
FitPET 

Papildbarība suņiem un kaķiem 

 

FitPET sastāvā iekļautās aktīvās vielas tonizē organismu, normalizē ķermeņa svaru, stimulē vielmaiņu 

un sirds funkcionālo darbību. 

Sastāvs: 

Viena kapsula satur: 

L-karnitīns 300 mg  

Alfalfa (lucernas) ekstrakts 180 mg 

Žeņšeņ ekstrakts 50 mg 

Hialuronskābe 30 mg 

Koenzīms Q10 30 mg 

Analītiskie komponenti: kopproteīns 35%, kopšķiedra 0,5%, mitrums 3%. 

 

L-karnitīns ir ūdenī šķīstoša aminoskābe, kuras galvenā funkcija ir taukskābju transportēšana uz šūnu 

mitohondrijiem, kas pārvērš taukus oksidācijas ceļā izmantojamas enerģijas veidā, kas nepieciešama 

visiem organisma audiem, īpaši sirdij un muskulatūrai. Šādā veidā L-karnitīns palīdz samazināt ķermeņa 

tauku uzkrāšanos un to daudzumu asinsrites sistēmā. 

Alfalfa (lucernas - Medicago sativa) ekstrakts  attīra organismu no toksīniem, sekmē sirds un aknu 

darbību, uzlabo gremošanas orgānu darbību un paaugstina organisma izturību, pazemina holesterīna 

līmeni asinīs, paaugstina enerģijas līmeni organismā. Alfalfa ekstrakts satur šķiedrvielas, virkni 

organismam nepieciešamo vitamīnu, kā arī vairākus proteolītiskos fermentus, kas šķeļ olbaltumvielas un 

atvieglo gremošanas procesus. Alfalfa ekstrakts ir dabīgs, vitamīniem un minerālvielām bagāta barības 

piedeva augošiem vai novārdzinātiem dzīvniekiem.  Alfalfa sekmē adaptīvo aktivitāti, stimulē sirds-

asinsvadu un nervu sistēmas darbību, pastiprina laktāciju zīdīšanas periodā. 

Žeņšeņ saknes ekstrakts veicina fizisko spēju uzlabošanos, paaugstina organisma aizsarg spējas, 

stimulē imūnsistēmu, palielina organisma pretestību pret stresu. 

Hialuronskābe atrodas katrā dzīvā organismā un  nodrošina locītavu un ādas fizioloģisko funkciju. 

Dzīvniekam kļūstot vecākam hiāluronskābes daudzums organismā samazinās. 

Koenzīms Q10 ir taukos šķīstoša viela, kuru producē aknas. Galvenā koenzīma Q10 fizioloģiskā 

funkcija ir šūnu nodrošināšana ar enerģiju no ar barību saņemtajiem taukiem, olbaltumvielām un 

ogļūdeņražiem. Īpaša nepieciešamība pēc koenzīma Q10 ir sirdij, tās enerģētisko procesu nodrošināšanai. 

 

 

Lietošana: kaķim un mazo šķirņu sunim 1 kapsula dienā, vidējo šķirņu sunim 2 kapsulas dienā, lielo 

šķirņu sunim 3 kapsulas dienā. 

Ņemot vērā FitPET sastāvā iekļauto aktīvo vielu stimulējošo ietekmi uz organisma fizioloģiskām 

funkcijām, to vēlams lietot no rīta vai īsi pirms paredzētās slodzes (pastaigas, sacensības u.c.). Lai 

panāktu optimālu dzīvnieka svara samazināšanos, paralēli FitPET lietošanai nepieciešams ievērot 

atbilstošu diētu. 

 

 

Iepakojums: 90 kapsulas. 

 

Uzglabāt sausā vietā, cieši noslēgtā iepakojumā, temperatūrā 0 C -25 C. 

 

Ražotājs : Farma PET SIA, PVD reģ. nr. LV064502. 


