
Fokker sortimenta apraksts

Draugi uz mūžu
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  Mazi suņi Vidēji suņi Lieli suņi
  2-10 kg. 10-30 kg. 30-80 kg.

Pieaudzis suns 8–10 mēn. 10–12 mēn. 12–18 mēn. 

Vecs suns 9–11 gadi 7–9 gadi 5–7 gadi

Kā iedalās suņa vecums?

Neatvairāma No uzticama avota Tikai labākās 
kvalitātes

Praktiskā pieredze un 
izpēte, lai radītu 
vislabāko barību

Mundrs, enerģisks un 
veselīgs mājdzīvnieks 

līdz pat 
vecumdienām

Garša Izejvielas Sastāvdaļas Recepte Rezultāts

Gatavots ar rūpēm

Fokker ceļš ir progress. Nepietiek ar standarta 
uztura prasību izpildīšanu vien. Katrs 
dzīvnieks ir unikāls, un katrs ir pelnījis 
atbilstošu barību. Liela nozīme ir ne tikai 
dzīvnieka vecumam, temperamentam, videi 
un fiziskās sagatavotības līmenim, bet arī 
iedzimtajām atšķirībām (piemēram, sugu 
atšķirības). Fokker sortimentā pilnībā ņemti 
vēra visi šie aspekti. 

Tādējādi mēs ar lepnumu jūs iepazīstinām ar 
visu Fokker barības sortimentu. 
Dažādās produktu līnijas ir veidotas tā, lai 
atbilstu atšķirīgām uztura prasībām un 
nodrošinātu jūsu mājdzīvniekam piemērotu 
barību. 

Fokker Premium suņu barība
Visaugstākās kvalitātes suņu barība. Fokker 
Premium suņu barība sniedz jūsu sunim 
labāko no dzimšanas brīža līdz vecumdienām. 
Izvēlieties vispiemērotāko barību 4., 5., 6. un 
7. lappusē. 

Fokker Premium kaķu barība
Šī barība ir nevainojami piemērota jūsu 
mīlulim. Fokker Premium kaķu barība sniedz 
vislabāko katrā jūsu kaķa dzīves ciklā. Jūsu 
kaķis būs priecīgāks un enerģiskāks, ja 
izvēlēsieties atbilstošo barību 8. un 9. lappusē.

Fokker Customized suņu barība
Īpaša barība, kas gatavota un paredzēta jūsu 
tīrasiņu sunim. Tikai jūs zināt, cik jūsu suns ir 
īpašs. Tāpēc arī jūs vēlaties dot savam sunim 
labāko barību. Fokker Customized barība 
sniedz pilnīgi visu jūsu sunim nepieciešamo 
– veselīga un garda barība kvalitatīvai dzīvei. 
Piedāvājumu atradīsiet 10. un 11. lappusē.

Fokker lauku suņu un kaķu barība
Sabalansēta barība, kas satur dažādas 
sastāvdaļas, pilnībā iedvesmojoties no dabas. 
Suņu un kaķu barība ar speciālām īpašībām 
un saturu.

Mēs, Fokker komanda,
profesionāli gatavojam
suņu un kaķu barību.

Mēs izvēlamies tikai labākās 
sastāvdaļas un vadāmies pēc 

jaunākajām tehnoloģijām.
Tādējādi nodrošinām kvalitāti

katrā kumosā.

Fokker ražo augstas kvalitātes suņu un kaķu barību jau gandrīz 40 gadus. 
Fokker palīdz uzturēt labu veselību daudziem mājdzīvniekiem, izmantojot 
tikai augstākās kvalitātes sastāvdaļas un radot barību ar pārliecību, ka tai 
vienmēr ir jābūt ļoti garšīgai.
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Sastāvs
Vājpiena pulveris (40%), bez cukura sūkalu pulveris (25,2%), 
vīnogu cukurs (15%), rafinēta palmu eļļa (9,5%), sūkalu pulveris 
(2,4%), rafinēta kokosriekstu eļļa (0,4%), rafinēta saulespuķu eļļa 
(0,5%)

* Iesakām lietot kopā ar Fokker Puppy/Junior, ja barība tiek 
mērcēta ūdenī. Pie šādiem nosacījumiem var samazināt 
Fokker Milk devu. 

Sastāvs
Mājputnu gaļa (min. 14% vistas gaļas), kukurūza, mājputnu 
gaļas tauki, rīsi (min. 14%), dradži, mieži, hidrolizēts dzīvnieku 
proteīns, ceratonija, linsēklas, biešu mīkstums, lašu eļļa (DHA/
EPA avots), minerālvielas, raugs, olu pulveris, lecitīns, 
L-karnitīns, taurīns.

Sastāvs
Mājputnu gaļa (min. 14% vistas gaļas), kukurūza, rīsi (min. 
14%), dradži, mājputnu gaļas tauki, hidrolizēts dzīvnieku 
proteīns, mieži, ceratonija, linsēklas, biešu mīkstums,  
lignoceluloze, minerālvielas, raugs, lašu eļļa (DHA/EPA avots), 
olu pulveris, lecitīns, L-karnitīns, hondroitīns, glikozamīns, 
taurīns.

Barības deva dienā

 Vecums Maltītes Mazām Vidējām Lielām
 nedēļās /dienā šķirnēm šķirnēm šķirnēm
   2-10 kg 10-30 kg 30-80 kg
 1 6 10-20 ml 20-35 ml 35-50 ml
 2 5 20-40 ml 35-55 ml 55-80 ml
 3 4 30-60 ml 60-85 ml 85-120 ml
 4 4 35-70 ml 70-110 ml 110–160 ml
 5 - 6* 3 40-80 ml 85-130 ml 135-200 ml

Barības deva dienā

Pieaug. Vecums mēnešos
svars 2 4 6 8 <10
 2 kg 40 gr. 60 gr. 70 gr. ADULT S ADULT S
 4 kg 60 gr. 80 gr. 90 gr. ADULT S ADULT S
 6 kg 80 gr. 110 gr. 130 gr. 150 gr. ADULT S
 8 kg 100 gr. 140 gr. 160 gr. 180 gr. ADULT S 
 10 kg 130 gr. 170 gr. 190 gr. 230 gr. 250 gr.

Barības deva dienā

Pieaug. Vecums mēnešos
svars  2 4 6 8 10 <12 
10 kg  130 gr. 170 gr. 190 gr. 230 gr. 250 gr. ADULT M
15 kg  170 gr. 220 gr. 240 gr. 290 gr. 320 gr. ADULT M 
20 kg 200 gr. 260 gr. 300 gr. 350 gr. 380 gr. 350 gr. 
25 kg 240 gr. 320 gr. 380 gr. 420 gr. 440 gr. 400 gr. 
30 kg  300 gr. 380 gr. 450 gr. 480 gr. 460 gr. 440 gr.

Fokker High Premium suņu barība

Piemērots kucēniem, kā arī grūsnām un 
barojošām kucēm.

Fokker Milk ir pilnvērtīga suņu barība, kas aizstāj 
mātes pienu jaundzimušiem kucēniem. Augstas 
kvalitātes piena ēdiens ir svarīgākais veselīgam 
kucēnam. Produkts pilnībā atbilst šīm prasībām. 
Fokker Milk tā īpašo sastāvdaļu dēļ ir piemērota arī kā 
papildu barība kucēniem un jauniem suņiem, lai 
veicinātu veselīgu un vienmērīgu augšanu. Šis 
produkts ir ideāli piemērots arī grūsnām un 
barojošām kucēm, turklāt tas veicina slimu dzīvnieku 
atveseļošanos.

Pieejama 500 g un 2,5 kg iepakojumos

Pilnvērtīga barība augošiem suņiem ar svaru 
2–10 kg.

Mazie Fokker biskvīti ir īpaši piemēroti maza auguma 
suņu žokļa izmēram, turklāt tie satur visas barības 
vielas nepieciešamajā daudzumā. Lai kucēns izaugtu 
enerģisks un jautrs, tā kauliem ir jābūt veseliem un 
muskuļiem – spēcīgiem. Norvēģijas laša eļļa 
nodrošina veselīgu ādu un pastāvīgi spīdīgu kažoku. 
Šis produkts ir lieliski piemērots kā pirmā barība jūsu 
sunim vecumā līdz 8–10 mēnešiem. Fokker Puppy/
Junior S ir ļoti garda barība, jūsu suns to noteikti 
novērtēs.

Pieejama 2,5 kg iepakojumā

Pilnvērtīga barība augošiem suņiem svarā no 10 
līdz 30 kg.

Rūpīgā sastāvdaļu izvēle nodrošina vienmērīgu 
augšanu. Lai kucēns izaugtu enerģisks un jautrs, tā 
kauliem ir jābūt veseliem un muskuļiem – spēcī-
giem. Norvēģijas laša eļļa nodrošina veselīgu ādu 
un pastāvīgi spīdīgu kažoku. Šis produkts ir lieliski 
piemērots jūsu sunim vecumā līdz 12 mēnešiem. 
Pēc tam turpiniet lietot Fokker Adult M, lai sniegtu 
savam sunim labāko. Fokker Puppy/Junior M ir ļoti 
gards, jūsu suns to noteikti novērtēs.

Pieejama 2,5 kg un 13 kg iepakojumos.

MILKS|M|L

S PUPPY/JUNIOR

PUPPY/JUNIORM
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Sastāvs
Kukurūza, mājputnu gaļa (min. 14% vistas gaļas), rīsi (min. 
14%), dradži, mieži, hidrolizēts dzīvnieku proteīns, mājputnu 
gaļas tauki, ceratonija, linsēklas, zivju izcelmes produkti, biešu 
mīkstums, raugs, minerālvielas, lašu eļļa (DHA/EPA avots), olu 
pulveris, lecitīns, inulīns (FOS), taurīns. 

Sastāvs
Mājputnu gaļa (min. 14% vistas gaļas), kukurūza, rīsi (min. 
14%), mājputnu gaļas tauki, dradži, hidrolizēts dzīvnieku 
proteīns, olu pulveris, ceratonija, linsēklas, lignoceluloze, raugs, 
biešu mīkstums, minerālvielas, lašu eļļa (DHA/EPA avots), 
lecitīns, hondroitīns, glikozamīns, L-karnitīns, taurīns.

Sastāvs
Kukurūza, mājputnu gaļa, (min. 14% vistas gaļas), rīsi (min. 
14%), dradži, mieži, hidrolizēts dzīvnieku proteīns,  mājputnu 
gaļas tauki, ceratonija, linsēklas, zivju izcelmes produkti, biešu 
mīkstums, raugs, minerālvielas, lašu eļļa (DHA/EPA avots), olu 
pulveris, lecitīns, inulīns (FOS), taurīns.

Barības deva dienā

Pieaug. Vecums mēnešos
svars  2 4 6 9 12 12-18
 30 kg. 300 gr. 380 gr. 450 gr. 480 gr. 460 gr. ADULT L
 40 kg. 370 gr. 490 gr. 550 gr. 550 gr. 495 gr. ADULT L
 50 kg. 410 gr. 570 gr. 620 gr. 610 gr. 560 gr. ADULT L
 60 kg. 460 gr. 620 gr. 670 gr. 650 gr. 640 gr. 570 gr.
 70 kg. 550 gr. 690 gr. 750 gr. 730 gr. 680 gr. 620 gr.
 80 kg. 650 gr. 790 gr. 860 gr. 795 gr. 750 gr. 670 gr.

Barības deva dienā

 Svars Daudzums
 2 kg. 55 gr.
 4 kg. 80 gr.
 6 kg. 110 gr.
 8 kg. 135 gr.
 10 kg. 170 gr.

Barības deva dienā

 Svars Daudzums
 10 kg. 150 gr.
 15 kg. 200 gr.
 20 kg. 250 gr.
 25 kg. 280 gr.
 30 kg. 330 gr.

PUPPY/JUNIOR

Pilnvērtīga barība augošiem suņiem svarā no 30 
līdz 80 kg. 

Rūpīgā sastāvdaļu izvēle nodrošina vienmērīgu 
ķermeņa attīstību, tādējādi novēršot augšanas 
radītas sāpes. Lai kucēns izaugtu enerģisks un jautrs, 
tā muskuļiem ir jāattīstās spēcīgiem. Norvēģijas laša 
eļļa nodrošina veselīgu ādu un pastāvīgi spīdīgu 
kažoku. Dodiet Fokker Puppy/Junior L suņiem 
vismaz līdz 12 mēnešu vecumam. Lielāka auguma 
suņiem biskvītus jūs varat dot līdz pat 18 mēnešu 
vecumam. Fokker Puppy/Junior L ir ļoti gardi, jūsu 
suns to noteikti novērtēs. 

Pieejama 4,5 kg un 13 kg iepakojumos

Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem svarā 
no 2 līdz 10 kg.

Maziem suņiem ir nepieciešama barība, kas būtu 
viegli sagremojama un nodrošinātu pietiekami 
daudz enerģijas, lai saglabātu lielisku veselības 
stāvokli. Fokker Adult S ir nelieli biskvīti, kas īpaši 
piemēroti maza auguma suņu žokļa izmēram. 
Norvēģijas laša eļļa nodrošina veselīgu ādu un 
pastāvīgi spīdīgu kažoku. Ēdot Fokker barību, jūsu 
suņa izkārnījumi būs viendabīgi un gandrīz bez 
smakas. Fokker Adult S ir ļoti garda, jūsu suns to 
noteikti novērtēs.

Pieejama 2,5 kg un 7 kg iepakojumos

Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem svarā 
no 10 līdz 30 kg.

Jūsu sunim ir nepieciešama barība, kas būtu viegli 
sagremojama un nodrošinātu pietiekami daudz 
enerģijas, lai saglabātu lielisku veselības stāvokli. 
Fokker Adult M ir piemērota suņiem ar vidēju 
enerģijas patēriņu. Norvēģijas laša eļļa nodrošina 
veselīgu ādu un pastāvīgi spīdīgu kažoku. Barība 
satur inulīnu, kas nodrošina perfektu zarnu darbību 
un viendabīgus izkārnījumus. Fokker Adult M ir ļoti 
garda, jūsu suns to noteikti novērtēs.

Pieejama 2,5 kg un 13 kg iepakojumos

S

M

L PUPPY/JUNIOR

Fokker High Premium suņu barība

S ADULT

ADULTM

L
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Sastāvs
Mājputnu gaļa (min. 14% vistas gaļas), kukurūza, rīsi (min. 
14%), mieži, mājputnu gaļas tauki, dradži, hidrolizēts dzīvnieku 
proteīns, linsēklas, ceratonija, zivju produkti, minerālvielas, 
raugs, lašu eļļa (DHA/EPA avots), lecitīns, hondroitīns, 
glikozamīns, L-karnitīns, taurīns.

Sastāvs
Jēra gaļa (17%), kukurūza, rīsi (14%), mieži, zirņi, mājputnu 
gaļas tauki, zivju produkti, trušu gaļa, biešu mīkstums, 
hidrolizēts dzīvnieku proteīns, linsēklas, ceratonija, minerālviel-
as, lašu eļļa (DHA/EPA avots), raugs, lecitīns, olu pulveris, 
L-karnitīns, taurīns.

Sastāvs
Mājputnu gaļa (min. 14% vistas gaļas), kukurūza, rīsi (min. 
14%), mājputnu gaļas tauki, biešu mīkstums, zivju izcelmes 
produkti, linsēklas, ceratonija, hidrolizēts dzīvnieku proteīns, 
raugs, minerālvielas, lašu eļļa (DHA/EPA avots), lecitīns, olu 
pulveris, inulīns (FOS), hondroitīns, glikozamīns, L-karnitīns, 
taurīns.

L Barības deva dienā

 Svars Daudzums
 30 kg. 310 gr.
 40 kg. 400 gr.
 50 kg. 480 gr.
 60 kg. 540 gr.
 70 kg. 590 gr.
 80 kg. 660 gr.

Barības deva dienā

 Svars Daudzums
 2 kg. 45 gr.
 5 kg. 85 gr.
 10 kg. 140 gr.
 15 kg. 170 gr.
 20 kg. 225 gr.
 25 kg. 265 gr.

 Svars Daudzums
 30 kg. 315 gr.
 40 kg. 375 gr.
 50 kg. 440 gr.
 60 kg. 485 gr.
 70 kg. 540 gr.
 80 kg. 590 gr.

Barības deva dienā

 Svars Daudzums
 2 kg. 40 gr.
 5 kg. 85 gr.
 10 kg. 140 gr.
 15 kg. 185 gr.
 20 kg. 235 gr.
 25 kg. 275 gr.

 Svars Daudzums
 30 kg. 320 gr.
 40 kg. 395 gr.
 50 kg. 465 gr.
 60 kg. 530 gr.
 70 kg. 590 gr.
 80 kg. 660 gr.

Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem ar svaru 
no 30 līdz 80 kg.

Fokker Adult L satur Norvēģijas laša eļļu, kas 
nodrošina veselīgu ādu un pastāvīgi spīdīgu kažoku. 
Barību nav nepieciešams dot lielos daudzumos, jo tā 
ir īpaši viegli sagremojama. Tādēļ izkārnījumi ir 
viendabīgi. Liela auguma suņiem locītavas un kauli ir 
pakļauti ievērojamai slodzei, tāpēc tiem vajadzīga 
īpaša aprūpe. Fokker Adult L sastāvā ir nepiecieša-
mais daudzums kalcija un fosfora, tādējādi īpaši 
rūpējoties par jūsu suni. Arī papildu esošais 
hondroitīns un glikozamīns palīdz aizsargāt 
skrimšļus.

Pieejama 4,5 kg un 13 kg iepakojumos

Pilnvērtīga barība ar jēru un rīsiem pieaugušiem 
suņiem.

Fokker Lamb & Rice ir īpaši piemērota jutīgiem un 
alerģiskiem suņiem. Kvalitatīvais produkts atbilstošā 
daudzumā satur Norvēģijas laša eļļu, kas ir omega 
3-6 un taukskābju avots un kas nodrošina biezu un 
spīdīgu kažoku. Fokker Lamb & Rice palīdz novērst 
arī ekzēmu, kažoka zudumu un ādas zvīņošanos. 
Fokker Lamb & Rice ir ļoti gards, tāpēc piemērots 
steidzīgiem ēdājiem. Fokker Lamb & Rice ir vienno-
zīmīgi populārākais produkts. 

Pieejama 2,5 kg un 13 kg iepakojumos

Augstvērtīga un pilnvērtīga barība pieau-
gušiem, ļoti aktīviem suņiem.

Fokker Active ir piemērota suņiem, kuri ir kustīgi un 
aktīvi gan mājās, gan ārā, kā arī treniņā un spēlējo-
ties. Fokker Active ir arī ideāli piemērota suņiem, 
kuriem nepieciešams atgūt formu grūtniecības vai 
zīdīšanas laikā un pēc tās, kā arī pēc slimošanas. 
Norvēģijas laša eļļa nodrošina veselīgu ādu un 
pastāvīgi spīdīgu kažoku. Tauku un olbaltumvielu 
augstā sagremojamība nodrošina lielisku veselības 
stāvokli un ātru atveseļošanos pēc ilgiem piepūles 
un sportošanas periodiem.

Pieejama 4,5 kg un 13 kg iepakojumos

ADULT

LAMB & RICES|M|L

ACTIVE S|M|L

ADULT

LAMB & RICES|M|L

ACTIVE S|M|L
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Pilnvērtīga barība pieaugušiem, neaktīviem 
suņiem vai suņiem ar tendenci uz lieko svaru.

Fokker Light satur daudz šķiedrvielu. Tās palīdz 
novērst bada sajūtu. L-karnitīns veicina tauku 
pārvēršanos enerģijā un palīdz uzturēt vienmērīgu 
muskuļu masu. Hondroitīns un glikozamīns palīdz 
aizsargāt skrimšļus un locītavas. Turklāt Fokker Light 
satur (Norvēģijas) laša eļļu, kas nodrošina pastāvīgi 
spīdīgu kažoku. Jūsu suns uzreiz sajutīsies veselīgāks!

Pieejama 2,5 kg un 13 kg iepakojumos

Pilnvērtīga barība, kas īpaši izstrādāta vecākiem 
suņiem (sākot no 7–9 gadu vecuma).

Augstvērtīgās sastāvdaļas, kas paredzētas tieši šim 
dzīves posmam, palīdz jūsu sunim pastāvīgi būt labā 
formā un veselīgam. Fokker Senior palīdz novērst 
tuklumu un satur (Norvēģijas) laša eļļu, kas nodrošina 
pastāvīgi spīdīgu kažoku. Hondroitīns un gliko-
zamīns var palīdzēt aizsargāt skrimšļus un locītavas. 
Jūsu suns izbaudīs Fokker Senior tā labo garšas 
īpašību dēļ.

Pieejama 2,5 kg un 13 kg iepakojumos

Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem , kas 
satur 35% vistas gaļas, no kuriem vismaz 20% ir 
svaiga vistas gaļa. 

Fokker +Fresh Meat nesatur graudus (0%) un līdz ar 
to arī glutēnu (nerada alerģijas). Fokker +Fresh Meat 
satur (saldos) kartupeļus, zaļumus un augļus, tāpēc 
barība ir veselīga un organismu aizsargājoša. 
Augstas kvalitātes Norvēģijas lašu eļļa ir omega 3-6 
taukskābju avots, kas, tāpat kā linsēklu eļļa, suņa 
kažoku padara biezu un spīdīgu. Barībā esošais 
hondroitīns un glikozamīns aizsargā skrimšļus.

Pieejama 2,5 kg un 13 kg iepakojumos

Sastāvs Mieži, mājputnu gaļa (min. 14% vistas gaļas), kukurūza, 
rīsi (min. 14%), lignoceluloze, dradži, mājputnu gaļas tauki, 
hidrolizēts dzīvnieku proteīns, linsēklas, ceratonija, biešu 
mīkstums, minerālvielas, raugs, lašu eļļa (DHA/EPA avots), zivju 
produkti, olu pulveris, lecitīns, inulīns, hondroitīns, glikozamīns, 
L-karnitīns, taurīns.

Sastāvs
Kukurūza, mājputnu gaļa (min. 14% vistas gaļas), rīsi (min. 
14%), dradži, mieži, mājputnu gaļas tauki, hidrolizēts dzīvnieku 
proteīns, ceratonija, lignoceluloze, biešu mīkstums, minerālviel-
as, raugs, lašu eļļa (DHA/EPA avots), zivju produkti, lecitīns, 
hondroitīns, glikozamīns, L-karnitīns, taurīns. 

Sastāvs
Vistas gaļa (35%, kartupeļu atgriezumi, kartupeļu ciete, saldie 
kartupeļi, olu pulveris, dzīvnieku tauki, linsēklas, ceratonija, 
minerālvielas, lašu eļļa (DHA/EPA avots), tomāti, dzērvenes, 
raugs, lecitīns, L-karnitīns, taurīns, jukas augs, hondroitīns, 
glikozamīns.

Barības deva dienā

 Svars Svara uzturēšanai Svara samazināšana 
 2 kg. 45 gr. 35 gr.
 5 kg. 75 gr. 60 gr.
 10 kg. 110 gr. 90 gr.
 15 kg. 145 gr. 115 gr.
 20 kg. 180 gr. 145 gr.
 25 kg. 210 gr. 170 gr.
 30 kg. 240 gr. 190 gr.
 40 kg. 295 gr. 235 gr.
 50 kg. 350 gr. 280 gr.
 60 kg. 400 gr. 320 gr.
 70 kg. 450 gr. 360 gr.
 80 kg. 495 gr. 395 gr.

SENIORS|M|L Barības deva dienā

 Svars Daudzums
 2 kg. 50 gr.
 5 kg. 85 gr.
 10 kg. 150 gr.
 15 kg. 195 gr.
 20 kg. 230 gr.
 25 kg. 260 gr.

 Svars Daudzums
 30 kg. 320 gr.
 40 kg. 400 gr.
 50 kg. 480 gr.
 60 kg. 540 gr.
 70 kg. 590 gr.
 80 kg. 660 gr.

Barības deva dienā

 Svars Daudzums
 2 kg. 50 gr.
 5 kg. 85 gr.
 10 kg. 150 gr.
 15 kg. 195 gr.
 20 kg. 230 gr.
 25 kg. 260 gr.

 Svars Daudzums
 30 kg. 320 gr.
 40 kg. 400 gr.
 50 kg. 480 gr.
 60 kg. 540 gr.
 70 kg. 590 gr.
 80 kg. 660 gr.

Fokker High Premium suņu barība
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Svaigas gaļas pārstrāde

Kvalitātes pārbaude

Kontrolēts ražošanas process

Iesaiņošana

Kaltēšana

Barības sagatavošana

S|M|L

Gatavots no patiesi svaigas gaļas
nesatur graudus

100%
Nesatur:

Sintētiskās smaržvielas, 
krāsvielas un garšvielasģenētiski modi�cētas sastāvdaļas 

Fokker +Fresh Meat nesatur graudus (0%) un līdz 
ar to arī glutēnu (nerada alerģijas). Fokker +Fresh 
Meat satur (saldos) kartupeļus, zaļumus un 
augļus, tāpēc barība ir veselīga un organismu 
aizsargājoša. Augstas kvalitātes Norvēģijas lašu 
eļļa ir omega 3-6 taukskābju avots, kas, tāpat kā 

linsēklu eļļa, suņa kažoku padara biezu un 
spīdīgu. Barībā esošais hondroitīns un gliko-
zamīns aizsargā skrimšļus. Šī augstās kvalitātes 
barība ir ļoti viegli sagremojama. Barības saturā 
esošā jukas auga dēļ nelielais izkārnījumu 
daudzums ir gandrīz bez smakas.

Fokker +Fresh Meat pieaugušiem suņiem ir augstas kvalitātes suņu barība, kas satur 35% 
vistas gaļas, no kuriem vismaz 20% ir svaiga vistas gaļa.

Fokker +Fresh Meat ir labākais, ko jūs varat savam sunim sniegt.



Kitten

98

Pilnvērtīga augstas kvalitātes barība kaķēniem, 
īpaši paredzēta jaunu kaķu attīstības prasībām.

Augstas kvalitātes sastāvdaļas nodrošina veselīga 
kaķa veiksmīgu attīstību. Fokker Kitten ir bagātināts 
ar polinepiesātinātām taukskābēm. Tās palīdz ādu 
un kažoku saglabāt vislabākajā stāvoklī. Fokker Kitten 
ir piemērots grūsnām kaķenēm, kā arī veicina piena 
rašanos barojošām kaķenēm. Fokker Kitten ir ļoti 
garda barība, tāpēc tā garšo visiem kaķēniem. 

Pieejama 750 g un 3 kg iepakojumos

Pilnvērtīga augstas kvalitātes barība pieau-
gušiem kaķiem brieduma vecumā.

Fokker Adult ir augstas kvalitātes sabalansēta barība, 
bagāta ar polinepiesātinātajām taukskābēm. Tās 
palīdz uzturēt ādu un kažoku lieliskā stāvoklī. 
Minerālvielu, mikroelementu un vitamīnu balanss 
palīdz uzturēt kaķi lieliskā fiziskā formā. Fokker Adult 
veicina kaķa urīnceļu pareizu darbību (PH 6–PH 6,5). 
Fokker Adult ir ļoti garda barība, tāpēc tā garšo 
visiem pieaugušajiem kaķiem.

Pieejama 750 g, 3 kg un 10 kg iepakojumos

Pilnvērtīga augstākās kvalitātes barība, 
izstrādāta kaķiem, kas ir īpaši jutīgi pret pārtiku.

Alerģija un paaugstināts jutīgums pret pārtiku rada 
ādas slimības un/vai problēmas ar kuņģi un zarnām, 
piemēram, caureju un vemšanu. Fokker Sensible ir 
piemērota alerģiskiem kaķiem, turklāt tā ir viegli 
sagremojama. Barību ir nepieciešams uzņemt 
mazāk, un kaķis jūtas labi arī ar mazāku barības vielu 
daudzumu. Fokker Sensible atvieglo jutīgu zarnu 
darbību. Fokker Sensible ir ļoti gards, jūsu kaķis to 
baudīs ar lielāko prieku.

Pieejama 750 g, 3 kg un 10 kg iepakojumos

Sastāvs
Kukurūza, mājputnu gaļa (min. 14% vistas gaļas), rīsi (min. 
14%), mājputnu gaļas tauki, zivju produkti, hidrolizēts 
dzīvnieku proteīns, mieži, dradži, biešu biezenis, celuloze, olu 
pulveris, raugs, vitamīni/minerālvielas, lecitīns, inulīns (FOS), 
taurīns.

Sastāvs
Mājputnu gaļa (min. 14% vistas gaļas), kukurūza, mājputnu 
gaļas tauki, rīsi (min. 14%), zivju produkti, hidrolizēts dzīvnieku 
proteīns, dradži, biešu biezenis, olu pulveris, raugs, vitamīni/
minerālvielas, lecitīns, inulīns (FOS), taurīns. 

Sastāvs
Kukurūza, rīsi (min. 14%), jēra gaļa (min 14.% jēra gaļas), 
mājputnu gaļas tauki, mājputnu gaļa, hidrolizēts dzīvnieku 
proteīns, lašu produkti, celuloze, dradži, biešu biezenis, olu 
pulveris, raugs, vitamīni/minerālvielas, lecitīns, taurīns.

Adult

Sensible

Barības deva dienā

 Vecums Svars Daudzums
 2 mēneši 0,6 - 0,9 kg 40 - 60 gr. 
 3 mēneši 1,2 - 1,8 kg 50 - 70 gr.
 4 mēneši 1,8 - 2,6 kg 55 - 75 gr.
 6 mēneši 2,4 - 3,8 kg 65 -90 gr.
 8 mēneši 2,6 - 4,8 kg 65 - 90 gr.
 10 mēneši 2,8 - 5,2 kg 60 -80 gr.
 12 mēneši 3,0 - 5,6 kg 60 - 85 gr.

Barības deva dienā

 Svars Daudzums
 2 kg. 30 gr.
 3 kg. 40 gr.
 4 kg. 55 gr.
 5 kg. 65 gr.
 6 kg. 80 gr.
 8 kg. 95 gr.
 10 kg. 110 gr.

Barības deva dienā

 Svars Daudzums
 2 kg. 30 gr.
 3 kg. 40 gr.
 4 kg. 55 gr.
 5 kg. 65 gr.
 6 kg. 80 gr.
 8 kg. 95 gr.
 10 kg. 110 gr.

Labā formā un veselīgi visu dzīvi
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Pilnvērtīga augstākās kvalitātes barība 
paredzēta pieaugušiem kaķiem, kuri dzīvo 
iekštelpās.

Polinepiesātinātās taukskābes palīdz saglabāt 
veselīgu ādu un kažoku. Iekštelpās dzīvojošiem 
kaķiem ir nepieciešama plašāka intensīvā aprūpe, 
turklāt iekštelpu temperatūras dēļ tie vairāk cieš no 
kažoka zuduma. Fokker Indoor regulē apkopšanas 
rezultātā izkritušās vilnas uzkrāšanos gremošanas 
sistēmā. Īpašas barībai pievienotās sastāvdaļas (juka) 
mazina kaķu tualetes smaku. Fokker Indoor veicina 
kaķu urīnceļu pareizu darbību.

Pieejama 750 g, 3 kg un 10 kg iepakojumos

Pilnvērtīga augstākās kvalitātes barība 
pieaugušiem, neaktīviem kaķiem vai kaķiem ar 
tendenci uz lieko svaru

Neapstrādātu šķiedru paaugstinātais saturs 
nodrošina ātru ēstgribas apmierināšanu un tādējādi 
veicina svara samazināšanos. Muskuļi, kauli un 
locītavas vairs netiek noslogoti, kā rezultātā var 
pieaugt dzīves ilgums un kustības var kļūt plastiskā-
kas. Fokker Light veicina kaķu urīnceļu pareizu 
darbību, tāpēc ir ļoti piemērots kastrētiem/
sterilizētiem kaķiem.

Pieejama 750 g, 3 kg un 10 kg iepakojumos

Pilnvērtīga augstākās kvalitātes barība, īpaši 
izstrādāta vecāko kaķu attīstībai (kaķiem 
vecumā no apmēram 8 gadiem un vecākiem).

Vecākiem kaķiem ir īpašas prasības pret barību 
organisma izmaiņu dēļ. Paaugstinātais diētisko 
(neapstrādāto) šķiedru daudzums palīdz uzturēt 
zarnu mikrofloru un nodrošina labu gremošanas 
sistēmas darbību. Barības sabalansētais saturs palīdz 
saglabāt dzīvībai svarīgāko orgānu funkcijas. Fokker 
Senior palīdz novērst zobu aplikuma veidošanos. 
Fokker Senior ir ļoti gards, jūsu kaķis to ēdīs ar baudu.

Pieejama 750 g un 3 kg iepakojumos

Sastāvs
Mājputnu gaļa (min. 14% vistas gaļas), kukurūza, rīsi (min. 
14%), zivju izcelmes produkti, mājputnu gaļas tauki, mieži, 
celuloze, hidrolizēts dzīvnieku proteīns, cigoriņu sakne (inulīna 
avots), raugs, olu pulveris, vitamīni/minerālvielas, lecitīns, 
linsēklas, jukas, taurīns. 

Sastāvs
Rīsi (min. 14%), mājputnu gaļa, (min. 14% vistas gaļas), 
kukurūza, mieži, zivju produkti, mājputnu gaļas tauki, biešu 
biezenis, hidrolizēts dzīvnieku proteīns, celuloze, olu pulveris, 
raugs, vitamīni/minerālvielas, lecitīns, inulīns, taurīns. 

Sastāvs
Kukurūza, mājputnu gaļa (min. 14% vistas gaļas), rīsi (min. 
14%), mājputnu gaļas tauki, zivju produkti, hidrolizēts 
dzīvnieku proteīns, mieži, celuloze, biešu biezenis, olu pulveris, 
raugs, vitamīni/minerālvielas, lecitīns, taurīns.

Indoor

Light

Senior

Barības deva dienā

 Svars Daudzums
 2 kg. 30 gr.
 3 kg. 40 gr.
 4 kg. 55 gr.
 5 kg. 65 gr.
 6 kg. 80 gr.
 8 kg. 95 gr.
 10 kg. 110 gr.

Barības deva dienā

 Svars Svara uzturēšanai Svara samazināšana
 2 kg. 30 gr. 25 gr.
 3 kg. 40 gr. 35 gr.
 4 kg. 55 gr. 40 gr.
 5 kg. 65 gr. 50 gr.
 6 kg. 80 gr. 65 gr.
 8 kg. 95 gr. 75 gr.
 10 kg. 110 gr. 80 gr.

Barības deva dienā

 Svars Daudzums
 2 kg. 30 gr.
 3 kg. 40 gr.
 4 kg. 55 gr.
 5 kg. 65 gr.
 6 kg. 80 gr.
 8 kg. 95 gr.
 10 kg. 110 gr.



Lhasas apso 

Jorkšīras terjers

Šicū

Maltas zīda sunītis

Fokker Shine ir pilnvērtīga augstākā labuma 
barība jūsu šķirnes sunim vecumā no 10 
mēnešiem.

Pat vissteidzīgākajiem ēdājiem ir iespēja baudīt 
Fokker Shine unikālo garšo. Barības saturā esošās 
omega taukskābes, lecitīns un biotīns palīdz saglabāt 
mirdzošu kažoku un veselīgu ādu. Dažādu minerālu 
sajaukums kopā ar ērtas formas biskvītiem stimulē 
košļāšanu, tādējādi mazinot zobu aplikumu. Augstā 
sagremojamības pakāpe un jukas auga komponents 
nodrošina viendabīgus izkārnījumus, kuriem 
nepiemīt gandrīz nekāda smaka.

Pieejama 1,5 kg un 3 kg iepakojumos

Fokker Star ir pilnvērtīga augstākā labuma barība 
jūsu šķirnes sunim vecumā no 10 mēnešiem.

Biskvītu īpašā forma un lielums ir pielāgoti žokļa 
izmēram, lai atvieglotu barības uzņemšanu. 
Hondroitīns un glikozamīns palīdz veidot un uzturēt 
skrimšļus un locītavas veselus. Augstā sagremojamī-
bas pakāpe un jukas auga komponents nodrošina 
viendabīgus izkārnījumus, kuriem nepiemīt gandrīz 
nekāda smaka. Fokker Star ir bauda sunim visas 
dienas garumā. Neviens suns tam nespēj pretoties!

Pieejama 1,5 kg un 3 kg iepakojumos
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Sastāvs
Mājputnu gaļa (30%), kukurūza, rīsi (14%), mieži, 
mājputnu gaļas tauki, biešu mīkstums, minerāli, raugs 
(1%), linsēklas, olu pulveris (1%), lašu eļļa (0,5%), inulīns 
(0,4%), lecitīns (0,3%), hondroitīns (0,1%), glikozamīns 
(0,1%), jukas augs (0,01%).

Sastāvs
Mājputnu gaļa (25%), kukurūza, rīsi (14%), mieži, 
mājputnu gaļas tauki, jēra gaļa (4%), biešu mīkstums, 
minerāli, raugs (2%), linsēklas, olu pulveris (1%), lašu eļļa 
(1%), lecitīns (0,5%), inulīns (0,4%), jukas augs (0,01%)

Barības deva dienā

 Svars Aktīviem Ļoti aktīviem
 2 kg 50 gr. 60 gr.
 3 kg 70 gr. 80 gr. 
 4 kg 90 gr. 100 gr.
 5 kg 105 gr. 115 gr.
 6 kg 115 gr. 125 gr.
 7 kg 130 gr. 140 gr.
 8 kg 145 gr. 155 gr.

Barības deva dienā

 Svars Aktīviem Ļoti aktīviem
 0,5 kg 30 gr. 35 gr.
 1 kg 35 gr. 40 gr. 
 1,5 kg 40 gr. 45 gr.
 2 kg 50 gr. 60 gr.
 2,5 kg 55 gr. 285 gr.
 3 kg 60 gr. 330 gr.
 4 kg 65 gr. 385 gr.
 5 kg 75 gr. 85 gr.

Perfekti piemērots jūsu šķirnes sunim



Fokker Smart ir pilnvērtīga augstākās kvalitātes 
barība jūsu šķirnes sunim vecumā no 10 
mēnešiem.

Lašu eļļa un aminoskābes (tostarp metionīns un 
tirozīns) palīdz saglabāt dabīgo kažoku (krāsu) un 
novērš ādas kairinājumus. Kustīgam sunim ir būtiski 
uzturēt locītavas un skrimšļus veselus. Tāpēc barībai 
ir pievienots hondroitīns un glikozamīns. Turklāt 
L-karnitīns palīdz taukus pārvērst enerģijā, tādēļ 
sunim tiek uzturēta vienmērīga muskuļu masa un 
pareizs svars. Augstā sagremojamības pakāpe un 
jukas komponents nodrošina viendabīgus 
izkārnījumus, kuriem nepiemīt gandrīz nekāda 
smaka. 

Pieejama 1,5 kg un 3 kg iepakojumos

Vesthailendas baltais terjers

Taksis

Miniatūrais šnaucers

Džeka Rasela terjers
Īsspalvainais čivava

Garspalvainais čivava

Miniatūrais pinčers

Papilons
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Sastāvs
Mājputnu gaļa (32%), kukurūza, rīsi (min. 14%), mieži, 
mājputnu gaļas tauki, biešu mīkstums, minerāli, raugs 
(1%), linsēklas, olu pulveris (1%), lašu eļļa (0,5%), inulīns 
(0,4%), lecitīns (0,3%), hondroitīns (0,1%), glikozamīns 
(0,1%), jukas augs (0,01%).

Barības deva dienā

 Svars Aktīviem Ļoti aktīviem
 3 kg 60 gr. 70 gr.
 4 kg 70 gr. 80 gr. 
 5 kg 85 gr. 100 gr.
 6 kg 95 gr. 110 gr.
 7 kg 110 gr. 125 gr.
 8 kg 125 gr. 140 gr.
 9 kg 140 gr. 160 gr.



Geïn
spireerd

 d o o r  d e n atuur

Vegetable Mix DinnerMatch
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Sastāvs
Kukurūza (min. 50%), zirņi (min. 8,5%), puravi (min. 
1,75%), burkāni (min. 1%), kvieši (min. 33,5%), rīsi 
(min. 1,75%).

Barības deva dienā

Svars  Dārzeņu mix Gaļa vai zivis Total
 10 kg 135 gr. 85 gr. 220 gr.
 20 kg 230 gr. 150 gr. 380 gr.
 30 kg 320 gr. 220 gr. 540 gr.
 40 kg 395 gr. 265 gr. 660 gr.
 50 kg 465 gr. 310 gr. 775 gr.
 60 kg 525 gr. 355 gr. 890 gr.
 70 kg 600 gr. 400 gr. 1000 gr.
 80 kg 650 gr. 440 gr. 1090 gr.

Sastāvs Uzbriedināta kukurūza, mājputnu gaļa, 
mājputnu gaļas tauki, želatīns, zivju produkti, 
hemoglobīna pulveris, olu pulveris, lašu eļļa, 
cigoriņu sakne, minerālvielas, lecitīns, hondroitīns 
(0,03%), glikozamīns (0,03%).

Barības deva dienā

Svars  Aktīviem Ļoti aktīviem
 2kg 40 gr. 50 gr.
 5 kg 85 gr. 100 gr. 
 10 kg 140 gr. 170 gr.
 15 kg 185 gr. 225 gr.
 20 kg 235 gr. 285 gr.
 25 kg 275 gr. 330 gr.
 30 kg 320 gr. 385 gr.
 40 kg 395 gr. 475 gr.
 50 kg 465 gr. 560 gr.
 60 kg 530 gr. 635 gr.
 70 kg 590 gr. 710 gr.
 80 kg 660 gr. 790 gr.

Sastāvs
Gaļa un dzīvnieku blakusprodukti  (min. 4% liellopa 
gaļas sarkanajos, rievotajos gabaliņos, min. 4% 
mājputnu gaļas neitrālas krāsas rievotajos 
gabaliņos), dārzeņu blakusprodukti, eļļas un tauki, 
minerālvielas, dārzeņi (min. 4% zirņu zaļajos 
gabaliņos, min. 4% burkānu oranžajos gabaliņos).

Barības deva dienā

Svars  Daudzums Svars Daudzums
 2 kg 50 gr. 30 kg 360 gr.
 5 kg 95 gr. 40 kg 450 gr.
 10 kg 160 gr. 50 kg 560 gr.
 15 kg 220 gr. 60 kg 630 gr.
 20 kg 270 gr. 70 kg 690 gr.
 25 kg 320 gr. 80 kg 740 gr.

Papildu barība, kas jaucama ar (svaigu) 
gaļu vai zivīm.

Fokker Country Greens maisījums ir viegli 
sagremojama veģetāra barība, kuras sastāvā ir 
kukurūza, kvieši, puravi, burkāni, zirņi un rīsi. 
Dārzeņu maisījums satur niecīgu daudzumu 
tauku un olbaltumvielu. Pirms lietošanas 
vienmēr pievienojiet siltu ūdeni vai buljonu.

Pieejama 6 kg iepakojumā

Pilnvērtīga suņu barība siltām vakariņām.

Fokker Country Dinner ir daudzveidīga barība, 
kas veidota no svaigas gaļas gabaliņiem, 
graudiem un zaļumiem. Pirms lietošanas 
ieteicams pievienot siltu ūdeni vai buljonu, lai 
jūsu suns izbaudītu Dinner pilnībā. Jūs varat 
pievienot arī (svaigu) gaļu. Laiku pa laikam šī 
produkta vietā varat piedāvāt sunim barību ar 
gabaliņiem.

Pieejama 3 kg un 15 kg iepakojumos

Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem 
presētu gabaliņu formā.

Ēdot Fokker Country Match, jūsu suņa 
izkārnījumu daudzums samazinās un tie kļūst 
viendabīgāki, turklāt zobi kļūst tīrāki un 
spēcīgāki. Barība tiek ražota zemā tempe-
ratūrā, tādēļ saglabājas augsta sastāvdaļu 
kvalitāte. Barība satur hondroitīnu un 
glikozamīnu, kas palīdz veidot un uzturēt 
veselus skrimšļus un locītavas.

Pieejama 4 kg un 15 kg iepakojumos



Balance Balance game & poultryBalance meat & fish
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Sastāvs
Graudaugi (kukurūza, kvieši, mieži un rīsi), gaļa un 
dzīvnieku blakusprodukti (mājputnu gaļa 14%), 
augu valsts blakusprodukti (ehinācija 0,1%, eļļas un 
tauki, dārzeņi (zirņi 1%), minerālvielas, augļi 
(dzērvenes 0,1%, āboli 0,1 %), aļģes (spirulīna 0,1%)

Barības deva dienā

 Svars Daudzums Svars Daudzums
 2 kg 50 gr 30 kg 350 gr
 5 kg 95 gr 40 kg 440 gr
 10 kg 165 gr 50 kg 530 gr
 15 kg 215 gr 60 kg 585 gr
 20 kg 250 gr 70 kg 640 gr
 25 kg 285 gr 80 kg 690 gr

Sastāvs
Graudaugi, gaļa un dzīvnieku blakusprodukti (4% 
mājputnu gaļas, 4% pīles sarkanajos biskvītos un 
4% tītara dabīgās krāsas biskvītos), dārzeņu 
blakusprodukti (2% celulozes piecstūra zvaigznes 
formas biskvītos), eļļas un tauki, minerālvielas, zivis 
un zivju blakusprodukti, mieži un dārzeņi (4% 
dārzeņu zaļajos biskvītos).

Barības deva dienā

 Svars Daudzums Svars Daudzums
 2 kg  35-45 gr 6 kg 80-100 gr
 3 kg   45-65 gr 8 kg 100-120 gr
 4 kg   60-80 gr  10 kg 120-140 gr
 5 kg 75-90 gr

Sastāvs
Graudaugi, gaļa un dzīvnieku blakusprodukti (4% 
liellopa, 4% mājputnu gaļas sirdsformas biskvītos), 
dārzeņu blakusprodukti (2% celulozes piecstūra 
zvaigznes formas biskvītos), eļļas un tauki, zivis un 
zivju blakusprodukti (4% anšovu un 4% laša 
sarkanajos zivju biskvītos, 4% tunča tumšākajos 
zivju biskvītos), minerālvielas, mieži un dārzeņi (4% 
dārzeņu zaļajos biskvītos).

Barības deva dienā

 Svars Daudzums Svars Daudzums
 2 kg  35-45 gr 6 kg 80-100 gr
 3 kg   45-65 gr 8 kg 100-120 gr
 4 kg   60-80 gr  10 kg 120-140 gr
 5 kg 75-90 gr

Pilnvērtīga barība suņiem ar tīrām un 
autentiskām sastāvdaļām tieši no dabas 
klēpja.

Fokker Country Balance ir bagātināta ar ābolu 
(labākai gremošanai), ehināciju (palīdz 
stiprināt imūnsistēmu), spirulīnu (veselīgai 
ādai un kažokam) un dzērvenēm (veselīgai 
urīnceļu darbībai). Katrs barības gabaliņš 
veicina veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. 
Kraukšķīgie Country Balance gabaliņi ir viegli 
sagremojami.

Pieejama 3 kg un 15 kg iepakojumos

Pilnvērtīga augstas kvalitātes kaķu barība 
ar dažādām garšām.

Fokker Country Balance game & poultry ir 
veidota no augstākās kvalitātes medījuma 
un mājputnu gaļas, kas sajaukta ar vistu un 
tītaru. Ļoti garda barība, kas jūsu kaķi padara 
dzīvespriecīgu un veselīgu.

Pieejama 3 kg un 10 kg iepakojumos

Pilnvērtīga augstas kvalitātes kaķu barība 
ar dažādām garšām.

Fokker Country Balance meat & fish ir veidota 
no augstākās kvalitātes liellopa un vistas gaļas, 
kas apvienota ar tunci, lasi un anšoviem. Ļoti 
garda barība, kas jūsu kaķi padara dzīves-
priecīgu un veselīgu.

Pieejama 3 kg un 10 kg iepakojumos


