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— – IR JAUNA SUNU PAPILDBARIBAS LINIJA

Mūsu zīmols apvieno bagātīgu zivju uzturvērtību ar vienkāršu recepti suņa uzturā – tā 
ir atbilde uz pieaugošo pieprasījumu pēc dabiskas un ērtas barības mūsu 
mājdzīvniekiem. Tādā veidā mēs varam parūpēties par saviem mīluļiem tāpat kā par 
sevi! 

Mūsu produkcija ir 100% dabīga, barojoša papildbarība no zivīm un zivju ādas, kura 
papildinās suņu pamata uzturu. Mūsu produkcija neapšaubāmi pieder pie "holistiskas" 
klases barības. Mūsu produktiem ir piesātināts aromāts, kas piesaistīs jūsu suņa 
uzmanību, tie ir sevišķi gardi, kas liks sunim prasīt vēl, un ir pietiekami mazi un ērti, lai 
tos varētu izmantot jebkurā brīdī.

 

MUSU PRODUKCIJAS PRIEKSROCIBAS 
Mūsu gardā papildbarība ar augstu zivs saturu ir ne tikai barojoša – tā uzlabo spalvas un 
ādas veselību, veicina gremošanu, locītavu kustīgumu un dod enerģiju. Mūsu 
produkcijas galvenā sastāvdaļa ir Ziemeļjūras un Barenca jūras mītošās baltās un 
sarkanās zivis. DLF kompānija piedāvā labāko zivju našķu sortimentu suņiem.
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2-3  stienīši (sloksnes), vai 3-5 gabaliņi dienā 
atkarībā no suņa lieluma. Sunim vienmēr jābūt 
brīvi pieejamam svaigam ūdenim.

Papildbarība no maltas mencas

STIENISI / SLOKSNES / GABALINI

Neto svars: 70g., 500g., 1000g.
Mūsu produkti tiek gatavoti no maltas mencas, 
izmantojot speciālo žāvēšanas režīmu. Atšķirībā no 
citām žāvēšanas iekārtām, mūsu krāsnis ļauj 
saglabāt 70%-80% no zivju sastāvā esošajām 
uzturvielām un aromātiem. Tādā veidā zivs sastāvā 
esošais proteīns (līdz 66,7%) saglabājas un kļūs par 
vērtīgu pārtikas piedevu mūsu mīluļu pamata 
uzturā.
Maltas zivis satur arī asakas un skrimšļus, kas ir 
lielisks kalcija avots. Kalcijs palīdz stiprināt kaulus 
un zobus un veicina normālu muskuļu un audu 
augšanu. Skrimšļi ir glikozamīna un hondroitīna 
avots, kas palīdz saglabāt locītavu veselību.

BAROSANAS REKOMENDACIJAS-<

ANALITISKAS SASTAVDALAS

produkta 304 Kcal/ 1285 kJ

Kopproteīns 66,7 % 

Koptauki 3,5 % 

Ogļhidrāti 0,2 % 

Kopšķiedra 2,7 % 

Koppelni 24,28 % 

Mitrums <10 %

Omega-3 1,2 % 

Omega-6 0,2 % 

Omega-9 0,8 % 
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BAROSANAS REKOMENDACIJAS-<

2-3 rullīši (bizes) dienā atkarībā no suņa lieluma. 
Sunim vienmēr jābūt brīvi pieejamam svaigam 
ūdenim.

Mēs izmantojam Barenca jūrā un Ziemeļjūrā 
nozvejotu lašu ādu. Āda tiek apstrādāta ar rokām, 
bet īpašas krāsnis un žāvēšanas režīms palīdz 
saglabāt līdz pat 70%-80% no zivju ādas sastāvā 
esošajām uzturvielām un aromātiem.
Laša āda satur lielu daudzumu polinepiesātināto 
taukskābju Omega-3 (3,7%), Omega-6 (4,0%) un 
Omega-9 (12,1%). Omega-3 taukskābes ir 
nepieciešamas imūno traucējumu, sirds un asinsvadu 
slimību, redzes problēmu, cukura diabēta, liekā vai 
nepietiekama svara, osteoartrīta un reimatoīdā 
artrīta gadījumos. Polinepiesātinātās taukskābes 
Omega-3 un Omega-6 uzlabo ādas un vilnas 
struktūru, paaugstina vitamīnu A un E uzsūkšanos.
Pateicoties raupjai struktūrai, mūsu dabiska laša 
ādas papildu barība aizstāj zobu tīrīšanu, palīdz 
noņemt zobu aplikumu un zobakmeni un masē 
smaganas. Turklāt papildbarība no žāvētas zivju ādas 
ir lieliski piemērota kucēniem zobu augšanas laikā.

Papildbarība no laša ādas

Neto svars: 70g., 500g., 1000g.

RULLISI / BIZES / GABALINI

ANALITISKAS SASTAVDALAS

Sastāvs                                        Zivs - 100% laša āda 

produkta 286 Kcal/ 1207 kJ

Kopproteīns 61,3 % 

Koptauki 26,6 % 

Ogļhidrāti 0,4 % 

Kopšķiedra <0,5 % 

Koppelni 6,60 % 

Mitrums <5 % 

Omega-3 3,7 % 

Omega-6 4,0 % 

Omega-9 12,1 % 

- - -
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BAROSANAS REKOMENDACIJAS-<

2-3 stienīši vai 1-2 gredzeni dienā atkarībā no suņa 
lieluma. Sunim vienmēr jābūt brīvi pieejamam 
svaigam ūdenim.

Šo produktu grupu pārstāv maltas mencu stienīši, 
kas iesaiņotas laša ādā (Salmon & Cod sticks) pa 
70g, 500g, 1000g, un mencu un lašu ādas 
gredzenos (Salmon & Cod skin), iesaiņojumos pa 
250g , 500g, 1000g.
Šis produkts ir brīnišķīga simbioze visām barības 
vielām, kas atrodas mencās un laša ādā! Menca dod 
daudz olbaltumvielu - līdz 88%, un laša ādai, 
protams, neaizvietojamās Omega skābes - līdz 
6,28%. Šo produktu augstā enerģētiskā vērtība, 
laša ādas klātbūtne zobu un smaganu tīrīšanai un 
masāžai, padara šos produktus par lielisku 
papildinājumu jūsu mājdzīvnieku ikdienas uzturā.

Papildbarība no

MENCAS UN LASA ADAS

Neto svars: 70g., 250g., 500g., 1000g.

ANALITISKAS SASTAVDALAS

Sastāvs  

produkta     328 Kcal/ 1380 kJ

Kopproteīns 88,2 % 

Koptauki 7,3 % 

Ogļhidrāti <0,5 % 

Kopšķiedra 0,44 % 

Koppelni 6,03 % 

Mitrums <10,90 % 

Omega-3 1,34 % 

Omega-6 0,24 % 

Omega-9 4,7 % 

- - -
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BAROSANAS REKOMENDACIJAS-<

Šprotes vai brētliņas ir mazas zivis, kas pieder pie 
siļķu dzimtas un pārtikā lietojamajām zivīm. Tas ir 
izcils olbaltumvielu (58%) un polienepiesātināto 
Omega-3 taukskābju (4,3%) apvienojums.
Brētliņas ir pazīstamas ar savu uzturvērtību, 
pateicoties augstampolinepiesātināto tauku 
saturam, tostarp eikozapentaēnskābe (EPA) un 
dokozaheksaēnskābe (DHS), kuras tiek uzskatītas 
par neaizstājamām suņa uzturā, jo tās veicina sirds 
veselību un uzlabo asinsriti.
Mūsu produkti no veselām zivīm, tāpat kā visi 
pārējie DOGSLIKEFISH produkti, tiek pagatavoti 
speciālajās krāsnīs ar žāvēšanas režīmu, kas ļauj 
saglabāt 70%-80% no zivju sastāvā esošajām 
uzturvielām. Mēs izmantojam Baltijas jūrā 
nozvejotas brētliņas, kuras pirms žāvēšanas tiek 
rūpīgi šķirotas ar rokām.

5-7 zivtiņas dienā atkarībā no suņa lieluma. 
Sunim vienmēr jābūt brīvi pieejamam svaigam 
ūdenim.

Papildbarība no 
veselām zivīm

Neto svars: 70 g., 500 g., 1000 g.

SPROTES

<

ANALITISKAS SASTAVDALAS

produkta     247 Kcal / 1046 kJ

Kopproteīns 58 % 

Koptauki 23 % 

Ogļhidrāti 0,5 % 

Kopšķiedra <0,4 % 

Koppelni 8,7 % 

Mitrums <5 % 

Omega-3 4,3 % 

- - -
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Uzņēmuma kolektīvu veido speciālisti, kuriem ir daudzu gadu pieredze zivju pārstrādes 
produktu ražošanā un kuri ir patiesi mājdzīvnieku mīļotāji. 

Latvijā, valstī ar izeju pie jūras, pastāv ilggadēja zivju produktu pārstrādes un lietošanas 
tradīcija un kultūra. Sekojot līdzi izmaiņām uztura jomā un pārejai uz dabisku un 
veselīgu uzturu un dzīvesveidu, mēs vēlamiem, lai mūsu mīluļi ēstu tāpat kā mēs  – 
pareizi un racionāli, tāpēc zivju lietošanai mājdzīvnieku uzturā ir ļoti liela nozīme. 

Mēs pievēršam īpašu uzmanību mūsu produktu kvalitātei un dabiskumam, tieši tāpēc 
par savas ražotnes vietu mēs esam izvēlējušies ekoloģiski tīru vietu Rīgas jūras līča 
piekrastē, labi zināmā kūrorta vietā Jūrmalā. 

Mūsu speciālisti, kuriem ir desmit gadu pieredze zivju pārstrādē, veiksmīgi pielieto 
savas zināšanas, lai ražotu kvalitatīvu mājdzīvnieku papildbarību no zivīm. 

Mēs ceram, ka mūsu produkti kļūs par neaizstājamu gardu un veselīgu daļu jūsu mīluļu 
uzturā! 

MUSU GALVENAIS MERKIS 
ir veicināt mūsu 
mīluļu veselību! 

MUSU MISIJA  
ir piedāvāt tirgū 
augstas kvalitātes 
dabiskas suņu 
papildbarības no 
zivīm! 
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KAULIEM ZOBIEM
MOTIVACIJA
MACIBAM
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SIA NOVA TRADER
Zivju papildbarības ražotājs suņiem

(Eiropas ražotāja numurs A 079594)

Jūrmala, Durbes iela 2b, LV-2012, Latvija
Tel. +37128696001

E-mail: dlf@dogslikefish.com

www.dogslikefish.com
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