
 

HPM DIET CAT HYPOALLERGY 
Barības nepanesamība  

Lietošanai dzīvniekiem. 
Pilnvērtīga diētiskā barība  kaķiem, lai samazinātu barības sastāvdaļu un barības vielu 
nepanesamību. 
Cits pielietojums. Barības nepanesamība/alerģija ar vienlaicīgiem gremošanas traucējumiem 
(nesagremošana/malabsorbcija, caureja. Barības nepanesamība/alerģija ar vienlaicīgiem ādas un 
apmatojuma veselības traucējumiem (dermatīts). 
Galvenie barības raksturlielumi:   Izslēgšanas diēta. Attīrīts ogļhidrātu avots (vienas izcelsmes). Ar 
hidrolizētu laša proteīnu. Augsta barības panesamība. Ar patīkamu garšu. 

Sastāvs: tapioka (min 36%) *, hidrolizēts laša  proteīns (min. 33%)**, mājdzīvnieku tauki, hidrolizēts 
cūku  proteīns *, minerālvielas, lignoceluloze, biešu mīkstums, fruktooligosaharīdi, zivju eļļa, 
taukskābju mono- un diglicerīdi, hitosāns, artišoka lapu ekstrakts, pasterizēta Lactobacillus 
acidophilus baktēriju kultūra. *Ogļhidrātu avots. **Proteīna avots. 
 
Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg:: A vit (E672) 15000 IV, D3 vit. (E671) 1400 IV, E vit. (E 3a700) 
610 mg, dzelzs – 51 mg (, dzelzs sulfāts, monohidrāts, E1), Cu 13 mg (vara sulfāts, pentahidrāts, E4), 
Mn 20 mg (mangāna (II) sulfāts monohidrāts, E5), Zn 101 mg (cinka sulfāta monohidrāts, E6), jods 3 
mg (kālija jodīds, E2), taurīns 1950 mg, L-karnitīns 540 mg.  
Tehnoloģiskās piedevas 1 kg:. ES atzīti antioksidanti. Nesatur mākslīgās krāsvielas un 
aromatizētājus. 
Zootehniskās piedevas 1 kg: montmorilonīts (E558) 5 g. 
Analītiskie komponenti: kopproteīns -31 % (t.sk. dzīvnieku izcelsmes 98%), kopeļļas un tauki – 
16 %, kopšķiedra – 4 %, koppelni -7.5 %, ogļhidrāti (NFE, bezslāpekļa ekstraktviela) 36%, maiņas 
enerģija 389 kcal/kg. 
Rekomendējamās diennakts barības devas:  

Ķermeņa svars (kg) 
Dienas deva (g) 

Palielināts svars Normāls* Samazināts svars 

2 20 20 25 

3 30 30 35 

4 40 45 50 

5 50 55 60 

6 60 65 75 

7 70 80 85 

8 80 90 100 

9 90 100 110 

10 100 110 125 

*pieauguši kastrēti/sterilizēti iekštelpās dzīvojoši kaķi ar optimālu ķermeņa svaru 
 
Dienas deva tiek rēķināta, ņemot vērā kaķa esošo svaru un ir jākoriģē katru mēnesi. 

Kaķim pastāvīgi nodrošināt pieejamu svaigu dzeramo ūdeni.  
Ieteicamo dienas devu vēlams sadalīt vairākās nelielās barošanas reizēs, ievērojot devas tabulā uz 
iepakojuma. 
Barību lietot sākotnēji 3-8 nedēļas. Ja pazīmes izzūd, barību var lietot neierobežotu laiku. Pirms 
barības lietošanas vai barības lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar 
veterinārārstu.  
Barību uzglabāt sausā, tumšā, vēsā vietā, iepakojumu vienmēr turēt noslēgtu.  
Barības sēriju un minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz iepakojuma.  
Fasējums 50g,  3 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 


