
 

INSECT DOG HYPOALLERGEN 
 

Lietošanai dzīvniekiem. 
 
Pilnvērtīga barība, paredzēta visu šķirņu pieaugušiem suņiem.  
Pielietojama arī kā diētiska pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem, kuriem ir alerģija pret dzīvnieku 
izcelsmes proteīniem.  
Satur 100% insektu proteīnu kā vienīgo dzīvnieku izcelsmes proteīna avotu barībā. 
Nesatur graudaugus. 
Barojot suni ar šādu barību, Jūs atbalstāt ilgtspējīgu apkārtējo vidi (insektu proteīna ražošanas 
process  rada ievērojami zemāku CO2 emisiju vidē). 
 
Barība satur augstvērtīgu insektu izcelsmes proteīnu, un vērtīgas taukskābes. Barība ir hipoalergēna, jo satur 
noteiktus atlasītus proteīna avotus. 
Barība nesatur graudaugus, tāpēc ir piemērota suņiem ar jutīgu gremošanas sistēmu. 
Barība nesatur soju, konservantus, mākslīgās krāsvielas un aromatizētājus. 
 
Sastāvs: žāvēti kartupeļi, zirņu milti, sauszemes bezmugurkaulnieki (kukaiņi 10 %),  saulespuķu eļļa, raugs 
(daļēji hidrolizēts), kartupeļu proteīns, minerālvielas, biešu mīkstums, ceratonijas pupiņu milti. 
 
Analītiskie komponenti: Kopproteīns 22 %, kopeļļas un tauki 12 %, koppelni 7.1 %, kopšķiedra 2.7 %, kalcijs 
0.9 %, fosfors  0.7 %. 
 
Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg: A vit (E672) 16 000 IV, D3 vit. (E671) 1200 IV, E vit. (E 3a700) 130 mg, C 
vit. (E300) (Kalcija-nātrija askorbilmonofosfāts) 100 mg, B1 vit. 10 mg, B2 vit. 15 mg, B6 vit. (E 3a831) 15 mg, 
B12 vit. 70 mkg, folijskābe 4 mg, pantotēnskābe 40 mg, niacīns 60 mg, L-karnitīns 250 mg, biotīns 600 mkg, 
taurīns 1000 mg, Fe 180 mg (dzelzs (II) sulfāts, monohidrāts, E1), Zn 160 mg (cinka glicīna helāta hidrāts, 
E6), Mn 16 mg (mangāna (II) oksīds, E5), Cu 20 mg (vara glicīna helāta hidrāts, E4),  jods 2 mg (kalcija  
jodāts, E2), Se 0,25 mg (nātrija selenīts, E8). 
Tehnoloģiskās piedevas: antioksidants- dabīgas izcelsmes E vitamīns. 
 
Rekomendējamās diennakts barības devas:   
 

Suņa svars (kg)  Insect Dog hypoallergenic (g) 24h 

 Mazāk aktīvs/vecāks Vid. aktīvs Aktīvs 

5 55 65 85 

10 85 115 145 

20 140 195 245 

30 190 265 335 

40 240 330 415 

60 355 460 565 

80 405 550 695 

 
Dotās barības devas ir orientējošas, to lielumu iespaido suņa šķirne, kondīcija, aktivitāte, turēšanas apstākļi. 
Sunim pastāvīgi nodrošināt pieejamu svaigu dzeramo ūdeni.  
 
Barības alerģijas gadījumā sākotnējais ieteicamais barības lietošanas ilgums: 3-8 nedēļas, pēc alerģijas 
pazīmju izzušanas var lietot neierobežoti ilgi. Pirms lietošanas ir  ieteicams konsultēties ar veterinārārstu. 
 
Barību uzglabāt sausā, tumšā, vēsā vietā, iepakojumu vienmēr turēt noslēgtu.  
 
Fasējums 2 kg un 15 kg maisi.  
 
Barības sēriju un minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz iepakojuma.  
 
Ražotājs:  Josera petfood GmbH pēc foodforplanet GmbH & Co. KG (Vācija) pasūtījuma, ražotāja atz. Nr. 
aDE-BY-1-00266. 
 
Izplata:„BERTAS NAMS”SIA; Ventspils iela 50, Rīga,LV1004; tālr. 80000060, atz.Nr. aLV 019020 


