstākļos, grūsnības un laktācijas laikā, augošiem 
kaķēniem, sākot ar 3. dzīvības nedēļu. Nesatur laktozi. Lietošana: Ja kaķa 
barības devā ir ļoti daudz gaļas un zivju, papildbarība ieteicama, lai 
sabalansētu vitamīnu un mikroelementu daudzumu barībā. Ieteicamās 
lietošanas devas nedrīkst pārsniegt, jo produkts satur A, D un E vitamīnus, kas 
ir taukos šķīstoši un var uzkrāties organismā.  
Devas: Pastāvīgai lietošanai pieaugušiem kaķiem 1 tablete/2 kg ķermeņa 
svara dienā. Augošiem kaķēniem, atveseļošanās laikā vai stresa periodā, 
grūsnības perioda beigās, 1 tablete/1 kg ķermeņa svara dienā. Tabletes var 
ielikt tieši kaķim mutē vai arī iemaisīt barībā. Katra tablete sver 0,4 g. 
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NOSAUKUMS  SASTĀVS INDIKĀCIJAS 

 
Analītiskie komponenti: sausna 96 
%, koptauki 1,7%, kopproteīns 2,6 
%, kokšķiedra 4,5 %, DL-metionīns 5 
mg/g, kalcijs 290 mg/g, fosfors 160 
mg/g, magnijs 14 mg/g. 
Uzturfizioloģiskās piedevas: 1 g 
satur: vit. A (E672) 130SV,vit. D3 
(E671) 14SV, vit E (alfa-tokoferols 
8,2mg) 9mg, vit. C (E300) 3,5mg, 
vit. B1 0,04 mg, vit.B2 0,1 mg, vit B6 
0,04 mg, vit. B12 0,001 mg, 
pantotēnskābe 0,7 mg, niacīns 0,4 
mg, folijskābe 0,007 mg, biotīns 
0,004 mg, beta-karotīns 0,4 mg, 
karnitīns 5 mg, dzelzs (E1) 1,1 mg, 
cinks (E6) 1,3 mg, varš (vara sulfāts, 
E4) 0,1 mg, jods (E2) 0,02 mg, 
selēns (nātrija selenīts, E8) 0,004 
mg, betaīns 3,5 mg. Sastāvdaļas: 
trikalcija fosfāts 66 %, dikalcija 
fosfāts 13%, vitamīnu-
mikroelementu-aminoskābju 
maisījums 9,5%, aromatizētāji un 
palīgvielas 9,3 %, magnija dioksīds 
2,2%. 

Papildbarība ar vitamīniem un minerālvielām  uztura līdzsvarošanai 
pieaugušiem suņiem.  
Lietošana: Ieteicams izmantot suņiem, ja ir aizdomas par nepietiekamu 
vitamīnu un mikroelementu daudzumu uzturā. Tas var būt, ja suņi tiek baroti 
ar mājas ēdienu, stresā vai pēc slimības.  
Devas: Suņiem – 1 tablete / 5 kg ķermeņa svara dienā. Kucēniem - 1 tablete 
dienā/2 kg ķermeņa svara. 1 tablete sver – 1,3 g. Brīdinājums: Ieteicamo 
devu nedrīkst pārsniegt, jo produkts satur vitamīnus A, D un E, kas ir taukos 
šķīstoši un uzkrājas organismā. Papildbarība satur selēnu, tāpēc ieteicamās 
devas pārsniegšana var izraisīt saindēšanos ar selēnu. 

 

Analītiskie komponenti: sausna 95 
%, kopproteīns 18,3 %, koptauki 1,4 
%, kokšķiedra 34 %, koppelni 16 %. 
Uzturfizioloģiskās piedevas: 1 g 
satur: vit. A (E672) 2450 SV,vit. D3 
(E671) 170 SV, vit E (alfa-tokoferols 
15,9 mg) 17,5 mg, vit. C (E300) 30 
mg, vit.B1 2,9 mg, vit.B2 3,8 mg, 
vit.B6 1,2 mg, vit.B12 0,006 mg, 
pantotēnskābe 5,8 mg, niacīns 6,9 
mg, folijskābe 0,46 mg, biotīns 
0,026 mg, karnitīns 7,7 mg, taurīns 
7,7 mg, dzelzs (E1) 15,4 mg, cinks 
(E6) 7,7 mg, mangāns (E5) 1,5 mg, 
jods (E2) 0,46 mg, selēns (nātrija 
selenīts, E8) 0,009 mg. Sastāvdaļas: 
pārtikas raugs 35 %, aromatizētāji 
un palīgvielas 40 %, vitamīnu-
mikroelementu maisījums 25%. 

Papildbarība ar vitamīniem un minerālvielām suņiem. 
Lietošana: Ieteicams izmantot suņiem, lai nodrošinātu ar visiem 
nepieciešamiem vitamīniem un mikroelementiem: pēc stresa (slimības) un 
veciem suņiem.  
Devas: Ilgtermiņa lietošanai: suņiem – 1 tablete / 10 kg ķermeņa svara a 
dienā. Atveseļošanās laikā vai smaga stresu situācijā - 2 tabletes dienā/10 kg 
ķermeņa svara 2 nedēļas pēc kārtas.  
Brīdinājums: Ieteicamo devu nedrīkst pārsniegt, jo produkts satur vitamīnus 
A, D un E, kas ir taukos šķīstoši un uzkrājas organismā. Papildbarība satur 
selēnu, tāpēc ieteicamās devas pārsniegšana var izraisīt saindēšanos ar 
selēnu. 
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Analītiskie komponenti: sausna 96 
%, kopproteīns 2,6 %, koppelni 83%, 
DL metionīns 5 mg/g, kalcijs 280 
mg/g, fosfors 190 mg/g. magnijs 18 
mg/g. Uzturfizioloģiskās piedevas: 1 
g satur: vit. A (E672) 160 SV,vit. D3 
(E671) 18 SV, vit. E (alfa-tokoferols 
0,91 mg) 1 mg, vit. C (E300) 2,1mg, 
vit. B1 0,04 mg, vit. B2 0,1 mg, vit. 
B6 0,1 mg, vit. B12 0,001mg, 
pantotēnskābe 0,4 mg, niacīns 0,5 
mg, folijskābe 0,01mg, biotīns 0,003 
mg, beta-karotīns 0,2 mg, karnitīns 
5 mg, dzelzs (E1) 1,4 mg, cinks (E6) 
1,7 mg, varš (vara sulfāts, E4) 0,1 
mg, jods (E2) 0,03 mg, selēns 
(nātrija selenīts, E8) 0,005 mg, 
betaīns 16 mg. Sastāvdaļas: 
trikalcija fosfāts 59.8 %, monokalcija 
fosfāts 28,1%, vitamīnu-
mikroelementu-aminoskābju 
maisījums 7%, aromatizētāji un 
palīgvielas 2,8%, magnija dioksīds 
2,3%. 

Papildbarība ar vitamīniem un minerālvielām uztura līdzsvarošanai kucēniem.  
Lietošana: Ieteicams izmantot kucēniem, kucēm grūsnības perioda beigās un 
laktācijas sākumā, ja ir aizdomas par nepietiekamu vitamīnu un 
mikroelementus daudzumu uzturā. Tas var būt, ja kucēni tiek baroti ar mājas 
ēdienu, stresā vai pēc slimības.  
Devas: Kucēniem, kucēm grūsnības perioda beigās un laktācijas sākumā – 1 
mērkarote / 7 kg ķermeņa svara dienā. 1 mērkarote atbilst 10 ml vai 4,5 g 
pulvera.  
Brīdinājums: Ieteicamo devu nedrīkst pārsniegt, jo produkts satur vitamīnus 
A, D un E, kas ir taukos šķīstoši un uzkrājas organismā. Papildbarība satur 
selēnu, tāpēc ieteicamās devas pārsniegšana var izraisīt saindēšanos ar 
selēnu. 

Analītiskie komponenti: sausna 
94%, koptauki 1,7%, kokšķiedra 
35%, koppelni 47%. Sastāvdaļas: 
atapulgīts 49,6%, pektīns (E440) 
8,8%, piedevas 41,6%. 

Ar minerālvielām bagāta papildbarība pārejošu gremošanas traucējumu 
atvieglošanai suņiem un kaķiem. Vienlaicīgi dzīvniekam jādod pietiekošs šķidruma 
daudzums (vismaz 50-100 ml uz 1 kg dzīvmasas dienā) – ūdeni vai  elektrolītu 
šķīdumu. Šķidruma nepieciešamība pieaug, ja dzīvnieks vemj vai ja ir ilgstoša 
caureja.  
Lietošana: Produkta aktīvās sastāvdaļas aizsargā kuņģa-zarnu trakta gļotādu 
un absorbē baktēriju toksīnus un zarnu fermentācijas produktus. Lietojot 
ilglaicīgi, atapulgīts un pektīns var absorbēt arī organismam nepieciešamas 
vielas, piemēram, dzelzi, vitamīnus vai medikamentus. Tāpēc Atapektīnu 
rekomendē dot dzīvniekam ne agrāk kā 3 stundas pēc cita preparāta 
lietošanas.  
Devas: Maziem suņiem (līdz 10 kg dzīvsvara) 1 tablete, vidējiem suņiem (10-
20 kg) 1-2 tabletes, lieliem suņiem (virs 20 kg) 2-3 tabletes, kaķiem 1 tablete 
vienā reizē. Lieto 2-3 reizes dienā 2-3 dienas pēc kārtas. Tableti, ja 
nepieciešams, var sasmalcināt un izšķīdināt ūdenī. Katra tablete sver 0,7g. 

 
Analītiskie komponenti: sausna 98,5 
%, koptauki 87,6%. 1 ml satur: 
linolskābe 238,1 mg, linolēnskābe 
98,3 mg, gamma-linolēnskābe 7,5 
mg, eikosapentēnskābe 3,4 mg, 
dokosaheksēnskābe 2,2 mg. 
Uzturfizioloģiskās piedevas: 1 ml 
satur: vit. E (alfa-tokoferols) 7,5 mg. 
Sastāvdaļas: Rapšu eļļa 88 %, 
gaiļbiksīšu eļļa 9,18 %, zivju eļļa 2%, 
vitamīnu premikss 0,82%, 
antioksidants 0,01%. 

Polinepiesātinātās taukskābes saturoša papildbarība suņiem un kaķiem ādas, 
apmatojuma un nagu veselības uzlabošanai.  
Lietošana: Eforion eļļa satur omega-3 un omega-6 taukskābes dzīvniekiem 
sabalansētos daudzumos. Taukskābēm ir būtiska loma dzīvnieku 
imūnsistēmas darbībā. Tās sekmē pretiekaisuma aktīvo vielu prostaglandīnu 
un leikotriēnu sintēzi. Galvenā pazīme, kas liecina par taukskābju deficītu 
suņiem vai kaķiem, ir traucēti ādas fizioloģiskie procesi. Biotīns kā koenzīms 
piedalās proteīnu, ogļhidrātu, polinepiesātināto taukskābju vielmaiņā. 
Taukskābes nodrošina ar šo papildbarību, īpaši, ja dzīvniekam tiek dota 
ārstnieciskā barība ar pazeminātu tauku saturu. Konsultējieties ar 
veterinārārstu, ja novērojat dzīvniekam ādas veselības problēmas, dermatītu 
vai ja simptomi neizzūd pēc papildbarības došanas kursa.  
Devas: Ādas veselības traucējumu gadījumā grūsnām kucēm un augošiem 
kucēniem 1 ml uz 3 kg ķermeņa svara dienā, dodot tieši mutē vai sajaucot ar 
barību. Maziem suņiem deva ir 2 -3 ml, vidējiem suņiem 5-6 ml, lieliem 
suņiem 8- 12 ml, kaķiem 1-2 ml. Ādas veselības uzlabošanai deva ir 0,5 ml uz 
3 kg ķermeņa svara dienā. Eļļu dozē pilienos, 10 pilieni atbilst 0,5 ml tilpuma. 
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