
 

HPMD DIET DOG JOINT & MOBILITY 
LOCĪTAVAS & MOBILITĀTE  

 
Lietošanai dzīvniekiem. 
Pilnvērtīga diētiskā barība  suņiem, locītavu vielmaiņas atbalstam vai   osteoartrīta gadījumā.  

 
Īpašs cits pielietojums: .   Locītavu veselības  traucējumi, locītavu kustīguma uzlabošana. Ķermeņa svara 
kontrole. 
 
Galvenie barības raksturlielumi: Muskuļu masas saglabāšana, Augsts Omega-3 un EPA daudzums.  Ķermeņa 
svara kontrole.  MOBILITĀTE Plus komplekss.  Pievienoti antioksidanti.  Gremošanas sistēmas gļotādas 
aizsardzība. Augsta barības pieņemamība. 

 
Sastāvs: Cūkgaļas un mājputnu dehidratēts proteīns, rīsi, pupiņu pākstis, cūkas un mājputnu hidrolizēts 
proteīns, lignoceluloze, linsēklas, zivju eļļa,  veseli zirņi, kartupeļu ciete, mājdzīvnieku tauki, minerālvielas, 
ceļtekas sēklu šķiedras, fruktooligosaharīdi, hitosāns, hondroitīna sulfāts, pasterizēta Lactobacillus acidophilus 
baktēriju kultūra.  
 
Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg:: A vit (E672) 13560 IV, D3 vit. (E671) 1320 IV, E vit. (E 3a700) 569 IV, 
dzelzs – 262 mg (, dzelzs 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), L-karnitīns 330 mg. 
Tehnoloģiskās piedevas 1 kg:. ES atzīti antioksidanti. Nesatur mākslīgās krāsvielas un aromatizētājus. 
Zootehniskās piedevas 1 kg: sepiolīts (E562) 5 g. 
Analītiskie komponenti: kopproteīns -34 % (t.sk. dzīvnieku izcelsmes : 86%), , kopeļļas un tauki -15 %, 
neaizvietojamās Omega 3 taukskābes – 3 %, EPA – 0,6%,  koppelni -6.5 %, kopšķiedra - 9 %, ogļhidrāti (NFE, 
bezslāpekļa ekstraktviela) 26.5%. 
 
Rekomendējamās diennakts barības devas:  

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

 
 

Palielināts  svars 
(saudzīga svara 
samazināšana) 

 

Normāls svars* Nepietikams svars 

3 60 80 85 

5 85 110 125 

8 120 150 170 

10 140 175 195 

15 180 225 255 

20 220 275 310 

25 255 320 360 

30 290 360 405 

40 350 435 490 

60 455 570 645 

*pieaugušiem suņiem ar optimālu ķermeņa svaru un zemu fizisko aktivitāti. 
Dienas deva ir aprēķināta , ņemot vērā  suņa esošo ķermeņa svaru, un ir  jākoriģē katru mēnesi, vai katru  
nedēļu,  svara atjaunošanas gadījumā, 
 
Sunim pastāvīgi nodrošināt pieejamu svaigu dzeramo ūdeni.  
Sākotnējais barības lietošanas ilgums – līdz 3 mēnešiem..Barību nav ieteicams lietot augšanas periodā, 
grūsnības vai laktācijas perodā, hroniskas nieru mazspējas gadījumā. 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 100 g, 3 kg, 12 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 


