
 

VIRBAC HPM SENIOR NEUTERED DOG SMALL & TOY 
 
Lietošanai dzīvniekiem. 

Pilnvērtīga barība vecākiem kastrētiem un sterilizētiem  (vai ar tieksmi uz aptaukošanos) mazo šķirņu suņiem (<10 kg) 
pēc 10 gadu vecuma un ļoti mazo šķirņu suņiem (<5 kg) pēc 12 gadu vecuma. 

Ieguvumi veselībai: optimāla ķermeņa svara uzturēšana, mērens enerģijas saturs, zobakmens kontrole, zems 
glikēmiskais indekss, urīnizvadceļu veselība, nieru funkciju atbalsts, locītavu un muskuļu / skeleta sistēmas veselība, 
imunitātes atbalsts, ādas un apmatojuma veselības uzturēšana, augsta barības  sagremojamība. 

Barība nesatur mākslīgās krāsvielas un aromatizētājus, kviešus, kukurūzu, soju, glutēnu, liellopu gaļu, olas. 

Sastāvs: dehidratēts cūkgaļas un mājputnu gaļas proteīns, rīsi (min. 7%),  lauka pupu apvalki, hidrolizēts mājdzīvnieku 
proteīns, veseli zirņi, lignoceluloze, kartupeļu ciete (min.4%), mājdzīvnieku tauki, minerālvielas, zivju eļļa,  linsēklas, biešu 
mīkstums,  fruktooligosaharīdi, ceļtekas sēklu šķiedras, hitosāns, pasterizēta Lactobacillus acidophilus baktēriju kultūra, 
hondroitīna sulfāts. 

Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg:: A vit (E672) 13 560 IV, D3 vit. (E671) 1320 IV, E vit. (E 3a700) 569 mg, Fe 262 mg 
(dzelzs (II) sulfāts, monohidrāts, E1), Cu 41 mg (vara sulfāts, pentahidrāts, E4), jods 4 mg (kālija jodīds, E2), Mn 34 mg 
(mangāna (II) sulfāts monohidrāts, E5), Zn 371 mg (cinka hlorīda monohidrāts, E6), selēns 0,13 mg (nātrija selenīts, E8),    

Zootehniskās piedevas 1 kg: pasterizēta Lactobacillus acidophilus kultūra 7 mg, hitosāns 430 mg, hondroitīna sulfāts 430 
mg, pentanātrija trifosfāts 7g, L-karnitīns 330 mg. 

Tehnoloģiskās piedevas 1 kg: saistviela sepiolīts E562 5g. Antioksidanti. 

Analītiskie komponenti: mitrums 9%, proteīns 32% (t. sk. dzīvnieku izcelsmes proteīns 28%), kopeļļas un  tauki 12%, 
koppelni 6.5%, kopšķiedra 10.5%, ogļhidrāti (NFE- bezslāpekļa ekstrakts) 30%, ciete 22%, kalcijs 1,2%, fosfors 0.7% 
(Ca/P attiecība 1.7) , nātrijs 0,4%, Omega-6 2 %, Omega-3 0,9 %. Metabolizējamā enerģija  319 kcal/100g. 
Metabolizējamās enerģijas mērījums in vivo 331 kcal/100g. Enerģija no proteīna 35%, enerģija no taukiem 32%, enerģija 
no NFE 33%. 

 

Rekomendējamās diennakts barības devas:  
 

Suņa svars 
(kg) 

g /24h 

 Mazāk aktīvs  Vidēji aktīvs Aktīvs 

1 25 35 35 

2 45 55 60 

3 55 70 80 

4 70 85 95 

5 80 100 110 

6 91 110 125 

7 100 125 135 

8 110 135 150 

9 120 145 160 

10 125 160 175 

 

Dotās barības devas ir orientējošas, to lielumu iespaido suņa šķirne, kondīcija, aktivitāte, turēšanas apstākļi. Sunim 

pastāvīgi nodrošināt pieejamu svaigu dzeramo ūdeni. 

 

Barību uzglabāt sausā, tumšā, vēsā vietā, iepakojumu vienmēr turēt noslēgtu.  

Barības sēriju un minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz iepakojuma.  

 

Fasējums 1.5 kg, 3,  7 kg maisos.  

 

Ražotājs: Virbac Nutrition (Francija),  atz. Nr. FR 30.341.003. 

   

Izplata: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga, LV1002; tālr. 80000060, atz. Nr. aLV 019020 


