
Canifelox puppy 
Lietošanai dzīvniekiem. Papildbarība kucēniem 
Produkta darbība: 
- stimulē veselīgu augšanu un attīstību 
- atbalsta imūnsistēmu 
- unikāla Yarrowia lipolytica rauga un spirulīnas kombinācija 
 
Papildbarība, kas izveidota uz unikālā Yarrowia lipolytica rauga bāzes un bagātināta ar selēnu un 
spirulīnu. 
 
Produkts ir īpaši ieteicams kucēniem ar novājinātu imunitāti, stresa situācijās, vakcinācijas periodā, 
atšķiršanas vai pārejas laikā no piena uz sauso barību. Kompensē minerālvielu un vitamīnu trūkumu. 
 
Yarrowia lipolytica raugs - tas ir bagātīgs visu eksogēno aminoskābju avots, mannāni un beta-glikāni, 
makro un mikroelementi un bioloģiski aktīvās sastāvdaļas. 
Spirulīnu aļģes - uzlabo gremošanas trakta darbību un atbalsta imūnsistēmu. 
Beta-1,3 / 1,6-glikāns un selēns – vielas ar imūnstimulējošu iedarbību, dabiskās imūnreakcijas 
atbalstam. 
 
Devas:0,3 g / kg ķermeņa masas dienā, kopā ar barību 
Sastāvs: Yarrowia lipolytica raugs, , kas bagātināts ar selēnu, spirulīna, kalcija karbonāts. 
Analītiskais sastāvs (1 kg): Kopproteīns 50,22%, Kopeļļas un tauki 9,08%, Ogļhidrāti 25,7%, Sausna 
97%, Koppelni 12% , Beta-1,3-glikāni 27,28%, Hlorofils 2,43 g / kg, Karotinoīdi 854 mg / kg  
 
Makroelementi [1 kg]: Kalcijs 31,72 g, Fosfors 16,04 g, Magnijs 1,93 g, Nātrijs 12,5 g, Kālijs 14,17 g 
Uzturfizioloģiskās piedevas  
Mikroelementi [1 kg] : Selēns 3 mg, Dzelzs 343,04 mg, Varš 22,6 mg, Cinks 205,2 mg, Mangāns 18,92 
mg, Jods 22,7 μg 
Aminoskābes [1 kg]: Lizīns 24,6 g, Metionīns 7,8 g, Treonīns 17,1 g, Cistīns 5,28 g, Serīns 14,1 g, 
Prolīns 15,16 g, Glicīns 18,7 g, Alanīns 30,94 g, Valīns 24,26 g, Leicīns 30,3 g, Tirozīns 29,27 g, 
Fenilalanīns 16,52 g, Histidīns 7,8 g, Arginīns 20,78 g, Aspartīnskābe 36,22 g, Glutamīnskābe 51,92 g 
 
Vitamīni [1 kg]: B1 (tiamīns) 1,14 mg, B2 (riboflavīns) 27,86 mg, B3 (niacīns) 204,8 mg, B4 (holīns) 
3840 mg, B5 (pantotēnskābe) 79,3 mg, B6 (piridoksīns) 1,9 mg, B7 (biotīns) 1648,6 μg, B9 (folskābe) 
1460 μg, B12 (cianokobalamīns) 6,4 μg, C (askorbīnskābe) 179,2 mg, D2 (Erokalciferols) 67,92 μg, D3 
(holecalciferols) 49,20 μg, E (alfa-tokoferola acetāts) 79,48 mg 
 
Zootehniskas piedevas:  Yarrowia lipolytica raugs, spirulīnu aļģes   
Iepakojums: 120 g un 240 g. 
 
Uzglabāšana: vēsā, tumšā vietā, aizvērtā iepakojumā. 
Derīguma termiņš: 12 mēneši kopš ražošanas datuma. 
Sērijas numurs un ražošanas datums ir norādīts uz oriģinālās etiķetes. 
 
Ražotājs: SKOTAN S.A., (Polija, 41-506 Chorzów, Dyrekcyjna 6 St.) , Tel. +48 795549920. Ražotāja atz. 

Nr: αPL2402002p 

IZPLATA: SIA „BERTAS NAMS";  Ventspils iela 50, Rīga; tālr. 80000060,  atz. Nr. aLV 019020 
 


