
 

JOSERA GEFLUGEL & FORELLE 
 

Lietošanai dzīvniekiem. 
 
Pilnvērtīga Super Premium barība (kroketēs) ar putnu gaļu un foreli, paredzēta ļoti aktīviem 
pieaugušiem suņiem, t. sk. suņiem  ar jutīgu gremošanas sistēmu. Nesatur graudaugus. 
 
Sastāvā esošie augstvērtīgi antioksidanti samazina kaitīgo ietekmi, ko rada brīvie radikāļi organismā 
paaugstinātas fiziskās aktivitātes laikā. L-karnitīns atbalsta tauku vielmaiņu organismā un nodrošina enerģijas 
ātrāku atbrīvošanu fiziskas slodzes laikā. 
 
Barības sastāvā ir iekļauti dažādi garšaugi un augļi, kas papildina barību un piedāvā sunim garšas dažādību 
(ceratonijas augļi, cigoriņa sakne, avenes, piparmētras, pētersīļi, kumelītes, mežrožu augļi, lakrica, aronijas, 
fenugreka sēklas, mellenes, kliņģerītes, fenhelis). 
 
Inulīns (prebiotika, ko satur cigoriņu sakne), uzlabo gremošanu un barības vielu uzsūkšanos. 
 
Barība nesatur graudaugus, soju, konservantus, mākslīgās krāsvielas un aromatizētājus.  
 
Sastāvs: dehidrēts mājputnu proteīns 26 %, saldie kartupeļi, zirņu milti, mājputnu tauki, kartupeļu proteīns, 
kaltēta forele 6 %, biešu mīkstums, hidrolizēts mājputnu proteīns, raugs, ābolu mīkstums, ceratonijas milti, 
minerālvielas, garšaugi, augļi, cigoriņu saknes pulveris, Jaunzēlandes gliemeņu  gaļas milti.  
 
Analītiskie komponenti: Kopproteīns 34,0%, kopeļļas un tauki 18 %, koppelni 7.5 %, kopšķiedra 2.4 %, kalcijs 
1,55 %, fosfors 1 %, nātrijs 0,45 %. 
 
Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg: A vit (E672) 24 000 SV, D3 vit. (E671) 1800 SV, E vit. (E 3a700) 300 mg, C 
vit. 200 mg (kalcija-nātrija askorbilmonofosfāts), B1 vit. 15 mg, B2 vit. 20 mg, B6 vit. (E 3a831) 20 mg, B12 vit. 
100 mkg, pantotenskābe 50 mg, niacīns 85 mg, folijskābe 5 mg,  biotīns 950 mkg, L-karnitīns 250 mg, Fe 200 
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 (kālija jodāts, E2), Se 0,3 mg (nātrija 
selenīts, E8). 
Tehnoloģiskās piedevas: antioksidants- dabīgas izcelsmes E vitamīns. 
 
Rekomendējamās diennakts barības devas:  

Suņa svars (kg) Geflugel & Forelle (g) 24h 

 Mazāk aktīvs Vid. aktīvs Aktīvs 

5 45 60 75 

10 80 105 130 

20 130 175 225 

30 175 245 305 

40 220 300 380 

60 300 410 515 

80 370 505 640 
 
Norādīta ir ieteicamā deva, ņemot vērā prognozējamo pieauguša suņa svaru.  
Dotās barības devas ir orientējošas, to lielumu iespaido suņa šķirne, kondīcija, un  turēšanas apstākļi. Sunim 
pastāvīgi nodrošināt svaigu dzeramo ūdeni.        
 
Barību uzglabāt sausā, tumšā, vēsā vietā, iepakojumu vienmēr turēt noslēgtu.  
Barības ražošanas sēriju un minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz iepakojuma.  
Fasējums 900 g  un 15 kg maisos.  
 
Ražotājs: Josera GmbH&Co (Vācija).  
 
Izplata: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga, tālr. 80000060, atz. Nr. aLV 019020 


