
SIA Bertas nams - tiešie izplatītāji Latvijā:

Nosaukums Iepakojums

Antibakteriālie līdzekļi injekcijām

100 ml R

100 ml R

 Atjaunots: 18/01/2017

KRKA (Slovēnija)

Novartis (Šveice)

Bremer Pharma (Vācija)

Bioveta (Čehija)

Josera (Vācija)

Ruvera (Lietuva)

Berner (Somija)

Biofaktor (Polija)

Farma Pet (GIGI) (Latvija)

Kerbl (Vācija)

Hauptner (Vācija)

MS Schippers (Nīderlande)

UKAL (Francija)

cdVET (Vācija)

JFarm (Polija)

Osteovita (Latvija)

Prestivet (Polija)

VIRBAC (Francija)
Rec.B
ezr.

Betamox LA (amoksicilīns) (Norbrook)

Bicormicina LA (benzilpenicilīns, dihidrostreptomicīns, deksametazons) (Fatro)



100 ml R

100 ml R

100 ml R

50 ml R

100 ml R

100 ml R

100 ml R

100 ml R

250 ml R

100 ml R

100 ml R

100 ml R

100 ml R

100 ml R

100 ml R

100 ml R

100 ml R

100 ml R

100 ml R

100 ml R

100 ml R

100 ml R

50 ml R

100 ml R

250 ml R

100 ml R

100 ml R

100 ml R

250 ml R

100 ml R

100 ml R

50 ml R

100 ml R

Antibakteriālie līdzekļi iekšķīgai lietošanai

500 g R

N 100 R

N 100 R

1 kg R

1 L R

N100 R

N100 R

N100 R

1 L R

1 L R

1 L R

1 kg R

Bimoxyl LA (amoksicilīns) (Bimeda)

Ceftiomax 50 mg/ml (ceftiofūrs) (Laboratorios Calier)

Curacef Duo 50/150mg/ml ( Ceftiofūrs)(Ketoprofēns)

Cobactan 2.5% (cefkvinoma susp.) (MSD)

Cobactan 2.5% (cefkvinoma susp.) (MSD)

Denagard 10% Injection (tiamulīns) (Novartis)

Duplocillin LA (prokaīna benzilpenicilīns, benzatīna benzilpenicilīns) (MSD)

Engemycin 10% (oksitetraciklīns) (MSD)

Engemycin 10% (oksitetraciklīns) (MSD)

Enrobioflox 5% (enrofloksacīns) (Vetoquinol)

Enroxil 5% (enrofloksacīns) (KRKA)

Enroxil 10% (enrofloksacīns) (KRKA)

Enrox MAX 100 mg/ml (enrofloksacīns) (KRKA)

Floron sol. 300 mg/ml (florfenikols) (KRKA)

Gentamicin BREMER PHARMA 50 mg/ml (gentamicīns) (Bremer)

Hefrotrim (sulfadimidīns+trimetroprims) (Bremer)

Lincospectin (linkomicīns, spektinomicīns) (Pharmacia)

Micospectone (linkomicīns, spektinomicīns) (Fatro)

Neopen (prokaīna benzilpenicilīns) (MSD)

Norodine 24 (trimetoprims, sulfadiazīns) (Norbrook)

Pen Strep 20/20 (penicilīns+streptomicīns 200/250) (VMD)

Pen Strep (penicilīns+streptomicīns 200/250) (Norbrook)

Pharmasin 200 inj. (tilozīns) (Huvepharma)

Pyanosid Solution (linkomicīna hidrohlorīda monohidrāts, spektinomicīna sulfāta tetrahidrāts)(Bela-pharm)

Rilexine 15% ( Cefalexinum) (Virbac)

Quiflox 20 mg/ml inj. (marbofloksacīns) (KRKA)

Quiflox 100 mg/ml inj. (marbofloksacīns) (KRKA)

Shotapen (benzatīna benzilpenicilīns, prokaīna benzilpenicilīns, dihidrostreptomicīna sulfāts) (Virbac)

Shotapen (benzatīna benzilpenicilīns, prokaīna benzilpenicilīns, dihidrostreptomicīna sulfāts) (Virbac)

Tetravet LA (oksitetraciklīns) (Ceva Sante Animale)

Veyxyl LA (amoksicilīns) (Veyx)

Zuprevo 180 mg/ml šķ. inj. (tildipirozīns) (MSD)                      UZ PASŪTĪJUMA                                                             
                                                        

Zuprevo 180 mg/ml šķ. inj. (tildipirozīns) (MSD)

AMATIB Powder 800mg/g ( Amoksicilīna trihidrāts) (KRKA)

Clavaseptin 50 mg (Amoksicilīns, klavulānskābe)( Vetoquinol)

Clavaseptin 250 mg (Amoksicilīns, klavulānskābe)( Vetoquinol)

Egocin 20 powder (oksitetraciklīns) (KRKA)

Enrobioflox 10% (enrofloksacīns) (Vetoquinol)

Enroxil Flavour tbl. 15 mg (enrofloksacīns) (KRKA)

Enroxil Flavour tbl. 50 mg (enrofloksacīns) (KRKA)

Enroxil Flavour tbl. 150 mg (enrofloksacīns) (KRKA)

Enroxil oral sol. 10% (enrofloksacīns) (KRKA)

Floron 10% oral (florfenikols) (KRKA) 

Flubactin solution (flumekvīns) (KRKA)

Giraxa powder (kolistīna sulfāts) (KRKA)



200 g R

1 kg R

N14 R

N210 R

N14 R

N210 R

N14 R

N210 R

1 kg R

1 kg R

1 kg R

N10 R

N10 R

1 kg R

500 g R

1 L R

Kokcidiostati
100 ml R

250 ml R

1 L R

Minerālvielu un vitamīnu preparāti injekcijām
100 ml R

400 ml R

400 ml R

500 ml R

500 ml R

100 ml R

100 ml R

100 ml R

500 ml R

100 ml R
100 ml R

100 ml R

250 ml R

500 ml R

100 ml R

100 ml R

100 ml R

100 ml R

Dezinfekcijas līdzekļi

4 kg

7 kg

50 g

2.5 kg

500 ml

1 L

5 L

500 g

Pharmasin 500 WSP (tilozīns) (Huvepharma)

Pharmasin 500 WSP (tilozīns) (Huvepharma)

Rilexine 75 mg tab. suņi/kaķi (Cefalexine)(Virbac)

Rilexine 75 mg tab. suņi/kaķi (Cefalexine)(Virbac)

Rilexine 300 mg tab. suņi/kaķi  (Cefalexinum)(virbac)

Rilexine 300 mg tab. suņi/kaķi  (Cefalexinum)(virbac)

Rilexine 600 mg tab. suņi/kaķi  (Cefalexinum) (Virbac)

Rilexine 600 mg tab. suņi/kaķi  (Cefalexinum) (Virbac)

Soludox 50% (doksiciklīna hiklāts) (Eurovet)

Suramox 500 mg/g (amoksicilīns) (Virbac)

Suramox 500 mg/g poultry (amoksicilīns) (Virbac)

Synulox tbl. 50 mg (amoksicilīns, klavulānskābe) (Pfizer)

Tenazym (tetraciklīns, neomicīns, prednizolons, tripsīns, papaīns) (Veyx)

Tiamulina 45% pulv. (tiamulīns) (Sintofarm)

Trimetox powder (sulfamerazīns, trimetoprims) (Veyx)

Trisulfon (nātrija sulfamonometoksīns, trimetoprims) (KRKA)

Intracox Oral 25mg/ml (toltrazurils) (Interchemie)

Tolzesya 50 mg/ml susp. (toltrazurils) (KRKA)

Tolzesya 50 mg/ml susp. (toltrazurils) (KRKA)

Biocatalin (B grupas vitamīni un aminoskābes) (Fatro)

Calciject 5/40 CM (Ca glukonāts, borskābe, Mg hipofosfīts) (Norbrook)

Calciject 6 PMD (Ca glikonāts, borskābe, dekstrozes monohidr., Mg hipofosfīts) (Norbrook)

Calcio PH (Ca glukonāts, Na toldimfos, Mg hlorīda heksahidrāts) (Fatro)

C-B-Gluconat 24% plus 6% (kalcija glikonāts, magnija hlorīds, borskābe) (Bela-Pharm)

Combivit (B grupas vitamīni + askorbīnskābe) (Norbrook)

Ferrum 10% (dzelzs dekstrāns) (Bremer)

Introvit-B-complex (B grupas vitamīni) (Interchemie)

Metabolase (vitamīni, aminoskābes) (Fatro)

Metabolase Forte (aminoskābju un vitamīnu šķīdums injekcijām) (Fatro)
Metaphosol 200 mg/ml (toldimfosa nātrija trihidrāts) (Bremer)

Multivitamin injection (vitamīnu šķīdums injekcijām) (Norbrook)

Roborante Calier (šķīdums injekcijām) (Laboratorios Calier)

Tetanusan 50% (kalcija glikonāts, magnija hlorīds, dinātrija gicerofosfāts, borskābe) (Kon-Pharma)

Vitamin AD3E (A 50.000 IE; D3 25.000 IE; E 20 mg) (KRKA)

Vitamin AD3E Oleosum (A 300.000 IE; D3 100.000 IE; E 50 mg) (Veyx)

Vitamin E+Selenium (Vit. E 100 mg, Na selenīts 3 mg) (Bremer)

Vitamin E+Selenium Vet. (Vit. E 100 mg, Na selenīts 0.6 mg) (VMD)

Ecocid Advanced Powder (ūdenī šķīstošs pulveris dezinfekcijai) (KRKA)

Ecocid Advanced Powder (ūdenī šķīstošs pulveris dezinfekcijai) (KRKA)

Ecocid S (ūdenī šķīstošs pulveris, universāls dezinfekcijas līdzeklis) (KRKA)

Ecocid S (ūdenī šķīstošs pulveris, universāls dezinfekcijas līdzeklis) (KRKA)

Etatatanol (dezinfekcijas līdzeklis) (Fragalia)                                                   UZ PASŪTĪJUMA

Etatatanol (dezinfekcijas līdzeklis) (Fragalia)

Etatatanol (dezinfekcijas līdzeklis) (Fragalia)

Hlora tabletes F209 Capo-Tab (dezinfekcijas līdzeklis uz hlora bāzes) (Farmos)



20 L

25 kg

20 L

20 L

Antibakteriāli un antiseptiski līdzekļi lokālai lietošanai

N12 R

200 ml

10 ml R

20 ml R

100 ml

250 ml

500 ml

200 ml

1 kg

5 kg

15 ml R

100 g

125 ml R

270 ml R

10 ml R

250 g

1 kg

200 ml R

250 ml R

200 ml

200 ml

100 g

200 g

400 g

100 g

200 g

400 g

900 g

80 g

N4 R

20 ml R

Otofin ausu losjons 100 ml

25 ml R

20 g

160 g R

8.8 ml R

17.5 ml R

100 ml

80 g

100 ml R

Intra Multi-Des GA (dezinfekcijas līdzeklis) (Intracare)

Staldren (sausais dezinfekcijas līdzeklis) (J.N. Jorenku)

TORKKU (dezinfekcijas līdzeklis piena vadu mazgāšanai) (Farmos) (skābs)              UZ PASŪTĪJUMA

VIRKKU (dezinfekcijas līdzeklis piena vadu mazgāšanai) (Farmos) (sārmains)         UZ PASŪTĪJUMA

Alfasan Eye Ointment (hloramfenikols, A vitamīns (propionāts) (Alfasan) 4 g

Aluminium Spray (aerosols brūču apstrādei)  (MS Schippers)

Aurizon (klotrimazols, marbofloksacīns, deksametazons) (Vetoquinol)

Aurizon (klotrimazols, marbofloksacīns, deksametazons) (Vetoquinol)

BIODEXIN ausu losjons  (antiseptisks, ārējās auss tīrīšanai suņiem) (Bioveta)

BIODEXIN šampūns (antiseptisks, suņiem un kaķiem) (Bioveta)

BIODEXIN šampūns (antiseptisks, suņiem un kaķiem) (Bioveta)

Blue Spray (metilrozanilīns) (KRUUSE)

Bērza darva (antiseptiska, sildoša) (Kerbl)

Bērza darva (kanniņās) (MS Schippers)

Canaural ausu pilieni (dietanolamīna fuziāts, framicetīns, prednizolons, nistatīns) (Leo)

Cinka ziede (ziede bojātas ādas kopšanai ar lavandas ēterisko eļļu) (Ruvera)

Cortizeme (suspensija hronisku atopiskā dermatīta izpausmju ārstēšanai (Virbac)

Cyclospray 78,6 mg/g (oksitetraciklīns)(Eurovet Animal Health B.V.)

Easotic (Aerosols akūta un hroniska auss iekaisuma ārstēšanai, kuru izraisa pret gentamicīnu jūtīgas baktērijas un 
pret mikonazolu jūtīgas sēnītes)(hidrokortizona aceponāts, mikonazola nitrāts, gentamicīna sulfāts) (Virbac)

EcoCamfora (emulsijas ziede dzīvnieku ādas kopšanai) (Ruvera)

EcoCamfora (emulsijas ziede dzīvnieku ādas kopšanai) (Ruvera)

Engemycin Spray (oksitetraciklīns) (MSD)

Fatroximin Topic Spray (rifaksimīna aerosols) (FATRO)

HerbaMax Ear Cleaner (ausu tīrīšanas šķīdums suņiem, kaķiem) (NBP Lab.)

HerbaMax Eye Cleaner (acu tīrīšanas šķīdums suņiem, kaķiem) (NBP Lab.)

Ichtiolo-kamparo ziede (15% ihtiola un 10% kampara) (Ruvera)

Ichtiolo-kamparo ziede (15% ihtiola un 10% kampara) (Ruvera)

Ichtiolo-kamparo ziede (15% ihtiola un 10% kampara) (Ruvera)

Ichtiolas ziede 20 % Plus (ziede ārīgai lietošanai) (Ruvera)

Ichtiolas ziede 20 % Plus (ziede ārīgai lietošanai) (Ruvera)

Ichtiolas ziede 20 % Plus (ziede ārīgai lietošanai) (Ruvera)

Ichtiolas ziede 20 % Plus (ziede ārīgai lietošanai) (Ruvera)

Jododermas (jods, kālija jodīds, salicilaskābe, pienskābe, lanolīns, vazelīns) (Ruvera) 

Opticlox Eye Ointment (kloksacilīns) (Norbrook)

Otibiovin (triacinolona acetonīds, gentamicīns, salicilskābe) (Bioveta) 

Otopet Therapy (rifaximīns, kolistīna sulfāts, miconazols, triamcinolona acetonīds) (Fatro)

Pana Veyxal (enzīmus, A un E vitamīnus saturoša ziede) (Veyx)

Pix Fagi (bērza darvu saturošs aerosols) (Bioveta)

Posatex ausu pilieni (orbifloksacīns, mometazona furoāts, posakonazols) (MSD)

Posatex ausu pilieni (orbifloksacīns, mometazona furoāts, posakonazols) (MSD)

PVP jodīds (polivinilpirolidonjods) (Bioveta)  

Sporisilis ziede (palīglīdzeklis pret ādas sēnīšu infekcijām) (Ruvera)

Veteusan (krotamitons) (Richter Pharma)



200 ml

200 ml

200 ml

VIRBAC kopšanas līzdekļi
250 ml

N6

N6

200 ml

50 ml

60 ml

125 ml

10 g

250 ml

200 ml

125 ml

200 ml

100 ml

70 g

200 ml

250 ml

N1

N1

Injektori tesmens slimību ārstēšanai govīm laktācijas periodā
N12 R

N15 R

N24 R

N24 R

N24 R

N20 R

N20 R

N24 R

N12 R

N10 R

N24 R

Injektori tesmens slimību ārstēšanai govīm cietstāves periodā
N20 R

N24 R

N20 R

N20 R

N12 R

N20 R

Noroclox DC (kloksacilīns) (Norbrook) N24 R

Wound Plast Spray aerosols, sterils (Kruuse)

Wound Plast Spray aerosols ar darvu, sterils (Kruuse)

Zinkoxyd Spray (cinka oksīds) (MS Schippers) 

Allercalm II (Dermatoloģisks šampūns -  nomierinošs, mitrinošs, veido ādas aizsargslāni)

ALLERDERM spot on. 2ml (Dermatoloģisks spot on šķīdums - ādas lipīdu komplekss, palīdz atjaunot epidermas 
slāni)

ALLERDERM spot on. 4ml (Dermatoloģisks spot on šķīdums - ādas lipīdu komplekss, palīdz atjaunot epidermas 
slāni)

ALLERMYL GLYCO (Dermatoloģisks šampūns suņiem un kaķiem - ādas lipīdu komplekss, attīra, palīdz  mazināt 
niezi,kairinājumu, palīdz atjaunojot bojāto epidermas slāni.)

DERMACOOL (Nomierinošs aerosols ādai - iekaisuma un niezes gadījumos, kas saistīta ar  eritematozo dermatozi)

EPI-OTIC III NF  (Ausu tīrīšanas šķīdums suņiem un kaķiem)

EPI-OTIC III NF  (Ausu tīrīšanas šķīdums suņiem un kaķiem)

Humigel acīm kaķi/suņi  (Gels acu radzenes mitrināšanai un aizsardzībai)

Humiderm  (Aerosols ādas mitrināšanai sausās seborejas gadījumā)

Pyoderm II (Dermatoloģiskais šampūns. Papildus līdzeklis  ādas infekciju gadījumos)

Physio Eye Cleaner (Fizioloģiskais acu tīrīšanas līdzeklis )

Physio šampūns (Šampūns biežai lietošanai  ar ādu barojošām un pārstrukturēšanas īpašībām. Aromātu 
neitralizējošs.)

Physio Ear Cleaner (Fizioloģiskais ausu tīrīšanas līdzeklis )

Enzymatic zobu pasta (Zobu higiēnas pasta suņiem un kaķiem ar mājputnu gaļas garšu)

Sebolytic SS.G Šampūns (Dermatoloģisks šampūns -  antiseborejas, keratolītiska, pretmikrobiāla iedarbība)

  VET Aquadent zobiem (Papildbarība pie dzeramā ūdens, atsvaidzina elpu un mazina zobu aplikumu)

Zobu hig. komplekts KAĶIEM (zobu pasta+birstīte+uzpirkstenis)

Zobu hig. komplekts SUŅIEM  (zobu pasta+birstīte+uzpirkstenis)

Cefaximin-L Ointment (rifaksimīns, cefacetrils) (Fatro)

Cobactan LC (cefkvinoms) (MSD)

Karallact (cefkvinoms) (Fatro S.p.A.)

Lactaclox MC (kloksacilīns, ampicilīns) (Norbrook)

Lincocin Forte S 10 ml ( neomicīns, linkomicīns) (Norbrook)

Linkidrum (linkomicīna hidrohlorīds)(Fatro S.p.A.)

Mastijet Forte (tetraciklīns, neomicīns, bacitracīns, prednizolons) (MSD) 

Multiject (penicilīns, streptomicīns, neomicīns, prednizolons) (Norbrook)

Rilexine 200 LC   (Cefalexinum) (Virbac)

Synulox LC (amoksicilīns, klavulānskābe) (Pfizer)                                                  

Tetra Delta (novobiocīns) (Pfizer)

Albadry Plus 10 ml (prokaīna benzilpenicilīns, novobiocīns) (Pfizer)

Bovaclox DC (kloksacilīns, ampicilīns) (Norbrook)

Cefa-Safe (cefapirīns) (MSD)

Cepravin Dry Cow 250 mg (cefalonijs) (MSD)

Fatroximin DC (rifaksimīns) (Fatro)

Nafpenzal DC (prokaīna benzilpenicilīns, dihidrostreptomicīns, nafcilīns) (MSD)



Rilexine 500 DC  (Cefalexinum) (Virbac) N12 R

N24 R

Līdzekļi tesmens kopšanai un slimību ārstēšanai
100 g

250 g

1 kg

10 kg

100 g

250 g

1 kg

100 g

300 g

1 kg

100 g

250 g

1 kg

10 kg

18 kg

1 kg

5 kg

20 kg

1 kg

5 kg

20 kg

5 kg

5 L

250 ml

1 L

180 g

450 g

180 g

450 g

180 g

450 g

1 L

20 L

125 ml

VIRBACTAN IMM 150 mg DC  (Cefquinome (as cefquinome sulfate) (Virbac)

Ecomint (ziede ar piparmētru un eikalipta ēterisko eļļu) (Ruvera)

Ecomint (ziede ar piparmētru un eikalipta ēterisko eļļu) (Ruvera)

Ecomint (ziede ar piparmētru un eikalipta ēterisko eļļu) (Ruvera)

Ecomint (ziede ar piparmētru un eikalipta ēterisko eļļu) (Ruvera)

Ecopine (ziede ar priežu ēterisko eļļu) (Ruvera)

Ecopine (ziede ar priežu ēterisko eļļu) (Ruvera)

Ecopine (ziede ar priežu ēterisko eļļu) (Ruvera)

Helosan ziede (antiseptiska, mīkstinoša, sprēgas dziedējoša ziede) (Pfizer)

Helosan ziede (antiseptiska, mīkstinoša, sprēgas dziedējoša ziede) (Pfizer)

Helosan ziede (antiseptiska, mīkstinoša, sprēgas dziedējoša ziede) (Pfizer)

Karbaseptas (kampars, metilsalicilāts, karbamīds, vazelīns) (Ruvera)

Karbaseptas (kampars, metilsalicilāts, karbamīds, vazelīns) (Ruvera)

Karbaseptas (kampars, metilsalicilāts, karbamīds, vazelīns) (Ruvera)

Karbaseptas (kampars, metilsalicilāts, karbamīds, vazelīns) (Ruvera)

Karbaseptas (kampars, metilsalicilāts, karbamīds, vazelīns) (Ruvera)

PROFIDIP ar jodu un kumelīšu ekstraktu (līdzeklis pupu apstrādei pēc slaukšanas) (Ruvera)

PROFIDIP ar jodu un kumelīšu ekstraktu (līdzeklis pupu apstrādei pēc slaukšanas) (Ruvera)

PROFIDIP ar jodu un kumelīšu ekstraktu (līdzeklis pupu apstrādei pēc slaukšanas) (Ruvera)

PROFIDIP ar pienskābi, auzu un kliņģerīšu ekstraktu (līdzeklis pupu apstrādei pēc slaukšanas) (Ruvera)

PROFIDIP ar pienskābi, auzu un kliņģerīšu ekstraktu (līdzeklis pupu apstrādei pēc slaukšanas) (Ruvera)

PROFIDIP ar pienskābi, auzu un kliņģerīšu ekstraktu (līdzeklis pupu apstrādei pēc slaukšanas) (Ruvera)

PROFIFOAM putas (lietošanai gatavs putojošs pupu mazgāšanas līdzeklis tesmens notīrīšanai pirms 
slaukšanas) (Ruvera)

PROFIFOAM putu koncentrāts (atšķaidāms putu koncentrāts, kas paredzēts tesmeņa un pupu tīrīšanai 

pirms slaukšanas un slaukšanas higiēnas uzturēšanai) (Ruvera)

Profimast ziede  (tesmens krēms liellopiem, ar propolisu un olīveļļu)

Profimast ziede   (tesmens krēms liellopiem, ar propolisu un olīveļļu)

Ruvera ALOEgel (gēls mastīta bojātu audu atjaunošanai un tesmens asinsrites uzlabošanai, palīglīdzeklis pie 
pampumiem, sasitumiem, tesmens iekaisumiem) (Ruvera)

Ruvera ALOEgel (gēls mastīta bojātu audu atjaunošanai un tesmens asinsrites uzlabošanai, palīglīdzeklis pie 
pampumiem, sasitumiem, tesmens iekaisumiem) (Ruvera)

Ruvera ARNIgel (samazina muskuļu sāpes, palīdz sasitumu gadījumā. Piemīt saldējoša, sāpes mazinoša 
iedarbība) (Ruvera)

Ruvera ARNIgel (samazina muskuļu sāpes, palīdz sasitumu gadījumā. Piemīt saldējoša, sāpes mazinoša 
iedarbība) (Ruvera)

Ruvera CALENgel (rekomendē pie akūtiem tesmens un citu audu iekaisumiem) (Ruvera)

Ruvera CALENgel (rekomendē pie akūtiem tesmens un citu audu iekaisumiem) (Ruvera)

San Ditan Thermogel green (pupu kopšanas līdzeklis) (Veyx)

San Ditan Thermogel green (pupu kopšanas līdzeklis) (Veyx)

Tummeli ziede (antiseptiska tesmens un pupu kopšanas ziede) (Berner)



410 g

1 kg

2.5 kg

250 ml

500 ml

250 ml

500 ml

250 ml

500 ml

250 g

1 kg

180 ml

500 ml

1 L

100 g

150 g

225 g

450 g

Intrauterīnie līdzekļi
N6 R

N36 R

42.5 g R
150 ml R

150 ml R

N10 R

Antihelmintiskie līdzekļi
50 ml R

500 ml R

6.42 g R

N100

N6

20 g*10 R

1 kg R

N100

N60

15 ml

15 ml

N1 R

50g*N2 R

100g*N5 R

50 ml R

N2 R

N48 R

N2 R

N48 R

N2 R

N48 R

N2 R

Tummeli ziede (antiseptiska tesmens un pupu kopšanas ziede) (Berner)

Tummeli ziede (antiseptiska tesmens un pupu kopšanas ziede) (Berner)

Tummeli ziede (antiseptiska tesmens un pupu kopšanas ziede) (Berner)

Ubermast B (balzāms tesmens kopšanai) (Biofaktor)

Ubermast B (balzāms tesmens kopšanai) (Biofaktor)

Ubermast G (gēls tesmens kopšanai) (Biofaktor)

Ubermast G (gēls tesmens kopšanai) (Biofaktor)

Ubermast K (krēms tesmens kopšanai) (Biofaktor)                   

Ubermast K (krēms tesmens kopšanai) (Biofaktor)

Vazenolis (glicerīns, karbamīns, vazelīns) (Ruvera)

Vazenolis (glicerīns, karbamīns, vazelīns) (Ruvera)

Zaļš Plus ziede (liniments) (ziede ar mentolu, eikaliptu, kamparu) (Ruvera)

Zaļš Plus ziede (liniments) (ziede ar mentolu, eikaliptu, kamparu) (Ruvera)

Zaļš Plus ziede (liniments) (ziede ar mentolu, eikaliptu, kamparu) (Ruvera)

Ziede „Evija Valgunde” (dabas vielas saturošs kopšanas līdzeklis) (Valgunde)

Ziede „Evija Valgunde” (dabas vielas saturošs kopšanas līdzeklis) (Valgunde)

Ziede „Evija Valgunde” (dabas vielas saturošs kopšanas līdzeklis) (Valgunde)

Ziede „Evija Valgunde” (dabas vielas saturošs kopšanas līdzeklis) (Valgunde)

Fatroximin Intrauterine Foam (rifaximin) (Fatro)

Fatroximin Intrauterine Pessaries (rifaximin) (Fatro)

Jodofoam Endofoam (joda, kālija jodīta erosol putas govīm) (Pernix Pharma) 

Jodouter (povidona jods) (Bioveta)

Lotagen (polikrezulēns) (Bioveta)

Metricure (cefapirīns) komplekts (MSD)                                           

Bimectin (ivermektīns) (Bimeda)

Bimectin (ivermektīns) (Bimeda)

Bimectin Horse Oral Paste (ivermektīns) (Bimeda)

Caniverm tab. 0.7 g (fenbendazols, pirantels, prazikvantels) (Bioveta)

Caniverm tab. 0.175 g (fenbendazols, pirantels, prazikvantels) (Bioveta)

Dehelman 10% (levamizols) (KRKA)

Dehelman 10% (levamizols) (KRKA)

Dehinel Plus Flavour tbl. suņiem (prazekvantels, pirantela embonāts, febantels)  (KRKA)

Dehinel Plus XL tbl. suņiem (prazekvantels, pirantela embonāts, febantels)  (KRKA)

Duelmint 20 (mebendazols, prazikvantels) (Fatro)

Duelmint 40 (mebendazols, prazikvantels) (Fatro)

Equest Pramox pasta (moksidektīns, prazikvantels) (Fort Dodge)

Flimabend 100 mg/g oral susp. (flubendazols) (KRKA)

Flimabend 100 mg/g oral susp. (flubendazols) (KRKA)

Ivomec Plus (ivermektīns, klorsulons) (Merial)

Milprazon 2,5 mg/25 mg tbl. (milbemicīna oksīms, prazikvantels) (KRKA)

Milprazon 2,5 mg/25 mg tbl. (milbemicīna oksīms, prazikvantels) (KRKA)

Milprazon 12,5 mg/125 mg tbl. (milbemicīna oksīms, prazikvantels) (KRKA)

Milprazon 12,5 mg/125 mg tbl. (milbemicīna oksīms, prazikvantels) (KRKA)

Milprazon kaķiem 4 mg/10 mg tbl. (milbemicīna oksīms, prazikvantels) (KRKA)

Milprazon kaķiem 4 mg/10 mg tbl. (milbemicīna oksīms, prazikvantels) (KRKA)

Milprazon kaķiem 16 mg/40 mg tbl. (milbemicīna oksīms, prazikvantels) (KRKA)



N48 R

1 L R

1 kg R

N10 R

10 ml

25 ml

Pretsēnīšu līdzekļi
100 ml R

20 ml R

30 ml R

Hormonālie, pretsāpju un pretiekaisuma līdzekļi

100 ml R

2.5 ml R

N1

50 ml R

N5 R

50 ml R

20 ml R

50 ml R

5 ml R

5 ml R

100 ml R

100 ml R

5 ml R

50 ml R

100 ml R

5 ml*N5 R

20 ml R

50 ml R

N30 R

100 ml R

100 ml R

2 ml*10 R

50 ml R

50 ml R

100 ml R

1 D*5 R

5 D R

N20 R

100 ml R

10 ml R

N20 R

N20 R

N20 R

20 ml R

50 ml R

N2 R

Milprazon kaķiem 16 mg/40 mg tbl. (milbemicīna oksīms, prazikvantels) (KRKA)

Panacur Aquasol DWF (fenbendazols) (MSD)

Panacur Granules 22.2% (fenbendazols) (MSD)

Pratel (pirantels, prazikvantels) (Novartis)

Vitaminthe paste (niklozamīds, oksibendazols) (VIRBAC)

Vitaminthe paste (niklozamīds, oksibendazols) (VIRBAC)

Imaverol (enilkonazols) (Janssen)                                                                    

Mitex  (mikonazola nitrāts, prednizolons, polimiksīns) (Richter Pharma AG)

Surolan (mikonazola nitrāts, prednizolons, polimiksīns) (Janssen)

Buscopan comp. (butilskopolamonija bromīds, nātrija metamizols) (Boehringer Ingelheim)

Caninsulin vet. 40 IU/ml (cūku insulīns) (MSD)

Caninsulin VetPen adatas 12 mm                             UZ PASŪTĪJUMA                                                                
                                    

Carprodolor 50 mg/ml (karprofēns) (Le Vet)

Chorulon 1500 SV (gonadotropīns) (MSD) 5 ml

Colvasone (deksametazons) (Norbrook)

Covinan (proligestons) (MSD)

Depedin (prednizolons, deksametazons) (Veyx)                        

Depo-Medrone V (metilprednizolona acetāts) (Pfizer)

Depo-Promone (medroksiprogesterona acetāts) (Pfizer)

Dexamethasone (deksametazons) (Alfasan)

Dexa-ject 2 mg/ml (Deksametazona nātrija fosfāts) (Dopharma Research B.V.)

Fertagyl 0.1 mg/ml 5 (gonadorelīns) (MSD)

Finadyne vet solution (fluniksīns) (Schering-Plough A/S)

Flunixin Injection (fluniksīns) (Norbrook)

Folligon 1000 S.V. (gonadotropīns) (MSD)

Genestran 75 µg/ml (kloprostenols) (aniMedica)

HYPOPHYSIN LA (karbetocīns) (Veyx)

Incurin 1 mg tbl. (estriols) (MSD)

Ketodolor 100 mg/ml (ketoprofēns) (Le Vet)

Novasul 50% (metamizols) (Richterpharma)

Oestrophan inj. (kloprostenols) (Bioveta)

Oxytocin (oksitocīns) (Alfasan)

Oxytocin 10 I.E./ ml (oksitocīns) (Bela-pharm)

Oxytocin 10 I.E./ ml (oksitocīns) (Bela-pharm)

P.G. 600 (seruma gonadotropīns+horiona gonadotropīns) (MSD)

P.G. 600 (seruma gonadotropīns+horiona gonadotropīns) (MSD)

Perlutex (medroksiprogesterona acetāts) (Dechra)

Prednisolonacetat-Injektionssusp. 10 mg (prednizolona acetāts) (CP Pharma)

Receptal LG (buserelīna acetāts) (MSD)

Rycarfa Flavour 20 mg tbl. (karprofēns) (KRKA)

Rycarfa Flavour 50 mg tbl. (karprofēns) (KRKA)

Rycarfa Flavour 100 mg tbl. (karprofēns) (KRKA)

Rycarfa inj. 50 mg/ml (karprofēns) (KRKA)

Sensiblex (denaverīna hidrohlorīds) (Veyx)

Suprelorin 4,7 mg implants suņiem (Deslorelin acetate) (Virbac)



N2 R

N120 R

N120 R

N7 R

N7 R

N8 R

Imūnmodulējošās veterinārās zāles
15 ml R

50 ml R

N 1 R

Vakcīnas un biopreparāti
5 ml R

1 D*10 R

1 D*10 R

10 ml R

100 ml R

1 D*10 R

1 D*10 R

1 D*10 R

1 D*10 R

10D R
1 D*10 R
1 D*10 R
1 D*25 R

1 D*10 R

1 D*25 R

1 D*10 R
1 D R
1 D R

100 ml R

10D R

5 ml R

50 ml R

50 D R

50D R

1 D R

1 D R

1D*10 R

1D*10 R

10 D R

1 D*10 R

1 D*10 R

1 D*10 R

1 D*5 R

1 D*10 R

1 D*10 R

1 D*10 R

1 D*10 R

10 D R

Suprelorin 9.4 mg implants suņiem/seskiem  (Deslorelin acetate) (Virbac)

Thiafeline 2,5 mg tbl. kaķiem (Thiamazol)(Virbac)

Thiafeline 5 mg tbl. kaķiem (Thiamazol)(Virbac)

Ypozane 3,75 mg tbl. (Osateroni acetas) (Virbac)

Ypozane 7,5 mg tbl.  (Osateroni acetas) (Virbac)

Ypozane 15 mg tbl.  (Osateroni acetas) (Virbac)

Cyclavance 100 mg/ml (Ciklosporīns) (Virbac)

Cyclavance 100 mg/ml (Ciklosporīns) (Virbac)

Virbagen Omega 10 MU (Kaķu izcelsmes rekombinantais Omega interferons )(Virbac)

Avitubal 28000 SV/ml inj.ad us.vet. (Bioveta)   

Canigen CHPPi/LR (Virbac)

Canigen CHPPi/L (Virbac)

BioBos IBR Marker inact. (Bioveta)

BioBos IBR Marker inact. (Bioveta)

Biocan DHPPi (Bioveta)

Biocan LR (Bioveta)

Biocan M (Bioveta)

Biocan R (Bioveta)

Biocan R (Bioveta)
Biocan Novel DHPPi (Bioveta)

Biocan Novel DHPPi/L4 (Bioveta)

Biocan Novel DHPPi/L4 (Bioveta)

Biocan Novel DHPPi/L4R (Bioveta)

Biocan Novel DHPPi/L4R (Bioveta)

Biocan Novel Pi/L4 (Bioveta)

Bioequin H (Bioveta)
BioEquin FH (Bioveta)

BIOSUIS M.Hyo 50 d (Bioveta)

Bovilis Bovipast RSP (MSD) 50 ml

Bovitubal 28 000 inj. ad us. vet. (Bioveta) 

Covexin 10 (Zoetis)

Erysen (Bioveta) 100 ml

Erysin Single Shot (Bioveta) 100 ml

Equilis Prequenza (MSD)

Equilis Prequenza Te (MSD)

Feligen CRP/R (Virbac)

Feligen CRP (Virbac)

Myxoren (Bioveta)

Nobivac DHP (MSD)

Nobivac DHPPi (MSD)

Nobivac Diluent (MSD)

Nobivac KC (MSD)                                                                                               

Nobivac L4 (MSD)

Nobivac Lepto (MSD)

Nobivac Puppy DP (MSD)

Nobivac Rabies (MSD)                                                                           

Nobivac Rabies (MSD)                                                                    



1 D*10 R

1 D*5 R

1 D*5 R

20 D R

1 D*10 R

5 D R

10 D R

50D R

10 D R

5 D R
40 ml R

Pretparazītu un pretinsektu līdzekļi
400 ml

100 g

400 g

N4

N4

N4

N4

100 ml

500 ml

500 ml

N1 R

N1 R

N1 R

N1 R

N1 R

2.5 L R

1 L R

10 ml

N1

100 g

N4

N4

N4

N4

N4

100 ml

N4

N4

N4

N4

N4

1 L R

500 ml R

N3

N10

N3

Nobivac RL (MSD)

Nobivac Tricat Trio (MSD)

Pestorin Mormyx  (Bioveta)

Pestorin Mormyx  (Bioveta)

Rabigen Mono (Virbac)

Rispoval 3 BRSV Pi3 BVD (Pfizer)
Rispoval IBR-Marker Inactivatum (Zoetis)

Rispoval IBR-Marker Inactivatum (Zoetis)

Rispoval IBR-Marker Vivum (Zoetis)

Rispoval RS+Pi3 IntraNasal (Pfizer)
Trichoben AV (Bioveta A/S)

Aerosols Hit Insect Killer (pret lidojošiem un rāpojošiem insektiem) (Schmees)

Agita (mušu iznīcināšanas līdzeklis) (Novartis)

Agita (mušu iznīcināšanas līdzeklis) (Novartis)

Ataxxa 200 mg/40 mg spot on sol. 0.4 ml (suņi līdz 4 kg) (permetrīns, imidakloprīds) (KRKA)

Ataxxa 500 mg/100 mg spot on 1 ml (suņi no 4 kg līdz 10) (permetrīns, imidakloprīds) (KRKA)

Ataxxa 1250 mg/250 mg spot on 2.5 ml (suņi no 10 kg-25 kg) (permetrīns, imidakloprīds) (KRKA)

Ataxxa 2000 mg/400 mg spot on 4 ml (suņi virs 25 kg) (permetrīns, imidakloprīds) (KRKA)

Bio Kill 2,5 mg/1 ml Spray (permetrīns) (Bioveta)

Bio Kill 2,5 mg/1 ml Spray (permetrīns) (Bioveta)

Blusanex  (insekticīds pret ektoparazītiem un citiem sadzīves kukaiņiem)

Bravecto 112.5 mg ļoti maziem suņiem (2-4,5kg) (fluralaners) (MSD) tbl.

Bravecto 250 mg maziem suņiem (>4,5-10kg) (fluralaners) (MSD) tbl.

Bravecto 500 mg vidējiem suņiem (>10-20kg) (fluralaners) (MSD) tbl.

Bravecto 1000 mg lieliem suņiem (>20-40kg) (fluralaners) (MSD) tbl. 
Bravecto 1400 mg ļoti lieliem suņiem (>40-56kg) (fluralaners) (MSD) tbl.

Deltanil 10 mg/ml (Deltametrīns) (Virbac)

Deltanil 10 mg/ml (Deltametrīns) (Virbac)

Deltanil dozators (Virbac )

Deltanil mugursoma (Virbac)

Effect Kristalant ant powder (dezinsekcijas pulveris) (Ruvera)

EFFIPRO 50 mg kaķiem (Fipronil) (Virbac)

EFFIPRO 67 mg (2-10 kg) suņiem (Fipronil) (Virbac)

EFFIPRO 134 mg (10-20 kg) suņiem  (Fipronil) (Virbac)

EFFIPRO 268 mg (20-40 kg) suņiem (Fipronil) (Virbac)

EFFIPRO 402mg (40-60kg)suņiem (Fipronil) (Virbac)

EFFIPRO Spray 2,5 mg/ml (Fipronil) (Virbac)

EFFITIX 26,8 mg/240 mg (1,5 - 4 kg) suņiem  (Fipronil, Permethrinum) (Virbac)

EFFITIX 67 mg/600 mg (4 - 10 kg) suņiem  (Fipronil, Permethrinum) (Virbac)

EFFITIX 134 mg/1200 mg (10 - 20 kg) suņiem (Fipronil, Permethrinum) (Virbac)

EFFITIX 268 mg/2400 mg (20 - 40 kg) suņiem (Fipronil, Permethrinum) (Virbac)

EFFITIX 402 mg/3600 mg (40 - 60 kg) suņiem (Fipronil, Permethrinum) (Virbac)

Eprizero 5 mg/ml (eprinomektīns) (Norbrook)

Ezeepour (cipermetrīns) (Bimeda)                                                          

Fypryst 50 mg kaķiem (fipronils) (KRKA)

Fypryst 50 mg kaķiem (fipronils) (KRKA)

Fypryst 67 mg (2-10 kg suņiem) (fipronils) (KRKA)



N10

N3

N10

N3

N10

N3

N10

N3

N10

N3

N10

N3

N10

N3

N10

N3

N10

100 ml

250 ml

500 ml

490 ml R

N5

N1

200 ml

400 g

300 g

N1

N5

N1

N1

N1

N1

N1

N1

100 g

25 kg

Līdzekļi gremošanas sistēmas regulācijai
150 g

100 ml R

100 g

25ml*N2

Nomierinošie un sedācijas līdzekļi
25 ml R

20 ml R

N10 R

50 ml R

25 ml R

5 ml R

5 ml R

Fypryst 67 mg (2-10 kg suņiem) (fipronils) (KRKA)

Fypryst 134 mg (10-20 kg suņiem) (fipronils) (KRKA)

Fypryst 134 mg (10-20 kg suņiem) (fipronils) (KRKA)

Fypryst 268 mg (20-40 kg suņiem) (fipronils) (KRKA)

Fypryst 268 mg (20-40 kg suņiem) (fipronils) (KRKA)

Fypryst 402 mg (40-60 kg suņiem) (fipronils) (KRKA)

Fypryst 402 mg (40-60 kg suņiem) (fipronils) (KRKA)

Fypryst Combo 50mg/60mg  kaķiem (fipronils, S-metoprēns) (KRKA)

Fypryst Combo 50mg/60mg  kaķiem (fipronils, S-metoprēns) (KRKA)

Fypryst Combo 67mg/60,3mg (2-10 kg) suņiem (fipronils, S-metoprēns) (KRKA)

Fypryst Combo 67mg/60,3mg (2-10 kg) suņiem (fipronils, S-metoprēns) (KRKA)

Fypryst Combo 134mg/120,6mg (10-20 kg) suņiem (fipronils, S-metoprēns) (KRKA)

Fypryst Combo 134mg/120,6mg (10-20 kg) suņiem (fipronils, S-metoprēns) (KRKA)

Fypryst Combo 268mg/241,2mg (20-40 kg) suņiem (fipronils, S-metoprēns) (KRKA)

Fypryst Combo 268mg/241,2mg (20-40 kg) suņiem (fipronils, S-metoprēns) (KRKA)

Fypryst Combo 402mg/361,8mg (40-60 kg) suņiem (fipronils, S-metoprēns) (KRKA)

Fypryst Combo 402mg/361,8mg (40-60 kg) suņiem (fipronils, S-metoprēns) (KRKA)

Fypryst Spray 2.5 mg/ml (fipronils) (KRKA)

Fypryst Spray 2.5 mg/ml (fipronils) (KRKA)

Fypryst Spray 2.5 mg/ml (fipronils) (KRKA)

Halocur (halufuginons, benzoskābe, tartrazīns) (MSD)                           

HerbaMax Drops (ekoloģiski pretinsektu pilieni suņiem un kaķiem) (NBP Lab.)

HerbaMax kaklasiksnas (pretinsektu, ekoloģiskās suņiem vai kaķiem) (Natural Best pr.)

HerbaMax šampūns ektoparazītu atbaidīšanai (Natural Best pr.)

MUSCID 5 GB (berams) (mušu iznīcināšanas līdzeklis) (Kwizda-France S.A.S.)

MUSCID 83 SG (šķīdināms) (mušu iznīcināšanas līdzeklis) (Kwizda-France S.A.S.)

Mušpapīrs loksnēs (Sticky Fly Trap) (18cm*15m) (Silva)

Mušpapīrs loksnēs (32x55 cm) (BROS)

Mušpapīrs rullīšos (Ecostripe Attractive)

Preventef 150 mg/g kakla siksna kaķiem 35 cm (Dimpylate) (Virbac)

Preventef 150 mg/g kakla siksna suņiem 60 cm (Dimpylate) (Virbac)

Preventef 150 mg/g kakla siksna suņiem 65 cm (Dimpylate) (Virbac)

Scalibor Protectorband 4% kakla siksna maza un vidēja auguma suņiem 48 cm (deltametrīns) (MSD)

Scalibor Protectorband 4% kakla siksna liela auguma suņiem 65 cm (deltametrīns) (MSD)

Tarin dezinsekcijas pulveris (Impex Europa S. L.)

Tarin dezinsekcijas pulveris (Impex Europa S. L.)                              UZ PASŪTĪJUMA

Fermactiv powder (liofilizētas baktērijas) (Richterpharma)

Indigest injectable (menbutons) (Laboratorios Calier)

Indigestion powder (Na bikarbonāts, paraceptamols, glikoze) (Bremer)

Tympanol (aktivizēts polidimetilsiloksāns) (Pharmagal s.r.o.)

Ketamin 10% (ketamīns) (Bremer)

Killitam Drops (acepromazīns) (Fatro)

Killitam Tablets (acepromazīns) (Fatro)

Neurotranq (acepromazīns) (Alfasan)

Seton 2% (ksilazīns) (Laboratorios Calier)

Zoletil 50 inj. pulv.+šķīd. (Zolazepam hydrochloride, Tiletamine hydrochloride) (Virbac)

Zoletil 100 inj. pulv.+šķīd. (Zolazepam hydrochloride, Tiletamine hydrochloride) (Virbac)



30 ml R

Dažādi
50 ml R

N60 R

10 ml R

50 ml R

100 ml R

50 ml R

BIO-LIFE līdzekļi alerģijas cēloņu novēršanai cilvēkiem un dzīvniekiem (Lielbritānija)
250 ml

300 ml

350 ml

350 ml

350 ml

GIGI produkcija (Latvija)
N90

N220

N100

N240

800 g

1040 g

N90

N220

N21

N90

N21

N90

N30

N90

N30

N60

N90

N12

N60

800 g

1250 g

N14

N90

N60

N20

N60

N80

Žurku un peļu iznīcināšanas līdzekļi
200 g

100 g

200 g

160 g

250 g

Xylazine (ksilazīns) (Alfasan)

Furosemide (furosemīds) (Alfasan)

Karsivan 50 mg (propentofilīns) (MSD)

Metomotyl 5 mg/ml inj.  (Metoclopramide hydrochloride monohydrate) (Virbac)

Nekro Veyxym (himotripsīns, tripsīns, papaīns) (Veyx)

Nekro Veyxym (himotripsīns, tripsīns, papaīns) (Veyx)

T-61 (embutramīds, mebezonija jodīds, tetrakaīna hidrohlorīds) (MSD)

Bio-Life AirCleanse (aerosols gaisa apstrādei)

Bio-Life FabriCleanse (piedeva veļas mazgāšanas šķīdumam)

Bio-Life HomeCleanse (šķīdums mīksto mēbeļu un paklāju apstrādei)

Bio-Life PetalCleanse Cat (šķīdums suņu apmatojuma kopšanai)

Bio-Life PetalCleanse Dog (šķīdums kaķu un citu mazo mīļdzīvnieku apmatojuma kopšanai)

ActiVet (locītavu slimību profilaksei suņiem) tbl.

ActiVet (locītavu slimību profilaksei suņiem) tbl.

ActiVet 20 (locītavu slimību profilaksei suņiem) tbl.

ActiVet 20 (locītavu slimību profilaksei suņiem) tbl.

ActiVet XL (locītavu slimību profilaksei suņiem) pulv.

ActiVet XL (locītavu slimību profilaksei suņiem) pulv.

BIO-Calci&D3F (papildbarība suņiem un kaķiem kaulaudu, locītavu, zobu stiprināšanai, osteoporozes 
profilaksei) tbl.

BIO-Calci&D3F (papildbarība suņiem un kaķiem kaulaudu, locītavu, zobu stiprināšanai, osteoporozes 
profilaksei) tbl.

Calci Cod Omega (kaulaudu stiprināšanai, ādas un apmat. slimību profilaksei) kaps.

Calci Cod Omega (kaulaudu stiprināšanai, ādas un apmat. slimību profilaksei) kaps.

Cod Omega Plus (ādai un apmatojumam suņiem/kaķiem) tabletes

Cod Omega Plus (ādai un apmatojumam suņiem/kaķiem) tabletes

da-ba Relax Plus (suņu/kaķu nervu sistēmas nostiprin. un nomierināšanai)

da-ba Relax Plus (suņu/kaķu nervu sistēmas nostiprin. un nomierināšanai)

Hepavetin (papildbarība suņiem un kaķiem aknu slimību profilaksei) tbl.

Hepavetin (papildbarība suņiem un kaķiem aknu slimību profilaksei) tbl. 

Hepavetin (papildbarība suņiem un kaķiem aknu slimību profilaksei) tbl. 

Imunofil (meklēšanās laikā, imunitātei suņiem/kaķiem) kaps.

Imunofil (meklēšanās laikā, imunitātei suņiem/kaķiem) kaps.

Synocur VET (locītavu slimību profilaksei zirgiem) pulv.

Synocur VET (locītavu slim. profilaksei zirgiem) pulv.

Uro-Ursi (urīnsistēmas slimību profilaksei) kaps.

Uro-Ursi (urīnsistēmas slimību profilaksei) kaps.

Vetsorbin (pretcaurejas līdzeklis suņiem/kaķiem) tbl.

Vetsorbin L (pretcaurejas līdzeklis suņiem/kaķiem) kaps.

Vetsorbin L (pretcaurejas līdzeklis suņiem/kaķiem) kaps.

Vetsorbin L (pretcaurejas līdzeklis suņiem/kaķiem) tbl. 

Anti-Rat graudi (graudu ēsma) (Unichem)

Anti-Rat graudi folija iepak. (Unichem)

Anti-Rat graudi folija iepak. (Unichem)

Anti-Rat pastilas folija iepak. (pastveida ēsma) (Unichem)

Anti-Rat pastilas (pastveida ēsma) (Unichem)



200 g

100 g

200 g

135 g

200 g

N2

N2

500 g

10 kg

N1

N1

N1

N1

N1

Kurmju iznīcināšanas līdzekļi
N25
N1

N1

cd-Vet dabas vielu produkti (Vācija)
100 ml

500 ml

1 L

20 ml

250 ml

Vitamīnu, minerālvielu papildbarības l/s dzīvniekiem
100 ml

100 ml

1 L

5 L

480 ml

5 kg

2 kg

10 kg

1 kg

10 kg

1 kg

10 kg

1 kg

3 kg

10 kg

25 kg

Anti-Rat vaska blociņi (vaska briketes) (Unichem)

Broditop (pasta) (inde žurku un peļu iznīcināšanai) (ZAPI)

Broditop (pasta) (inde žurku un peļu iznīcināšanai) (ZAPI)

Debello peļu līme (līme peļu un kukaiņu izķeršanai) (Zapi)

Inde 342 graudi (Berner)

Peļu slazdi (Ukal) 129801020

Peļu slazdi Victor (Ukal) 129825

Storm (parafīna bloki žurku iznīcināšanai) (BASF)

Storm (parafīna bloki žurku iznīcināšanai) (BASF)                                              UZ PASŪTĪJUMA

Zap Trap līmes dēlītis (kartona dēlītis peļu un tarakānu izķeršanai) (Zapi)

Žurku slazds (koka) (Ukal) 129810010

Žurku slazds (koka) Victor (Ukal) 129830

Žurku slazds Multi-Catch (41 cm) (metāla) (Ukal)

Žurku slazds Multi-Catch (28 cm) (metāla, ar koka pamatu) (Ukal)

Kurmju atbaid. bumbiņas Mole Fighter

Kurmju atbaid. dūmu svece 0164 Biofume Mole Smoke

Kurmju šķērveida (knaibļu) tipa lamatas

Bronchial Vital Hund (papildbarība suņiem. Īpaši paredzēta dzīvniekiem ar jutīgiem, alerģiskiem augšējiem 
elpceļiem; palīdz aizsargāt imūnsistēmu un veicina elpceļu darbību)
Bronchial Vital fur Pferde (papildbarība zirgiem, īpaši paredzēta dzīvniekiem ar jutīgiem, alerģiskiem 
augšējiem elpceļiem, palīdz aizsargāt imūnsistēmu)

Bronchial Vital fur Pferde (papildbarība zirgiem, īpaši paredzēta dzīvniekiem ar jutīgiem, alerģiskiem 
augšējiem elpceļiem, palīdz aizsargāt imūnsistēmu)

Calma (stimulē koncentrēšanās spēju, stiprina nervu sistēmu. Izbarošanai pirms stresa situācijām, treniņiem 
zirgiem un suņiem)

Calma (stimulē koncentrēšanās spēju, stiprina nervu sistēmu. Izbarošanai pirms stresa situācijām, treniņiem 
zirgiem un suņiem)

ADEC-aquosum (papildbarība fermas dzīvniekiem un mājdzīvniekiem) (Veyx)

Biosupervit (vitamīnus, aminoskābes un mikroelementus saturoša šķidra papildbarība visu sugu mājdzīvniekiem) 
(Biofaktor)

Biosupervit (vitamīnus, aminoskābes un mikroelementus saturoša šķidra papildbarība visu sugu mājdzīvniekiem) 
(Biofaktor)

Biosupervit (vitamīnus, aminoskābes un mikroelementus saturoša šķidra papildbarība visu sugu mājdzīvniekiem) 
(Biofaktor)

Calcil Mag+Organic (diētiskais uztura bagātinātājs piena govīm) (Ruvera)

Calfostonic (barības piedeva, kuras sastāvā ir minerālvielas, vitamīni, aminoskābes, mikroelementi, nespecifiskie 
augšanas stimulatori, tonizētāji un aromatizatori) (Invesa)

Calvet (vitamīnu, minerālvielu, aminoskābju papildbarība visām sugām) (Dolfos)

Calvet (vitamīnu, minerālvielu, aminoskābju papildbarība visām sugām) (Dolfos)

Carbotox (carbo medicinalis, cinks ) (Biofaktor)

Carbotox (carbo medicinalis, cinks ) (Biofaktor)

Carbotox Fito (carbo medicinalis, cinks, ozolu mizas pulveris) (Biofaktor)

Carbotox Fito (carbo medicinalis, cinks, ozolu mizas pulveris) (Biofaktor)

Dynamin 3:39 (vitamīnu un minerālv. papildb. slaucamajām govīm) (Tithebarn Ltd. GB)

Dynamin 3:39 (vitamīnu un minerālv. papildb. slaucamajām govīm) (Tithebarn Ltd. GB)

Dynamin 3:39 (vitamīnu un minerālv. papildb. slaucamajām govīm) (Tithebarn Ltd. GB)

Dynamin 3:39 (vitamīnu un minerālv. papildb. slaucamajām govīm) (Tithebarn Ltd. GB)



100 g

1 kg

1 kg

25 kg

3 kg

3 kg

2 kg

1 kg

25 kg

10 kg

1 kg

2 kg

25 kg

1 kg

25 kg

2x225 ml

100 ml

25 kg

100 g

25 kg

20 kg

25 kg

20 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

25 kg

15 kg

480 ml

480 ml

1 L

83,74 g

1 kg

500 g

3 kg

25 kg

1 kg

1 kg

Electro-dex (minerālvielu papildbarība visām sugām) (Dex Iberica)

Electro-dex (minerālvielu papildbarība visām sugām) (Dex Iberica)

Gelamin Antisomatic (vitamīnu un minerālvielu papildbarība slaucamajām govīm) (Gesellschaft)

Gelamin Antisomatic (vitamīnu un minerālvielu papildbarība slaucamajām govīm) (Gesellschaft)

Gelamin A/CA (minerālvielas un vitamīnus saturoša papildbarība slaucamām govīm un nobarojamiem 
liellopiem) (Gesellschaft)

Gelamin B-SE (minerālvielas un vitamīnus saturoša papildbarība slaucamām govīm) (Gesellschaft)

Gelamin C-PH (minerālvielas un vitamīnus saturoša papildbarība slaucamām, cietlaižamām un cietstāvošām 
govīm) (Gesellschaft) 

Gelamin Typ 200L (vitamīnus, minerālvielas un aminoskābes saturoša papildbarība dējējvistām) (Gesellschaft)

Gelamin Typ 200L (vitamīnus, minerālvielas un aminoskābes saturoša papildbarība dējējvistām) (Gesellschaft)

Gelamin laiz. bļodas liellopiem (laizāmā minerālbar. bļodā liellopiem)  (Gesellschaft)

Glaubersāls (papildbarība gremošanas traucējumu novēršanai) (Ruvera)

Gliemežvāki austeru (minerālvienu papildbarība putniem) (Ruvera)

Gliemežvāki austeru (minerālvienu papildbarība putniem) (Ruvera)

Glikozes pulveris (fasēts) (Cargill)

Glikozes pulveris (maiss) (Cargill)

Hyalchondro EC Plus (papildbarība zirgiem locītavu veselībai) (Bioveta)

Hydrovit E+Se (šķīdums, papildbarība visām dzīvnieku sugām) (Biofaktor)

Josera Cami (minerālbarība liellopiem) (Josera)

Josera Colostrin (papildbarība (imunoglobulīni) teļiem) (Josera)

Josera Complett Keragen Longlife (minerālbarība liellopiem) (Josera)

Josera Dairy Pilot (papildbarība spurekļa darbības veicināšanai) (Josera)

Josera FE Trank Calf Care (piena aizvietotājs teļiem) (Josera)

Josera Kalberkost (prestartera barība teļiem) (Josera)

Josera Kombi Spezial (minerālbarība liellopiem) (Josera)

Josera LactoStart (enerģijas barība liellopiem) (Josera)

Josera Mineraleimer Plus (laizāmā minerālbarība spainī liellopiem un zirgiem) (Josera)

Josera Prophos Keragen Longlife (minerālbarība liellopiem) (Josera)

Josera Rimi Spezial (minerālbarība liellopiem) (Josera)

Josera SauenProfi (papildbarība sivēnmātēm) (Josera)

Josera Somi Mg (minerālbarība liellopiem ganību sezonā un izbarojot zaļbarību) (Josera)

Josera Supramil Calf Care (piena aizvietotājs teļiem) (Josera)

Josera Universal Schale (laizāmā minerālbar. bļodā liellopiem, aitām, kazām, zirgiem) 

Kalcifostilis (kalcijs, magnijs) (Ruvera)

Kalcilis Mag (kalcija hlorīds, magnija hlorīds, kālija hlorīds) (Ruvera)

Ketosaid (propilēnglikols) (Norbrook)

Life-aid Xtra (papildbarība dehidratācijas novēršanai teļiem) (Norbrook)

Linsēklas (Tukuma Straume)

Neosomatas (papildbar. somatisko šūnu samazināšanai pienā) (UAB Neosomatas)

Pectolit (papildbarība diarejas un gremošanas traucējumu novēršanai teļiem un jēriem) (Koffolk)

Pectolit (papildbarība diarejas un gremošanas traucējumu novēršanai teļiem un jēriem) (Koffolk)

Pectospeed (papildbarība piena teļiem diarejas novēršanai) (Koffolk)

Polfamix DG-1-2 pulv. (vitamīni, minerālvielas mājputniem) (BASF)



1 kg

5 kg

20 kg

30 kg

50 kg

2 kg

25 kg

50 g

1 kg

100 ml

500 ml

5 L

100 ml

100 ml

1 L

100 ml

1 L

100 ml

1 L

1 L

1 kg

25 kg

100 ml

1 L

1 L

5 kg

1 kg

VIRBAC papildbarības
N30

N15

N15

N15

N30

N30

N30

N30

250 ml

N28

N28

70.90 g

120 g

Propyleeni 80 (barības piedeva slaucamajām govīm ketozes profilaksei) (Hiven OY)

Propyleeni 80 (barības piedeva slaucamajām govīm ketozes profilaksei) (Hiven OY)

Propyleeni 80 (barības piedeva slaucamajām govīm ketozes profilaksei) (Hiven OY)

Propyleeni 80 (barības piedeva slaucamajām govīm ketozes profilaksei) (Hiven OY)

Propyleeni 80 (barības piedeva slaucamajām govīm ketozes profilaksei) (Hiven OY)  UZ PASŪTĪJUMA

Protilac (piena produktus saturoša papildbarība) (Schils)

Protilac (piena produktus saturoša papildbarība) (Schils)

Sāls trušiem Kerbl ar turētāju 83189

UniBIOTAN (vitamīnus, aminoskābes un minerālvielas saturoša  papildbarība visu sugu dzīvniekiem) (Unipasz)

VeyFo B-Complex (B grupas vitamīnu šķīdums) (Veyx)

VeyFo Jecuplex (L-karnitīnu, aminoskābes, minerālvielas saturošs šķīdums enerģijas nodrošināšanai) (Veyx)

VeyFo Jecuplex (L-karnitīnu, aminoskābes, minerālvielas saturošs šķīdums enerģijas nodrošināšanai) (Veyx)

Veyxol B-Phos (fosfora/vitamīna B12 šķīdums) (Veyx)

Vitamin ADEvit (vitamīnus saturoša šķidra papildbarība) (Kijevas vitamīnu rūpnīca)

Vitamin ADEvit (vitamīnus saturoša šķidra papildbarība) (Kijevas vitamīnu rūpnīca)

Vitaminum AD3E protect (vit. A 100000DV; vit. E 20 mg; vit. D3 20000DV) (Biofaktor)

Vitaminum AD3E protect (vit. A 100000DV; vit. E 20 mg; vit. D3 20000DV) (Biofaktor)

Vitaminum B complex (Biofaktor)

Vitaminum B complex (Biofaktor)

Vitaminum B + Liver extract (B grupas vitamīni un aknu ekstrakts) (Biofaktor)

Vitaminum C (askorbīnskābe) (Zibo)

Vitaminum C (askorbīnskābe) (Zibo) 

Vitaminum E protect (100 g) (Biofaktor)                                             

Vitaminum E protect (100 g) (Biofaktor)                                             

Vitaminum K protect (Biofaktor)                                                     UZ PASŪTĪJUMA                                                

Vitaplastin forte (mikroelementu piedeva visām dzīvnieku sugām) (Bioveta)

Vitaplastin forte (mikroelementu piedeva visām dzīvnieku sugām) (Bioveta)

Calci Delice (Minerālvielu un vitamīnu papildbarība)

CET CHEWS VEGGIEDENT M dog (Papildbarība zobu higiēnai suņiem 10-30 kg)

CET CHEWS VEGGIEDENT L dog (Papildbarība zobu higiēnai suņiem >30kg)

CET CHEWS VEGGIEDENT S dog (Papildbarība zobu higiēnai suņiem 5-10 kg)

Cooldent košļājamās tabl. (Papildbarība zobu higiēnai suņiem)

DIAPROOF (Zarnu darbības regulēšanas un barības uzsūkšanās veicinošs. Organisma dehidratācijas gadījumos.
(kumeļi, teļi, jēri, kazlēni))

Fortiflex 375 tbl. (Papildbarība locītavu veselības uzturēšanai suņiem)

Fortiflex 525 tbl. (Papildbarība locītavu veselības uzturēšanai suņiem)

Megaderm (Papildbarība suņiem un kaķiem hronisku dermatītu, seboreju un alerģijas gadījumos) 

MEGADERM SACH 4 ml (Papildbarība suņiem un kaķiem hronisku dermatītu, seboreju un alerģijas gadījumos. 
Deva suņiem līdz 10 kg)

MEGADERM SACH 8 ml (Papildbarība suņiem un kaķiem hronisku dermatītu, seboreju un alerģijas gadījumos. 
Deva suņiem virs 10 kg)

Nuri Plus kaķiem ar taurīnu (Spēcinoša papildbarība  -  ogļhidrātiem bagāta pasta ar vitamīniem, minerālvielām 
un mikroelementiem)
Nutri Plus Gel kaķiem/suņiem (Spēcinoša papildbarība ēstgribas uzlabošanai, svara zudumam, enerģijas 
atgūšanai)



60 ml

180 ml

JFarm papildbarības (Polija)

1 kg

5 kg

25 kg

N1

N1

150 g

150 g

1 kg

1 kg

5 kg

0.5 kg

150 g

1 kg

25 kg

120 g

1.2 kg

25 kg

90 g* N8

1 kg

5 kg

25 kg

500 ml

N9

100 g

200 g

Prestivet papildbarības (Polija)

250 ml

1 L

5 L

30 ml

100 ml

250 ml

1 L

Pronefra kaķiem/suņiem (Papildbarība nieru mazspējas gadījumā)

Pronefra kaķiem/suņiem (Papildbarība nieru mazspējas gadījumā)

JF Bi-Energia Vit (šķidra papildb. govīm papildus enerģijas nodrošināšanai barības devā)                                 
             JF Bi-Energia Vit (šķidra papildb. govīm papildus enerģijas nodrošināšanai barības devā)                                 
             JF Bi-Energia Vit (šķidra papildbar. govīm papildus enerģijas nodrošināšanai barības devā)                               
               
JF bolu aplikators (plastmasas, sarkans)

JF bolu aplikators (metāla)

JF Bovi-Tympanic (pretuzpūšanās līdzeklis atgremotājiem, novērš gāzu veidošanos)

JF Bronchi-Farm (papildlīdzeklis respiratoro slimību ārstēšanai teļiem un sivēniem)

JF Bronchi-Farm (papildlīdzeklis respiratoro slimību ārstēšanai teļiem un sivēniem)

JF Calcium 120 (kalciju un magniju saturoša šķidra papildbarība govīm)

JF Calcium 120 (kalciju un magniju saturoša šķidra papildbarība govīm)

JF Calcium Phosphor Plus (kalciju un fosforu saturoša šķidra papildbarība govīm)

JF Diar-Stop (dabīgs pretcaurejas līdzeklis teļiem un sivēniem)

JF Diar-Stop (dabīgs pretcaurejas līdzeklis teļiem un sivēniem)

JF Diar-Stop (dabīgs pretcaurejas līdzeklis teļiem un sivēniem)

JF Die-Tan Plus (pretcaurejas līdzeklis liellopiem, cūkām un putniem)

JF Die-Tan Plus (pretcaurejas līdzeklis liellopiem, cūkām un putniem)

JF Die-Tan Plus (pretcaurejas līdzeklis liellopiem, cūkām un putniem)

JF elektrolītu boli (papildbarība dehidratācijas novēršanai un elektrolītu vielu līdzsvara atjaunošanai 
organismā),  aplikators jāiegādājas atsevišķi!

50 g* 
N10

JF enerģijas boli (papildbarība slaucamām govīm. Enerģijas avotu un vitamīnus saturoši boli),  aplikators 
jāiegādājas atsevišķi!  

JFarm fosfora boli (papildbarība slaucamām govīm atnešanās periodā. Fosforu un kalciju saturoši boli), 
aplikators jāiegādājas atsevišķi!  

120 g* 
N8

JF Glikol Plus (šķidra papildbarība, palīglīdzeklis ketozes ārstēšanā govīm)

JF Glikol Plus (šķidra papildbarība, palīglīdzeklis ketozes ārstēšanā govīm)

JF Glikol Plus (šķidra papildbarība, palīglīdzeklis ketozes ārstēšanā govīm)                                                                

JF Hydro-Diarstop koncentr. (dažādus elektrolītus saturoša diētiska papildb. teļiem)

JFarm kalcija boli (minerālbarība augstražīgām slaucamām govīm atnešanās periodā. Kalciju un D3 vitamīnu 
saturoši boli), aplikators jāiegādājas atsevišķi!

100 g* 
N8

JF Lato-Vit kapsulas 24 g (papildbarība govīm. Mikroelementus un vitamīnus saturoši boli – kapsulas), 
aplikators jāiegādājas atsevišķi!

JF Rumen Active (gremošanu veicinošs līdzeklis atgremotājiem. Piemīt caureju veicinoša darbība)

JF Rumen Active (gremošanu veicinošs līdzeklis atgremotājiem. Piemīt caureju veicinoša darbība)

Allistim (gremošanas uzlabošanai, ēstgribai un imunitātei, gremošanas trakta mikrofloras uzlabošanai un 
salmonellozes profilaksei putniem)

Allistim (gremošanas uzlabošanai, ēstgribai un imunitātei, gremošanas trakta mikrofloras uzlabošanai un 
salmonellozes profilaksei putniem)

Allistim (gremošanas uzlabošanai, ēstgribai un imunitātei, gremošanas trakta mikrofloras uzlabošanai un 
salmonellozes profilaksei putniem)

Artil (suņiem un kaķiem – locītavu veselības uzlabošanai)

Artil (suņiem un kaķiem – locītavu veselības uzlabošanai)

D3 Vit MAX (kaulu stiprībai un olu čaumalas uzlabošanai putniem)

D3 Vit MAX (kaulu stiprībai un olu čaumalas uzlabošanai putniem)



5 L

30 ml

100 ml

100 ml

500 ml

1 L

100 ml

250 ml

1 L

100 ml

250 ml

1 L

5 L

250 ml

5 L

250 ml

250 ml

1 L

100 ml

30 ml

100 ml

30 ml

100 ml

30 ml

100 ml

100 ml

250 ml

100 ml

250 ml

D3 Vit MAX (kaulu stiprībai un olu čaumalas uzlabošanai putniem)

Dermin (suņiem un kaķiem - apmatojuma, ādas un nagu veselības uzlabošanai, aknu reģenerācijai un 
atveseļošanas laikā pēc urīnceļu iekaisuma)

Dermin (suņiem un kaķiem - apmatojuma, ādas un nagu veselības uzlabošanai, aknu reģenerācijai un 
atveseļošanas laikā pēc urīnceļu iekaisuma)

Energetic EQ Booster (vitamīnus, aminoskābes un enerģiju saturoša papildbarība zirgiem, īpaši lielas slodzes 
laikā, kā arī nogurušiem un novājējušiem zirgiem)

Equi-Tonic (minerālvielas un aminoskābes saturoša papildbarība zirgiem, lai kompensētu elektrolītu zudumus 
dzīvnieka pastiprinātas svīšanas gadījumā)

Equi-Tonic (minerālvielas un aminoskābes saturoša papildbarība zirgiem, lai kompensētu elektrolītu zudumus 
dzīvnieka pastiprinātas svīšanas gadījumā)

Fertil Booster (slaucamām govīm un sivēnmātēm – apsēklošanas rezultātu uzlabošanai un reproduktīvajai 
veselībai, teļiem un cūkām – augšanai un imūnsistēmas stiprināšanai)

Fungivet (putniem sēnīšu infekciju gadījumā)

Fungivet (putniem sēnīšu infekciju gadījumā)

Imuno-CLF Booster (vitamīnus, augu ekstraktus un probiotiskās baktērijas saturoša papildbarība teļiem, 
atveseļošanās laikā, vārgiem teļiem pēc piedzimšanas, pēc antibiotiku terapijas, vai stresa gadījumā) (Ekspol)

Izotonic (putniem - enerģijai un elektrolītu balansa atjaunošanai (piem., karsta laika apstākļos, un pēc 
transportēšanas))

Izotonic (putniem - enerģijai un elektrolītu balansa atjaunošanai (piem., karsta laika apstākļos, un pēc 
transportēšanas))

Izotonic (putniem - enerģijai un elektrolītu balansa atjaunošanai (piem., karsta laika apstākļos, un pēc 
transportēšanas))

Lacti-Dry (vitamīnus, minerālvielas un augu ekstraktus saturoša papildbarība cietlaižamām slaucamām govīm)

Mineralix (minerālvielas saturoša papildbarība putniem)

Nefroton (nieru veselībai un funkciju uzlabošanai putniem)

Nervil (putniem - pretstresa, nomierinoša iedarbība (piem. karsta laika apstākļos))

Nervil (putniem - pretstresa, nomierinoša iedarbība (piem. karsta laika apstākļos))

NonDiar-CLF Booster (vitamīnus, augu ekstraktus un minerālvielas saturoša papildbarība teļiem, caurejas 
gadījumā, kā arī vienlaicīgi ar antibiotiku terapiju) (Ekspol)

NonDiar Lamb Booster (jēriem un kazlēniem caurejas gadījumā, kā arī vienlaicīgi ar antibiotiku terapiju)

NonDiar Lamb Booster (jēriem un kazlēniem caurejas gadījumā, kā arī vienlaicīgi ar antibiotiku terapiju)

Probi-CLF Booster (pirmpienu, vitamīnus un aminoskābes saturoša papildbarība jaundzimušiem teļiem, kā arī 
vecākiem vājiem teļiem, piemēram, pēc antibiotiku terapijas) (Ekspol)

Probi-CLF Booster (pirmpienu, vitamīnus un aminoskābes saturoša papildbarība jaundzimušiem teļiem, kā arī 
vecākiem vājiem teļiem, piemēram, pēc antibiotiku terapijas) (Ekspol)

Probi Lamb Booster (Pirmpienu, vitamīnus un aminoskābes  saturoša papildbarība jaundzimušiem vājiem 
jēriem un kazlēniem, kā arī vecākiem vājiem jēriem un kazlēniem, piemēram,  pēc antibiotiku terapijas) (Ekspol)

Probi Lamb  pudelītē (Pirmpienu, vitamīnus un aminoskābes  saturoša papildbarība jaundzimušiem vājiem jēriem 
un kazlēniem, kā arī vecākiem vājiem jēriem un kazlēniem, piemēram,  pēc antibiotiku terapijas) (Ekspol)

Probi Lamb Booster šļircē (Pirmpienu, vitamīnus un aminoskābes  saturoša papildbarība jaundzimušiem 
vājiem jēriem un kazlēniem, kā arī vecākiem vājiem jēriem un kazlēniem, piemēram,  pēc antibiotiku terapijas) 
(Ekspol)

Proliver (aknu veselībai un funkciju uzlabošanai putniem)

Pulmol-Eq Booster (Augu ekstraktus saturoša papildbarība zirgiem, saaukstēšanās gadījumā un ar respiratorās 
sistēmas darbības traucējumiem) (Ekspol)

Pulmosilver (elpceļu slimību profilaksei, elpošanas atvieglošanai karsta laika apstākļos, imunitātes stiprināšanai 
putniem)



1 L

5 L

100 ml

Osteovet papildbarības (Latvija)
N30

N100

50 g

60 g

140 g

400 g

3 kg

20 kg

3 kg

10kg

Papildbarības suņiem un kaķiem
100 g

N150

Bio-X testi
4x5

N10

N10

N10

N10

N10

N10

Barības nesatur konservantus, soju, kviešus, mākslīgās krāsvielas un aromātvielas!

20 kg

10 kg

4 kg

20 kg

10 kg

18 kg

4 kg

10 kg

18 kg

Pulmosilver (elpceļu slimību profilaksei, elpošanas atvieglošanai karsta laika apstākļos, imunitātes stiprināšanai 
putniem)

Pulmosilver (elpceļu slimību profilaksei, elpošanas atvieglošanai karsta laika apstākļos, imunitātes stiprināšanai 
putniem)

Sedat-Eq Booster (Mikroelementus, augu ekstraktus, vitamīnus un aminoskābes saturoša papildbarība 
hiperaktīviem zirgiem, ar noslieci uz stresu) (Ekspol)

OSTEOVET 2 tabletes suņiem 

OSTEOVET 2 tabletes suņiem

OSTEOVET 2 citrāts suņiem

OSTEOVET kalcija karbonāts pulveris suņiem

OSTEOVET kalcija karbonāts pulveris suņiem

OSTEOVET kalcija karbonāts pulveris suņiem

OSTEOVET barības sastāvdaļa liellopiem (maisiņš)

OSTEOVET barības sastāvdaļa liellopiem
OSTEOVET barības sastāvdaļa mājputniem (maisiņš)

OSTEOVET barības sastāvdaļa mājputniem (maisiņš)

Maltpaste (pasta spalvu kamolu izvadīšanai kaķiem) (DR. ALDER’S)

Osteovit (ikdienas lietošanai kaulu un locītavu stiprināšanai) (Biofaktor)

Bio-X Tetra Strips (4x5) K 156

Bio-X Rotavirus Strips (10x) K 152                                               UZ PASŪTĪJUMA

Bio-X E. Coli F5 (K99) Strips (10x) K 154                            UZ PASŪTĪJUMA

Bio-X Cryptosporidium parvum Strips (10x) K 15          UZ PASŪTĪJUMA

Bio-X Coronavirus Strips (10x) K 153                                        UZ PASŪTĪJUMA

Bio-X BRSV Strips (10x) K 253                                                         UZ PASŪTĪJUMA

Bio-X BHV-1 Strips (10x) K 342                                                      UZ PASŪTĪJUMA

JOSERA (Vācija) suņu, kaķu un zirgu barību 
piedāvājums

Josera Premium Active (Pilnvērtīga Premium barība pieaugušiem aktīviem un sportiskiem visu šķirņu suņiem)

Josera Premium Classic (Pilnvērtīga Premium barība pieaugušiem kaķiem ar putnu gaļu un zivi)

Josera Premium Economy (Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem ar gaļu un graudu produktiem)

Josera Premium JosiCat Poultry (Pilnvērtīga Premium barība pieaugušiem kaķiem ar mājputnu gaļu un 
graudu produktiem)

Josera Premium JosiCat Beef (Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem ar liellopa gaļu un graudu 
produktiem)



10 kg

18 kg

20 kg

18 kg

20 kg

20 kg

4 kg

15 kg

15 kg

4 kg

1.5 kg

400 g

2 kg

10 kg

400 g

2 kg

10 kg

400 g

2 kg

10 kg

15 kg

4 kg

1.5 kg

4kg

15 kg

15 kg

4 kg

1.5 kg

15 kg

15 kg

4 kg

1.5 kg

15 kg

4 kg

15 kg

400 g

2 kg

10 kg

1.5 kg

4 kg

15 kg

400 g

Josera Premium JosiCat Duck&Fish (Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem ar pīles un laša   gaļu un 
graudu produktiem)

Josera Premium Junior (Pilnvērtīga Premium barība (kroketes) augošiem visu šķirņu kucēniem)

Josera Premium Premio Adult (Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem ar gaļu un graudu produktiem)

Josera Premium Regular (Pilnvērtīga Premium barība (kroketes) pieaugušiem visu šķirņu suņiem ar vidēju 
aktivitāti)

Josera Premium Sensitive (Pilnvērtīga Premium barība ar cāļa gaļu un rīsiem, paredzēta visu šķirņu 
pieaugušiem suņiem)

Josera Super Premium Active Nature (Pilnvērtīga Super Premium barība (kroketēs) ar jēra gaļu, paredzēta 
pieaugušiem aktīviem suņiem)

Josera Super Premium Balance (Pilnvērtīga Super Premium barība vecākiem/mazāk aktīviem suņiem)

Josera Super Premium Carismo (Pilnvērtīga, diētiska Super Premium barība ar samazinātu fosfora 
īpatsvaru, paredzēta vecākiem kaķiem vai kaķiem ar hronisku nieru nepietiekamību)

Josera Super Premium Catelux (Pilnvērtīga Super Premium barība ar putnu gaļu, paredzēta izvēlīgiem 
pieaugušiem kaķiem, īpaši garspalvaino šķirņu kaķiem)

Josera Super Premium Culinesse (Pilnvērtīga Super Premium barība ar putnu gaļu un lasi izvēlīgiem 
kaķiem)

Josera Super Premium Duck&Potato (Pilnvērtīga Super Premium barība ar pīles gaļu un kartupeļiem, 
paredzēta pieaugušiem suņiem, īpaši ar jutīgu gremošanas traktu un alerģiju pret graudaugu produktiem) 

Josera Super Premium FamilyPlus (Pilnvērtīga Super Premium barība ar laša gaļu, paredzēta kucēm 
grūsnības un zīdīšanas periodā, kā arī kucēniem, sākot ar 3. nedēļu)

Josera Super Premium Festival (Pilnvērtīga Super Premium barība pieaugušiem suņiem ar putnu gaļu, lasi 
un rīsiem (ar mērci))

Josera Super Premium High Energy (Pilnvērtīga Super Premium bar. ļoti aktīviem suņiem ar putnu gaļu un 
lasi)

Josera Super Premium Kids (Pilnvērtīga Super Premium barība lielo un vidējo šķirņu kucēniem)

Josera Super Premium Lamb&Rice (Pilnvērtīga Super Premium barība pieaugušiem suņiem ar jēra gaļu un 
rīsiem)

Josera Super Premium Large Breed (Pilnvērtīga Super Premium barība pieaugušiem aktīviem vidējo un 
lielo šķirņu suņiem)

Josera Super Premium Leger Light (Pilnvērtīga Super Premium barība ar zemu enerģijas līmeni 
pieaugušiem, mazāk aktīviem kaķiem, piemērota arī kastrētiem kaķiem)

Josera Super Premium Light&Vital (Diētiska pilnvērtīga Super Premium barība ar mājputnu gaļu, 
paredzēta pieaugušiem suņiem svara samazināšanai un regulēšanai.)

Josera Super Premium Marinesse (Pilnvērtīga Super Premium barība ar zivi, kartupeļiem un rīsiem, 
paredzēta pieaugušiem kaķiem, īpaši kaķiem ar barības alerģijām)



2 kg

10 kg

400 g

2 kg

10 kg

15 kg

4 kg

1.5 kg

15 kg

4 kg

1.5 kg

400 g

2 kg

10 kg

15 kg

4 kg

15 kg

4 kg

15 kg

4 kg

1.5 kg

15 kg

4 kg

1.5 kg
 400 g

2 kg

10 kg

15 kg

4 kg

1.5 kg
15 kg

4 kg

1.5 kg

1.5 kg

4 kg

15 kg

1.5 kg

10 kg

10 kg

2.5 kg

20 kg

15 kg

20 kg

Josera Super Premium Marinesse (Pilnvērtīga Super Premium barība ar zivi, kartupeļiem un rīsiem, 
paredzēta pieaugušiem kaķiem, īpaši kaķiem ar barības alerģijām)

Josera Super Premium Minette Kitten (Pilnvērtīga Super Premium barība augošiem kaķēniem un grūsnām 
zīdošām kaķenēm ar putnu gaļu, lasi un kukurūzu)

Josera Super Premium Minis Best (Pilnvērtīga Super Premium barība ar jēra gaļu un lasi, paredzēta mazo 
šķirņu suņu kucēnu izaudzēšanai un aktīviem mazo šķirņu pieaugušiem suņiem)

Josera Super Premium Miniwell (Pilnvērtīga Super Premium barība izvēlīgiem suņiem ar putnu gaļu, 
kukurūzu un rīsiem. Īpaši paredzēta mazo šķirņu suņiem)

Josera Super Premium NatureCat (Pilnvērtīga Super Premium barība ar mājputnu gaļu un  laša gaļu, 
paredzēta pieaugušiem kaķiem,  arī kaķiem ar jutīgu gemošanas sistēmu pret graudu produktiem.
Piemērota arī kaķēniem no 6 mēn. vecuma, ja ir nepieciešama barība bez graudaugiem.
)

Josera Super Premium Optiness (Pilnvērtīga Super Premium barība pieaugušiem suņiem ar jēra un putnu 
gaļu, kartupeļiem)

Josera Super Premium Poultry-Menu (Pilnvērtīga Super Premium barība (kroketēs) ar putnu gaļu, 
paredzēta visu šķirņu pieaugušiem suņiem ar vidēju aktivitāti, īpaši suniem ar jutīgu gremošanas sistēmu) 

Josera Super Premium Salmon&Potato (Pilnvērtīga Super Premium barība ar lasi un kartupeļiem, 
paredzēta pieaugušiem suņiem, īpaši suņiem ar jutīgu gremošanas sistēmu)

Josera Super Premium SensiAdult (Pilnvērtīga Super Premium barība aktīviem pieaugušiem suņiem ar 
jutīgu gremošanas sistēmu)

Josera Super Premium SensiCat (Pilnvērtīga Super Premium barība kaķiem ar jutīgu gremošanas sistēmu ar 
putnu gaļu, olu pulveri un rīsiem)

Josera Super Premium SensiJunior (Pilnvērtīga Super Premium barība (kroketēs) ar pīles gaļu un lasi, 
paredzēta sportisku šķirņu augošiem kucēniem, kā arī kucēniem ar jutīgu gremošanas sistēmu) 

Josera Super Premium SensiPlus (Pilnvērtīga Super Premium barība pieaugušiem suņiem ar pīles gaļu un 
rīsiem. Piemērota arī suņiem ar jutīgu gremošanas sistēmu)

Josera Super Premium YoungStar (Pilnvērtīga Super Premium barība ar putnu gaļu un kartupeļiem. 
Paredzēta kucēniem no 8 nedēļu vecuma, kā arī kucēniem ar jutīgu gremošanas sistēmu)

Josera Knuspies (Papildbarība suņiem - kraukšķīgs kārums ar pīles gaļu)

Josera Snaxx (Papildbarība suņiem - kraukšķīgs graužams kārums zobu kopšanai un veselības uzlabošanai)

Josera Welpenstarter (Papildbarība kucēniem, barojošs un garšīgs piena aizvietotājs)

Josera zirgiem Fohlen&Stute (Papildbarība (muslis) grūsnām un laktējošām ķēvēm, kā arī kumeļiem no 2 
mēnešu līdz 1 gada vecumam)

Josera zirgiem Joker-Mineral (Vitamīnu, minerālvielu un mikroelementu Premium papildbarība zirgiem)   

Josera zirgiem Krauter Aktiv (Papildbarība, garšīgs placinātu graudu maisījums zirgiem, bez auzām 
ikdienas izēdināšanai. Vidēji aktīviem zirgiem)



20 kg

15 kg

20 kg

3 kg

GREEN PETFOOD PREMIUM BARĪBA SUŅIEM, 

15 kg

15 kg

400 g

1.5 kg

3 kg

400 g

1.5 kg

3 kg

400 g

1.5 kg

3 kg

7 kg

12 kg

1.5 kg

3 kg

7 kg

400 g

1.5 kg

3 kg

7 kg

1.5 kg

3 kg

1.5 kg

3 kg

7 kg

1.5 kg

3 kg

7 kg

3 kg

Josera zirgiem Leichter Mix (Musli tipa papildbarība ar samazinātu enerģijas daudzumu zirgiem)

Josera zirgiem Mash Rapid (Papildbarība zirgiem. Vienkārši pagatavojama, viegli sagremojama, garšīga, ar 
papildus enerģiju)

Josera zirgiem Sport Plus (Enerģiju saturoša papildbarība (muslis) zirgiem ar vidēju un lielu slodzi (arī sporta 
zirgiem)  

Josera zirgiem Weide Mineralcobs (Minerālvielas un vitamīnus saturoša papildbarība zirgiem, kārums)

AR SAMAZINĀTU GAĻAS DAUDZUMU VAI 100% 
VEĢETĀRAS IZCELSMES

VeggieDog light (Pilnvērtīga barība, paredzēta pieaugušiem visu šķirņu suņiem. 

VeggieDog Grainfree (Pilnvērtīga barība, paredzēta pieaugušiem visu šķirņu suņiem. 
Satur 100% veģetāras izcelsmes sastāvdaļas.

VIRBAC (Francija) suņu un  kaķu barību piedāvājums. 
Virbac barības tiks izplatītas tikai veterinārārstiem (vet.klīnikās, vet.aptiekās un 
privātpraksēs)!

HPM Cat BABY PRE NEUTERED                                                                      Pilnvērtīga 
barība kaķēniem no atšķiršanas  līdz 1 gada vecumam vai līdz kastrācijai, sterilizēšanai. 
Piemērota arī kā pilnvērtīga barība grūsnām un laktējošām kaķenēm.

HPM Cat JUNIOR NEUTERED                                                                            Pilnvērtīga 
barība augošiem kastrētiem un sterilizētiem kaķiem no kastrācijas vai sterilizācijas  līdz 1 gada 
vecumam

HPM Cat ADULT NEUTERED                                                                          Pilnvērtīga 
barība pieaugušiem kastrētiem vai  sterilizētiem kaķiem no 1 gada vecuma

                                                                                                                                              HPM 
Cat ADULT salmon NEUTER.&ENTIRE                                          Pilnvērtīga barība 
pieaugušiem kastrētiem un sterilizētiem,   gan arī visiem pārējiem kaķiem no 1 gada vecuma

HPM Cat SENIOR NEUTERED                                                                          Pilnvērtīga 
barība vecākiem kastrētiem un sterilizētiem  kaķiem no 10 gadu vecuma

HPM DOG BABY SMALL&TOY                                                                       Pilnvērtīga 
barība mazo šķirņu kucēniem līdz 10 mēnešu vecumam. Piemērota arī kā pilnvērtīga barība 
grūsnām vai laktējošām mazo šķirņu kucēm

HPM DOG ADULT SMALL&TOY                                                                   Pilnvērtīga 
barība pieaugušiem nekastrētiem un nesterilizētiem mazo šķirņu suņiem no 10 mēnešu vecuma

HPM DOG SENIOR SMALL&TOY                                                                  Pilnvērtīga 
barība vecākiem  mazo šķirņu suņiem pēc 10 gadu vecuma, un vecākiem ļoti mazo šķirņu 
suņiem pēc 12 gadu vecuma

HPM DOG BABY LARGE&MEDIUM                                                              Pilnvērtīga 
barība lielo šķirņu kucēniem līdz 7 mēnešu vecumam, vidējo šķirņu kucēniem līdz 6 mēnešu 
vecumam.
Piemērota arī kā pilnvērtīga barība grūsnām vai laktējošām vidējo un lielo šķirņu kucēm.



7 kg

12 kg

3 kg

7 kg

12 kg

3 kg

7 kg

12 kg

3 kg

7 kg

12 kg

16 kg

3 kg

7 kg

12 kg

1.5 kg

3 kg

7 kg

1.5 kg

3 kg

7 kg

3 kg

7 kg

12 kg

3 kg

7 kg

12 kg

1.5 kg

3 kg

7.5 kg

1.5 kg

3 kg

1.5 kg

3 kg

1.5 kg

3 kg

7.5 kg

3 kg

7.5 kg

HPM DOG BABY LARGE&MEDIUM                                                              Pilnvērtīga 
barība lielo šķirņu kucēniem līdz 7 mēnešu vecumam, vidējo šķirņu kucēniem līdz 6 mēnešu 
vecumam.
Piemērota arī kā pilnvērtīga barība grūsnām vai laktējošām vidējo un lielo šķirņu kucēm.

HPM DOG JUNIOR SPECIAL MEDIUM                                                        Pilnvērtīga 
barība augošiem vidējo šķirņu suņiem pēc intensīvā augšanas perioda, no 7 mēnešu līdz 12 
mēnešu vecumam

HPM DOG JUNIOR SPECIAL LARGE                                                Pilnvērtīga barība 
augošiem lielo šķirņu suņiem pēc intensīvā augšanas perioda, no 8 mēnešu līdz 18 mēnešu 
vecumam

HPM DOG ADULT LARGE&MEDIUM                                                            Pilnvērtīga 
barība pieaugušiem lielo šķirņu suņiem pēc 18 mēnešu vecuma, vidējo šķirņu suņiem pēc 12 
mēnešu vecuma

HPM DOG SENIOR LARGE&MEDIUM                                                         Pilnvērtīga 
barība vecākiem nekastrētiem un nesterilizētiem lielo šķirņu suņiem pēc 6 gadu vecuma, vidējo 
šķirņu suņiem pēc 8 gadu vecuma

HPM DOG ADULT NEUTER. SMALL&TOY                                                  Pilnvērtīga 
barība pieaugušiem kastrētiem un sterilizētiem (vai ar tieksmi uz aptaukošanos) mazo šķirņu 
suņiem pēc 10 mēnešu vecuma 

HPM DOG SENIOR NEUTER. SMALL&TOY                                                 Pilnvērtīga 
barība  kastrētiem un sterilizētiem vecākiem (vai ar tieksmi uz aptaukošanos) mazo šķirņu 
suņiem pēc 10 gadu vecuma, ļoti mazo šķirņu suņiem pēc 12 gadu vecuma

 HPM DOG ADULT NEUTER. LARGE&MEDIUM                              Pilnvērtīga barība 
pieaugušiem kastrētiem un sterilizētiem (vai ar tieksmi uz aptaukošanos) lielo šķirņu suņiem pēc 
18 mēnešu vecuma, un vidējo šķirņu suņiem pēc 12 mēnešu vecuma

HPM DOG SENIOR  NEUTER. LARGE&MEDIUM                           Pilnvērtīga barība 
vecākiem kastrētiem un sterilizētiem (vai ar tieksmi uz aptaukošanos) lielo šķirņu suņiem pēc 6 
gadu vecuma, un vidējo šķirņu suņiem pēc 8 gadu vecuma

VIRBAC (Francija) suņu un  kaķu diētiskās (terapeitiskās) 
barības piedāvājums. Virbac barības tiks izplatītas tikai veterinārārstiem 
(vet.klīnikās, vet.aptiekās un privātpraksēs)!

VET COMPLEX Cat CALORIE REGULATION                                             Pilnvērtīga 
diētiskā barība  kaķiem liekā svara samazināšanai

VET COMPLEX Cat DIGESTIVE                                                             Pilnvērtīga diētiskā 
barība kastrētiem/sterilizētiem kaķiem, palīdz veicināt gremošanu, kompensēt vāju gremošanu 
un eksokrīnu aizkuņģa dziedzera mazspēju, kā arī samazina akūtas zarnu malabsobcijas risku

VET COMPLEX Cat RENAL                                                                              Pilnvērtīga 
diētiskā barība kaķiem, nieru funkciju atbalstam hroniskas nieru darbības nepietiekamības 
gadījumā

VET COMPLEX Cat UROLOGY                                                             Pilnvērtīga diētiskā 
barība kaķiem, lai samazinātu urīna blīvumu un iekaisumu urīnizvadceļos, kā arī urīnakmeņu un  
cistīta novēršanai

VET COMPLEX Dog ARTICULATION                                                           Pilnvērtīga 
diētiskā barība  suņiem metabolisma veicināšanai locītavās osteoartrīta gadījumā
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VET COMPLEX Dog ARTICULATION                                                           Pilnvērtīga 
diētiskā barība  suņiem metabolisma veicināšanai locītavās osteoartrīta gadījumā

VET COMPLEX Dog CALORIE REGULATION                                  Pilnvērtīga diētiskā 
barība  suņiem liekā svara samazināšanai

VET COMPLEX Dog DERMAL                                                                           Pilnvērtīga 
diētiskā barība alerģiskiem  suņiem

VET COMPLEX Dog DIGESTIVE                                                                     Pilnvērtīga 
diētiskā barība  suņiem, palīdz veicināt gremošanu, kompensēt vāju gremošanu un eksokrīnu 
aizkuņģa dziedzera mazspēju, kā arī samazina akūtas zarnu malabsobcijas risku

VET COMPLEX Dog RENAL                                                                                Pilnvērtīga 
diētiskā barība  suņiem nieru funkciju atbalstam hroniskas nieru mazspējas gadījumā

SIA Bertas nams

 e-pasts:mail@bertasnams.lv www.bertasnams.lv
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