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SIA Kalnabeite ir veterināro zāļu lieltirgotava, kas jau vairāk kā 20 gadus piedāvā veterinārās preces visā Latvijas 

teritorijā. Mēs sadarbojamies ar labākajiem veterināro preču ražotājiem Eiropā kā Richter Pharma, Jorgen Kruuse, 

Salvana Tiernahnung, Vitfoss u.c.  Mūsu klientu konsultanti ir izglītoti un praktizējoši vetārsti, kas izzin klienta vēlmes 

un vajadzības, piedāvā atbilstošas preces un risinājumus. Piedāvājam ātru un precīzi preču piegādi uz klienta norādīto 

adresi.  

SIA KALNABEITE  

Kalnabeites 9, Siguldas pagasts, 

Siguldas novads, LV-2150 

Veterinārā aptieka: 67972506, 26483566 

Lieltirgotava: 67895632, 29232321 

DARBA LAIKS 

Darba dienas   8.30 – 17.00 

S, Sv - BRĪVS 

Veterinārā aptieka RĒZEKNĒ 

Latgales iela 20, Rēzekne 

Tel. 64623595, 26381115 

Konsultē licencēta veterinārārste Anita Vilciņa 

DARBA LAIKS 

Darba dienas   9.00 – 16.00 

S, Sv - BRĪVS 

 

Interneta veikals www.primapro.lv 

 

SAZINIES AR MUMS: 

67972506 

26483566 

Rēķinu apmaksa 21 diena. 

Bankas rekvizīti: 

Reģ. Nr. 40003518189 

 

Banka: Swedbank AS 

Kods: HABALV22 

Konts: LV85HAB0551024449471 

 

Banka: SEB banka AS 

Kods: UNLALV2X 

Konts: 

LV74UNLA0050006296759 

Banka: Banka Citadele 

Kods: PARXLV 

Konts: 

LV62PARX0015696800001 

Piedāvājam: 

 Medikamentus 

 Veterināros instrumentus un iekārtas no Jorgen Kruuse www.kruuse.com 

 Piegādi 

 Atlaides patstāvīgajiem klientiem 

*Preču sortiments un cenas laika gaitā var atšķirties no kataloga piedāvājuma. Lūgums sazināties ar mums par 

aktuālām cenām!   

http://www.kruuse.com/


 

SIA KALNABEITE PREČU PIEDĀVĀJUMS 
ANTIBAKTERIĀLIE LĪDZEKĻI  INJEKCIJĀM 

Nosaukums Aktīvā viela, mērķa suga  

Norodine 24 100ml 
(Norbrook) 

Sulfadiazine, Trimethoprim 200/40mg/ml šķīdums - cūkas; 
kaķi; liellopi; suņi; zirgi  

m/r 

Pen & Strep 100ml  
(Norbrook) 

Procainpenicillin, Dihydrostreptomycin sulphate 
200/250mg/ml suspensija- aitas; cūkas; liellopi; zirgi  

m/r 

ANTIBAKTERIĀLIE  LĪDZEKĻI  IEKŠĶĪGAI  LIETOŠANAI 

Trimetox powder 0,5kg  
(Veyx- Pharma) 

Sulfamerazinum 160 mg/g, Trimethoprim 32mg/g – zirgi m/r 

DZEMDES LĪDZEKĻI 

Fatroximin IU Foam N6  (Fatro) Rifaximin 100 mg/13.4g putas ievadīšanai dzemdē - govis; 
ķēves 

m/r 

ANTIBAKTERIĀLI UN ANTISEPTISKI LĪDZEĻI LOKĀLAI LIETOŠANAI 

Aluminium WoundSpray 200ml 
(Kruuse) 

Aerosols- brūču plāksteris ar alumīniju k.l. 

Blue Spray 200ml (Kruuse) Antiseptisks aerosols k.l. 

Fatroximin Spray 250ml (Fatro) Rifaximin aerosols- visi dzivnieki m/r 

Ointment spray 200ml (Kruuse) Aerosols-ziede ar cinka oksīdu k.l. 

Pederipra Spray 270ml (Hipra) Hlortetraciklīna  aerosols– visi dzīvnieki m/r 

Wound Plast 200ml (Kruuse) Aerosols-sterils brūču plāksteris k.l. 

ZIEDES 

Aloegel 180g (Ruvera) 
900g 

Satur aloe vera un zirgkastaņas ekstraktus k.l. 

Arnigel 180g         (Ruvera) Kopšanas ziede, satur arnikas ekstraktu un ēteriskās eļļas. k.l. 

Calengel 180g      (Ruvera) Satur klinģerītes ekstraktu un piparmētras ēterisko eļļu. k.l. 

Cinka ziede 100g (Ruvera) Satur cinku un lavandas ēterisko eļļu k.l. 

Ecocamfora                250g 
(Ruvera)                       1kg 

Kopšanas ziede ar kamparu k.l. 

Ecomint (Ruvera)      100 g 
                      250g 

                                      1kg  
                                     10 kg 

Kopšanas ziede ar piparmētras un eikalipta eļļām k.l. 

Ecopine (Ruvera)       100 g 
                        250g 

                     1kg 
                       10 kg 

Kopšanas ziede ar priedes ēterisko eļļu k.l. 

Evija                            100g 
                                     150g  
(Valgunde)                 225g 
                                     450g 

Dabīga ziede ādas kopšanai k.l. 
k.l. 

Ichtiolas 20% Plus          200g 
                                           900g             

Higiēnas ādas ziede ar ihtiolu k.l. 
 



 

Ihtiola-kampara  ziede  200g 
                                           900g 

Higiēnas ādas ziede ar ihtiolu un kamparu k.l. 

Jododermas 80 g Ādas higiēnas ziede ar jodu, lieto kā palīglīdzekli, ārstējot 

strutojošas brūces, hroniskus dermatītus, kārpas, vējbakas. 

k.l. 

Karbaseptas               100g 
(Ruvera)                       250g 
                                      1kg 
                                      10kg 
                                      18 kg 

Baktericīda ziede ar kamparu, karbamīdu m/b 

Kerbla Mint (Kerbl)   500ml Tesmeņa kopšanas ziede ar japānas piparmētras eļlu (35%)  k.l. 

Mastihelp 1000 ml Kopšanas ziede ar kamparu, kliņģerīšu ekstraktu, 

metilsalicilātu un papeļu eļļu 

k.l 

Menthamaxx  180 ml 

                          1000 ml  

Kopšanas ziede ar Japānas piparmētru eļļu. k.l. 

MSM Liniments 500 ml 
                             1000 ml 

Kopšanas ziede ar mentolu, atvēsinoša. k.l. 

Sporisilis 80g 
(Ruvera) 

Ziede satur neļķes ēterisko eļļu,  piemīt antibakteriālas  un 
pretsēnīšu īpašības 

k.l. 

Stalosan ointment   290g  
(Stormollen) 

 Sausinoša kopšanas ziede ilgstoši nedzīstošām brūcēm, 
izgulējumiem 

k.l. 

Vazenolis                   250g 
                                     1kg 

Kopšanas ziede, satur vazelīnu, karbamīdu k.l. 

Zaļš Plus Liniments  180ml 
(Ruvera)                      500ml 
                                     1000ml 

Ziede ar mentolu, eikaliptu, kamparu, piemīt efektīva sāpju 
mierinoša un atvēsinoša iedarbība 

k.l. 

Zirgu balzams           50 ml 
                                   1000ml 

Sildošs balzams, satur augu ekstraktus, kamparu, glicerīnu.  k.l. 

ANTHELMINTISKIE LĪDZEKĻI 

Bimectin Horse oral paste 
(Bimeda) 

Ivermectin 18.7 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai – zirgi m/r 

SPAZMOLĪTISKI, NOMIERINOŠI, PRETSĀPJU, PRETIEKAISUMA LĪDZEKĻI INJEKCIJĀS 

Novasul  100ml           
(Richter Pharma) 

Metamizolsodium 500 mg/ml – cūkas; liellopi; suņi; zirgi  m/r 

Procamidor  100ml     
(Richter Pharma) 

Procaini hydrochloridum 100mg/ml –aitas, cūkas, kaķi, 
liellopi, zirgi  

PV 

Rifen 100ml                  
(Richter Pharma) 

Ketoprofenum 100 mg/ml  – cūkas; liellopi; zirgi  m/r 

Xylazine 2%  30ml  (Alfasan) Xylazine 20 mg/ml šķīdums injekcijām – kaķi; liellopi; suņi; 
zirgi  

PV 

Ketamidor 10%  10ml  
(Richter Pharma) 

Ketamine hydrochloride 100 mg/ml   – aitas; cūkas; kazas; 
kaķi; liellopi; suņi; zirgi  

PV 

Spasmium comp. 500 mg  
Richter Pharma) 

Metamizole sodium 500mg/ml 
Hyoscine butylbromide 4mg/ml- liellopi; cūkas; suņi; zirgi 

 

Emdocam 100 ml (Emdoka) Meloxican 20mg/ml- liellopi; cūkas; zirgi  

HORMONU  PREPARĀTI, STEROĪDI 

Colvasone inj. 50 ml    
(Norbrook) 

Dexamethasone sodium phosphate 2 mg/ml šķīdums 
injekcijām -  kaķi; liellopi; suņi; zirgi  

m/r 

Dexamethasone 2 mg/ml inj. 
(Alfasan)             100ml 

Dexamethasone sodium phosphate 2 mg/ml šķīdums 
injekcijām aitas; cūkas; kazas; kaķi; kumeļi; liellopi; suņi; zirgi 

m/r 



 

Oestrophan inj. A.U.V.    10x2 ml  
(Bioveta) 

Cloprostenol 250 µg/ml šķīdums injekcijām – govis; 
sivēnmātes; teles; ķēves  

m/r 

Oxytocin 10I.E./ml 50ml 
(BelaPharm)            100ml 

Oxitocinum šķīdums injekcijām-aitas , cūkas, govis, kazas, 
kaķi, suņi, zirgi 

m/r 

Prednisolonacetat-
Injektionssuspension  100ml  
(CP Pharma) 

Prednisolone acetate 10 mg/ml suspensija injekcijām – kaķi; 
liellopi; suņi; zirgi  

m/r 

LĪDZEKĻI  VIELMAIŅAS  SLIMĪBU  ĀRSTĒŠANAI 

Furosemide 5% 50ml     
(Alfasan) 

Furosemide 50 mg/ml šķīdums injekcijām -  kaķi; liellopi; suņi; 
zirgi  

m/r 

Indigest  injectable 100ml   
(Laboratories Calier) 

Menbutone 100 mg/ml šķīdums injekcijām – aitas; cūkas; 
kazas; liellopi; suņi; zirgi  

m/r 

Metabolase 500ml         
(Fatro) 

L-carnitine hydrochloride, tioctic acid, Pyridoxine 
hydrochloride, cyanocobalaminum, D-L Acetylmethionine, L-
Argininum, L-ornithine hydrochloride, L-citrulline, L-Lysini 
hydrochloridum, Glycinum, aspartic acid, Acidum glutamicum, 
fructose, Sorbitolum šķīdums injekcijām – aitas; cūkas; kazas; 
kaķi; liellopi; suņi; truši; zirgi  

m/r 

Metabolase forte 100ml      
(Fatro) 

D-L Acetylmethionine, cyanocobalaminum, L-carnitine 
hydrochloride, Alfa tocopheroli acetas šķīdums injekcijām – 
aitas; cūkas; liellopi; zirgi  

m/r 

Roborante Calier 100ml 
(Laboratories Calier) 

Caseine Peptides, Calcium Phosphorycholine, Vitamin B12 
šķīdums injekcijām-aitas, cūkas, kaķi, kazas, liellopi, suņi, zirgi 

m/r 

PRETCAUREJAS  UN  GREMOŠANAS LĪDZEKĻI IEKŠĶĪGAI LIETOŠANAI 
 

Dialyt                          8 kg 
(Vitfoss 

Diētiska papildbarība ar elektrolītiem, vitamīniem, glikozi – 
kumeļiem  

p/b 

Carbovet 0.5 kg (fasēts) 
                  25 kg 

100% dabīga ogle. Var lietot bioloģiskās saimniecībās! p/b 

MINERĀLVIELU  ŠĶĪDUMI  INJEKCIJĀM 

Calciject PMD 400ml     
(Norbrook) 

Calcium gluconate, Magnesium hypophosphite, Dextrose, 
Acidum boricum šķīdums injekcijām – aitas; cūkas; kazas; 
liellopi; zirgi  

m/r 

Calcio PH 500ml            
(Fatro) 

Calcium gluconate, toldimphos sodium, Magnesium Chloride 
Hexahydrate šķīdums injekcijām -  aitas; cūkas; kaķi; kumeļi; 
liellopi; suņi; teļi; zirgi  

m/r 

C-B-Gluconat 24% plus 6% 
(BelaPharm)  500ml 

Calci gluconas, Magnesii chloridum hexahydricum, Acidum 
boricum-aitas, cūkas, kazas, liellopi, zirgi 

m/r 

Tetanusan 24% 500ml  
(KonPharma) 

Calcium gluconate monohidrate, Magnesium chloride, 
disodium glycerophosphate ūdens šķīdums - cūkas; kumeļi; 
liellopi; sivēni; teļi; zirgi  

m/r 

Tetanusan 50% 500ml   
(KonPharma) 

Calcium gluconate monohidrate, Magnesium chloride, 
disodium glycerophosphate ūdens šķīdums - cūkas; kumeļi; 
liellopi; teļi; zirgi  

m/r 

VITAMĪNU  PREPARĀTI  INJEKCIJĀM 

Biocatalin 100ml                
(Fatro) 

Aknu un rauga hidrolizāts mikrosēņu Vitamin B 12, Vitamin 
B1, Vitamin B2, Vitamin B6, pantothenic acid, nicotinamide 
šķīdums injekcijām - aitas; cūkas; kaķi; kumeļi; liellopi; sivēni; 
suņi; teļi; truši; zirgi  

m/r 

Introvit-B-Complex 100ml  
(Interchemie) 

Thiamini hydrochloridum, Riboflavini natrii phosphas, 
Pyridoxini hydrochloridum, cyanocobalaminum, 
Dexpanthenolum, Nicotinamidum, Biotinum, Cholini 
chloridum  
šķīdums injekcijām - aitas; cūkas; kazas; liellopi; zirgi 

m/r 

Multivitamin injection 100ml 
(Norbrook) 

Vitamine A-palmitate, Cholecalciferolum, Alfa tocopheroli 
acetas, Thiamine hydrochloride, Riboflavini natrii phosphas, 

m/r 



 

Pyridoxini hydrochloridum, Nicotinamidum, D-panthenolum, 
cyanocobalaminumūdens šķīdums - aitas; cūkas; liellopi; zirgi 

Vitasol AD3EC  100ml  
(RichterPharma) 

Retinol palmitate, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin C  
šķīdums injekcijām -  cūkas; liellopi; suņi; zirgi  

m/r 

Vitamin Be – Complex 100ml 
(Bela-pharm)  

Thiamini hydrochloridum, Riboflavini, Pyridoxini 
hydrochloridum, Nicotinamidum, Calcii pantothenas  šķīdums 
injekcijām - cūkas; govis; kaķi; lapsas; suņi; zirgi; ūdeles  

m/r 

LĪDZEKĻI  DERATIZĀCIJAI 

Broditop NEXT pasta  150 g      
(Ruvera)             graudi 150 g     

Saindēta ēsma ar brodifakumu, mumificējošs efekts  

Debello Rats Glue 135g Līme pelēm, žurkām  

Līme loksne  Līmes  loksne pelēm un žurkām  

LĪDZEKĻI  DEZINFEKCIJAI 

Desomix 1,8kg     
(Estko) 

Virsmu, iekārtu mazgāšanai, dezinfekcijai, satur hloru-
koncentrāts 

 
 

Chlorhexidine 5% 1litrs  
(Kruuse) 
 

Hlorheksidīns  lietošanai ginekoloģijā, stomatoloģijā- 
koncentrāts 

 

Chlorxhexidine Alcohol Krusan  
500ml   (Kruuse) 

Gatavs dezinfekcijas līdzeklis ar spirtu un hlorheksidīnu roku, 
virsmu, instrumentu  dezinfekcijai 

 

Oksoon 0.7L 
              4l     (Estko) 

Dezinfekcijas līdzeklis ar ūdeņraža pārskābi-koncentrāts  

Proditab 500g Hlora tabletes  

Stalosan F    1,5kg  
(Vitfoss)        15 kg 

Sauss dezinfekcijas līdzeklis dzīvnieku mītnēm  

Stalosan Basic Sauss telpu higiēnas līdzeklis  

Stalosan B (ECO)15kg Bioloģiskām saimniecībām  

Virkon S                 10kg   
                                 500g 

Universāls dezinfekcijas līdzeklis-koncentrāts  

LĪDZEKĻI  TELPU DEZINSEKCIJAI, REPELENTI 

Effect Uni 500 ml Universiāls aerosols ar permetrīnu pret insektiem   

Repelent Plus 150 g Aerosols-repelents  

EKOzip 200g             
(Minerale) 

100% dabīga viela skudru un citu rāpojošu kukaiņu 
iznīcināšanai 

 

Mušpapīrs Ecostripe 1 gab. Mušpapīrs  

Agita                         100g               
(Novartis)                 400g 

Indīga granulēta ēsma mušām  

Effect pret rāpojošiem insektiem  Insekticīds pulveris ar permetrīnu pret rāpojošiem insektiem  

Tetracip 1 litrs 
(Zapi) 

Insekticīds līdzeklis-koncentrāts lieto atšķaidījumā 1:100. 
Satur tetrametrīnu, cipermetrīnu, piperonilburtoksīdu 

 

3BIO Active Repellent  1litrs 
                                          500 ml 
                                          100ml 

Dabīgs līdzeklis ar pelargonijas, krustnagliņu un citronzāles 
ēteriskajām eļļām-repelents insektu atbaidīšanai no 
lauksaimniecības dzīvniekiem, zirgiem 

 

ZapTrap 1gab. 
(Zapi Industrie) 

Līmlenta pret rāpojošiem insektiem un pelēm  



 

Effect mušpapīrs 10m*25cm Mušpapīrs  

VITAMĪNU  UN MINERĀLVIELU  PAPILDBARĪBAS 

Salvana Pferdemineral   25 kg 
                                             4 kg       
                                            1,5 kg 

Vitamīnu un minerālvielu papildbarība zirgiem p/b 

Salvana SB-mineral          10 kg Laizāma minerālbarība, satur vitamīnus un minerālvielas  p/b 

Salvana kompakt musli 20 kg Vitamīnu un minerālvielu papildbarība zirgiem p/b 

Salvana biotīna dražejas 750 g Satur biotīnu, cinku, varu, metionīnu un B vitamīnus. p/b 

Salvana kārumi ar burkāniem 1 
kg 

Kārumi p/b 

Salvanatur Leckmasse Rind             
22,5 kg 

Laizāmā minerālbarība, var lietot arī bioloģiskās saimniecībās  p/b 

Vita redin                        2 kg 
(Lek Veterina) 

Vitamīnu un minerālvielu papildbarība p/b 

Sāls Lisal 10kg        
(Klodawa) 

NaCl laizāma sāls brikete-liellopiem, aitām, kazām, zirgiem, 
meža dzīvniekiem 

p/b 

Sāls Lisal M10 kg  
(Klodawa) 

NaCl, Cu, Co nelietot aitām! p/b 

Sāls Multi Lisal Se 10kg  
(Klodawa) 

NaCl, Mg, Co, Zn, Mn, J, Se, Fe p/b 

Salvana Magnija dražejas 750 g   

Salvana Junior 25 kg   

Veyxol B-Phos   100ml    
(VeyxPharma) 
 

Fosfors, vitamīns B12, propilēnglikols-aitas, cūkas, kazas, kaķi, 
kažokzvēri, liellopi, suņi, zirgi 

p/b 

VAKCĪNAS 

Biocan R         10 devas    
10x1deva 
(Bioveta)            

Inactivated Rabies virus Vakcīna pret trakumsērgu, šķīdums 
injekcijām - aitas; cūkas; kazas; kaķi; kažokzvēri; liellopi; suņi; 
zirgi  

PV 

TUBERKULĪNI 

Bovitubal 28000 inj.ad.us. vet. 
5ml  
(Bioveta) 

Tuberuloproteinum šķīdums injekcijām. Aitas, kazas, liellopi, 
suņi, zirgi 

PV 

LĪDZEKĻI EITANĀZIJAI 

Exagon 100ml      
(Richter Pharma) 

Pentobarbitāls 400mg/ml šķīdums injekcijām- mājdzīvnieki, 
savvaļas dzīvnieki  

PV 

DAŽĀDI 

Bovivet Gel  500ml Lubrikants  

Bovivet Gel 1 litrs     Lubrikants  

Valueline Gel 1litrs    Lubrikants  

 
* k.l. -  kopšanas līdzeklis 
* p/b  - papildbarība 
* m/b - medikamenti bezrecepšu 
* m/r  - medikamenti recepšu 
* PV - praktizējošiem ārstiem 



 

 

PIEDĀVĀJUMS ZIRGIEM 

VESELĪGA BARĪBA VISIEM ZIRGIEM 

Nosaukums Sastāvs, apraksts Attēls 

SALVANA 
PFERDEMINERAL 
PAPILDBARĪBA  
25 kg 
4 kg 
1.5 kg 
Minerālvielas, 
mikroelementi un 
vitamīni peletētā formā 
 

Sastāvs: kalcija karbonāts, 
kukurūza, kukurūzas vālīšu serdes, 
nātrija hlorīds, dikalcija fosfāts, 
magnija fosfāts, kviešu klijas, 
cukurbiešu melase, alus raugs, 
sojas eļļa, vīnogu cukurs. 
Dienas deva vienam dzīvniekam: 
atšķirtais kumeļš  30-50g; 
gadinieks 50-100g; divgadnieks 
100-150g; ponijs 50-100g; 
jājamzirgs 125-150g; sacīkšu zirgs 
150-200g; ķēve 150-200g, ērzelis 
150-200g. 
 

 

SALVANA SB-MINERAL 
LAIZĀMA 
MINERĀLBARĪBA 
10 kg (bļoda)  
 

 

Satur kalciju, fosforu, nātriju, 
magniju, dzelzi, cinku, mangānu, 
varu, jodu, selēnu, kobaltu. 

 

SALVANA KOMPAKT 
MUSLI 
20 kg 
Satur visus 
nepieciešamos 
vitamīnus, minerālvielas 
un mikroelementus. 
Visu šķirņu un vecuma 
zirgiem un ponijiem ar 
vieglu līdz vidēju slodzi.  

 

Sastāvs: miežu pārslas, kukurūza, 
kviešu klijas, ābolu spiedpaliekas, 
ceratonija, presētas linsēklas, 
kalcija karbonāts, cukurbiešu 
melase, sojas eļļa, žāvēti burkāni, 
nātrija hlorīds, magnija fosfāts, 
dikalcija fosfāts, alus raugs, vīnogu 
cukurs 
Deva: 0.2kg uz 100kg dzīvsvara 

 

SALVANA BIOTĪNA 
DRAŽEJAS  
750 g 
Nodrošina nagu 
veselību 

 

Satur biotīnu (2000 000 mcg uz 
1kg), cinku, varu, metionīnu un B 
vitamīnus. 
Deva: zirgiem 10 g dienā vai 20g 
katru otro dienu; ponijiem 10g 
katru trešo dienu. Lietot vismaz 9 
mēnešus. 

 



 

SALVANA KĀRUMI ar 
āboliem 
1 kg 

Sastāvs: kvieši, ābolu 
spiedpaliekas, kukurūza, 
cukurbiešu melase, kviešu ciete, 
žāvēti burkāni, kalcija karbonāts, 
dikalcija fosfāts, nātrija hlorīds 

 

SALVANA MAGNIJA 
DRAŽEJAS nostiprina 
nervu sistēmu 
750 g 

Satur: magnija oksīdu un magnija 
fumarātu (organiskais magnijs), kā 
arī vitamīnu E. 
Deva: 2x dienā pa 20 g. 

 
 

SALVANA EUKATOL 
stabilizē un vitalizē 
organismu elpošanas 
problēmu gadījumos 
600 g 
 

Veicina elpošanu, stiprina 
imūnsistēmu, uzlabo ēstgribu un 
gremošanu. Satur eikaliptu, augu 
izcelsmes rūgtvielas, vitamīnus A, 
D, E, 
B grupas vitamīnus, biotīnu, K 
vitamīnu. 
Lietošana: ar barību 40 – 80 g 
dienā vismaz 14 dienas. Aizliegts 
lietot sporta zirgiem 48 stundas 
pirms sacensībām.  

 

SALVANATUR 
LECKMASSE RIND 
laizāmā minerālbarība 
zirgiem, BIOLOĢISKĀM 
SAIMNIECĪBĀM 
22.5 kg 

Šo papildbarību, augstās 
mikroelementu koncentrācijas dēļ 
izēdināt ne vairāk kā 1% no dienas 
raciona. 75 – 125 g zirgam dienā.            
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NOSAUKUMS ATTĒLS 

Nagu knaibles liellopiem 41 cm 
Profesionāls instruments nagu kopšanai 
 

 

Nagu naži KRUUSE  
Abpusējs  
Labais  
Kreisais 

 

Nagu nažu asināmais 
Kabatas modelis. Izmanto nagu nažu un citu instrumentu 
asināšanai. Zīmuļa forma, ērti izjaucams 

 
Nagu nazis – Šveices modelis  (kapļveida)  

Nagu vīles ar rokturi 
30 cm 
 

 

Darvas saite nagu slimību ārstēšanai 
4,5 m x 25 m 

 

Mērlenta svara noteikšanai  
Rondo 
Animeter 250 cm 

 

Deguna bremze zirgam  

Zobu vīle EQUIVET ar volframa uzgali 

 

Saite elastīga, pašlipīga Valueline 
5 cm x 4,5 m, sarkana 
7,5 cm x 4,5 m, zaļa 
10 cm x 4,5 m, sarkana, zaļa, zila, melna 

 

Cimdi vienreizējai lietošanai 100 gab. 
VINILA -  vidēji, lieli, X lieli 
LATEKSA - mazi, vidēji, lieli 
NITRILA - mazi, vidēji, lieli, XL, XXL 
(Izturīgi, paredzēti slaukšanai)  

 

Suka zirgiem Magic Brush. 3 gab.  

 
 


