
 

VEGGIE DOG ADULT GRAINFREE 
 

Lietošanai dzīvniekiem. 
 
Pilnvērtīga barība ar kartupeļiem un zirņiem, paredzēta pieaugušiem visu šķirņu suņiem, īpaši 
suņiem, kuriem ir alerģija pret dzīvnieku izcelsmes proteīniem, kā arī suņiem ar jutīgu gremošanas 
sistēmu. Nesatur graudaugus. 
Satur 100% veģetāras izcelsmes sastāvdaļas. 
Barojot suni ar šādu barību, Jūs atbalstāt ilgtspējīgu apkārtējo vidi. 
 
Kartupeļi ir alternatīvas ogļhirdātu avots, zirņi satur vērtīgas aminoskābes. 
 
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 soju, konservantus, mākslīgās krāsvielas un aromatizētājus. 
Uzmanību! Barība nav piemērota grūsnām un zīdošām kucēm, kā arī augošiem suņiem. 
 
Sastāvs: kartupeļi 41%, zirņu milti 14%, kartupeļu proteīns, saulespuķu eļļa, raugs (daļēji hidrolizēts), 
minerālvielas, biešu šķiedra, ābolu šķiedra 3%, hidrolizēts augu izcelsmes proteīns, cigoriņu saknes milti, 
garšaugi un augļi 0,1%, kaltētas aļģes 0.05%. 
 
Analītiskie komponenti: Kopproteīns 20,0%, kopeļļas un tauki 12,0%, koppelni 6,8%, kopšķiedra 2.5 %, kalcijs 
0.85%, fosfors 0,65%. 
 
Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg: A vit (E672) 12 000 IV, D3 vit. (E671) 1200 IV, E vit. (E 3a700) 130 mg, C 
vit. (E300) (Kalcija-nātrija askorbilmonofosfāts) 100mg, B1 vit. 10 mg, B2 vit. 15 mg, B6 vit. (E 3a831) 15mg, 
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 220 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 0,3 mg (nātrija selenīts, E8). 
Tehnoloģiskās piedevas: antioksidants- dabīgas izcelsmes E vitamīns. 
 
Rekomendējamās diennakts barības devas:   
 
Suņa svars (kg) VeggieDog adult grainfree (g) 24h 

 Mazāk aktīvs/vecāks Vid. aktīvs Aktīvs 
5 55 65 85 

10 85 115 145 
20 140 195 245 
30 190 260 330 
40 240 325 410 
60 350 455 560 
80 400 545 690 

 
Dotās barības devas ir orientējošas, to lielumu iespaido suņa šķirne, kondīcija, aktivitāte, turēšanas apstākļi. 
Sunim pastāvīgi nodrošināt pieejamu svaigu dzeramo ūdeni.  
 
Barību uzglabāt sausā, tumšā, vēsā vietā, iepakojumu vienmēr turēt noslēgtu.  
 
Fasējums 15 kg maisi.  
 
Barības sēriju un minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz iepakojuma.  
 
Ražotājs:  foodforplanet GmbH (Vācija), aDE-BY-1-00255. 
 
Izplata:„BERTAS NAMS”SIA; Ventspils iela 50, Rīga,LV1004; tālr. 80000060, atz.Nr. aLV 019020 


