
 

HPM DIET CAT WEIGHT LOSS & DIABETES 
Aptaukošanās (>30%) & Diabēts  

Lietošanai dzīvniekiem. 
Pilnvērtīga diētiskā barība  kaķiem palielināta svara samazināšanai, kā arī  glikozes līmeņa regulācija (cukura 
diabēts); tikai gadījumā, ja diabēts saistīts ar aptaukošanos. 
Cits pielietojums. Šķiedrvielu izraisīts kolīts, aizcietējums. Lipīdu vielmaiņas traucējumi (hiperlipidēmija). 
Galvenie barības raksturlielumi: augsts proteīna daudzums, zems enerģijas daudzums, atbalsts locītavu 
veselībai, uzlabo muskuļu un taukaudu masas attiecību, augsts šķiedrvielu saturs  palielina sāta sajūtu,  zems 
glikēmiskais indekss & zems kopējais cukuru daudzums. 
 
Sastāvs: Dehidrēts cūkgaļas un mājputnu proteīns, lignoceluloze, kartupeļu ciete *, cūkas un mājputnu 
izcelsmes hidrolizēts proteīns, minerālvielas, mājdzīvnieku tauki, linsēklas, biešu mīkstums, ceļtekas sēklu 
šķiedras, fruktooligosaharīdi, hitosāns, artišoka lapu ekstrakts , hondroitīna sulfāts, pasterizēta  Lactobacillus 
acidophilus baktēriju kultūra. *ogļhidrātu avots..  
Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg:: A vit (E672) 17250 IV, D3 vit. (E671) 1610 IV, E vit. (E 3a700) 701 mg, 
dzelzs – 190 mg (, dzelzs sulfāts, monohidrāts, E1), Cu 61 mg (vara sulfāts, pentahidrāts, E4), jods 5 mg 
(kālija jodīds, E2), Mn 68 mg (mangāna (II) sulfāts monohidrāts, E5), Zn 328 mg (cinka sulfāta monohidrāts, 
E6), taurīns 2242 mg, L-karnitīns 621 mg, ES atzīti antioksidanti. Nesatur mākslīgās krāsvielas un 
aromatizētājus.  
Tehnoloģiskās piedevas 1 kg:. Antioksidanti. 
Zootehniskās piedevas 1 kg: montmorilonīts (E558) 5,7 g.. 
Analītiskie komponenti: kopproteīns -44 % (t.sk. dzīvnieku izcelsmes 96%),, kopeļļas un tauki - 11 %, 
kopšķiedra - 12 %, koppelni -7.5 %, ogļhidrāti (NFE, bezslapekļa ekstraktviela) 20%, ciete 13%, kopējie cukuri 
1,1%, , proteīna – kaloriju attiecība (PCR) 139g/Mcal. Maiņas enerģija 302 kcal/100g). 
Rekomendējamās diennakts barības devas:  
JA APTAUKOŠANĀS NAV SAISTĪTA AR  DIABĒTU 

Vēlamais svars (kg) Dienas deva ( g/dienā) 

 
 

Augsts ierobežojums Vidējs ierobežojums 

2 20 25 

3 30 40 

4 40 50 

5 50 65 

6 55 75 

7 65 90 

8 75 100 

9 85 115 

10 95 125 

JA APTAUKOŠANĀS IR SAISTĪTA AR DIABĒTU 

Esošais ķermeņa svars (kg) Dienas deva (g/dienā) 

2 25 

3 40 

4 50 

5 65 

6 75 

7 90 

8 100 

9 115 

10 125 

Kaķim pastāvīgi nodrošināt pieejamu svaigu dzeramo ūdeni.  
Ieteicamo dienas devu vēlams sadalīt vairākās nelielās barošanas reizēs, ievērojot devas tabulā uz 
iepakojuma. 
Palielināta savara gadījumā: Barību lietot, līdz ir sasniegts vēlamais ķermeņa svars. Cukura diabēta 
gadījumā: sākotnēji līdz 6 menešiem. Pirms barības lietošanas vai barības  lietošanas ilguma pagarināšanas 
ieteicams konsultēties ar veterinārārstu. Barība nav piemērota augšanas periodā, grūsnības vai laktācijas 
laikā, hroniskas nieru mazspējas gadījumā. 
Barību uzglabāt sausā, tumšā, vēsā vietā, iepakojumu vienmēr turēt noslēgtu.  
Barības sēriju un minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz iepakojuma.  
Fasējums 50g,  1.5 kg,  3 un 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 


