
D.R.N KONSERVID 2021     (koondhinnakiri lisatud nimekirja lõpus) 

 

 
 

 

 

SOLO Galletto 100% - 100% noore kuke liha konserv koertele ja kassidele 

On ühe valguallikaga dieettoode kassidele ja koertele vähendamaks toidutalumatuse nähte toitainete ja toidu 

koostisosade suhtes. Ei sisalda siseorganeid ega tapajääke. Vastavad Euroopa komisjoni direktiivile 2008/38/EC. 

Koostis: liha (100% noore kuke liha) ilma tapajäätmeteta. 

Tehnoloogilised lisandid: paksendus- ja tarretusained. 

Analüütiline koostis: toorvalk 7.97%, toorrasvad ja -õlid 2.87%, toorkiud 0.30%, toortuhk 2.41%, niiskus 

83.20%.  

Kasutusjuhend : serveerida toatemperatuuril. Äärmiselt maitsev ja kergesti seeditav kõrge bioloogilise 

väärtusega valk, mis pärineb parimatest lihatükkidest ning on rikas asendamatute aminohapete poolest. 

Toiduallergia- või talumatuse kindlaks tegemiseks loomaarsti poolt määratuna monoproteiinse (ühe 

valguallikaga) dieedina. Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav. 

Päevased kogused: 100-150g päevas iga 4 kg eluskaalu kohta. Päevast toidukogust võib muuta loomaarsti 

juhendite järgi, võttes arvesse looma  füüsilist aktiivsust, vanust, tõugu, individuaalset füüsilist seisundit ja 

kliimatingimusi.  

Partii nr. ja Parim enne kuupäev: vt. konservilt. Netokaal: vt. pakendilt  

Tootja: DRN s.r.l., Via Bellisario, 23/25, 26020 Palazzo Pignano – Italy, www.drnsrl.it 

Gluteenivaba- ilma kunstlike säilitus-, lõhna- ja värvaineteta – julmusevaba. 

 

  

http://www.drnsrl.it/


 
 

 

 

SOLO Quaglia 100% - 100% põldvuti lihast konserv koertele ja kassidele 

On ühe valguallikaga dieettoode kassidele ja koertele vähendamaks toidutalumatuse nähte toitainete ja toidu 

koostisosade suhtes. Ei sisalda siseorganeid ega tapajääke. Vastavad Euroopa komisjoni direktiivile 2008/38/EC. 

Koostis: liha (100% põldvuti liha) ilma tapajäätmeteta. 

Tehnoloogilised lisandid: paksendus- ja tarretusained. 

Analüütiline koostis: toorvalk 8,5%, toorrasvad ja -õlid 5%, toorkiud 0.30%, toortuhk 2.46%, niiskus 82%.  

Kasutusjuhend : serveerida toatemperatuuril. Äärmiselt maitsev ja kergesti seeditav kõrge bioloogilise 

väärtusega valk, mis pärineb parimatest lihatükkidest ning on rikas asendamatute aminohapete poolest. 

Toiduallergia- või talumatuse kindlaks tegemiseks loomaarsti poolt määratuna monoproteiinse (ühe 

valguallikaga) dieedina. Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav. 

Päevased kogused: 100-150g päevas iga 4 kg eluskaalu kohta. Päevast toidukogust võib muuta loomaarsti 

juhendite järgi, võttes arvesse looma  füüsilist aktiivsust, vanust, tõugu, individuaalset füüsilist seisundit ja 

kliimatingimusi.  

Partii nr. ja Parim enne kuupäev: vt. konservilt. Netokaal: vt. pakendilt  

Tootja: DRN s.r.l., Via Bellisario, 23/25, 26020 Palazzo Pignano – Italy, www.drnsrl.it 

Gluteenivaba- ilma kunstlike säilitus-, lõhna- ja värvaineteta – julmusevaba. 

 

  

http://www.drnsrl.it/


 

 
 

 

 

 

SOLO Maiale 100%  - 100% sealihast konserv koertele ja kassidele 

On ühe valguallikaga dieettoode kassidele ja koertele vähendamaks toidutalumatuse nähte toitainete ja toidu 

koostisosade suhtes. Ei sisalda siseorganeid ega tapajääke. Vastavad Euroopa komisjoni direktiivile 2008/38/EC. 

Koostis: liha (100% sealiha) ilma tapajäätmeteta. 

Tehnoloogilised lisandid: paksendus- ja tarretusained. 

Analüütiline koostis: toorvalk 5,05%, toorrasvad ja -õlid 9,9%, toorkiud 0.40%, toortuhk 3,5%, niiskus 80,5%.  

Kasutusjuhend : serveerida toatemperatuuril. Äärmiselt maitsev ja kergesti seeditav kõrge bioloogilise 

väärtusega valk, mis pärineb parimatest lihatükkidest ning on rikas asendamatute aminohapete poolest. 

Toiduallergia- või talumatuse kindlaks tegemiseks loomaarsti poolt määratuna monoproteiinse (ühe 

valguallikaga) dieedina. Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav. 

Päevased kogused: 100-150g päevas iga 4 kg eluskaalu kohta. Päevast toidukogust võib muuta loomaarsti 

juhendite järgi, võttes arvesse looma  füüsilist aktiivsust, vanust, tõugu, individuaalset füüsilist seisundit ja 

kliimatingimusi.  

Partii nr. ja Parim enne kuupäev: vt. konservilt. Netokaal: vt. pakendilt  

Tootja: DRN s.r.l., Via Bellisario, 23/25, 26020 Palazzo Pignano – Italy, www.drnsrl.it 

Gluteenivaba- ilma kunstlike säilitus-, lõhna- ja värvaineteta – julmusevaba. 

 

  

http://www.drnsrl.it/


 
 

 

SOLO Cervo 100%  - 100% hirvelihast konserv koertele ja kassidele 

On ühe valguallikaga dieettoode kassidele ja koertele vähendamaks toidutalumatuse nähte toitainete ja toidu 

koostisosade suhtes. Ei sisalda siseorganeid ega tapajääke. Vastavad Euroopa komisjoni direktiivile 2008/38/EC. 

Koostis: liha (100% hirve liha) ilma tapajäätmeteta. 

Tehnoloogilised lisandid: paksendus- ja tarretusained. 

Analüütiline koostis: toorvalk 8,82%, toorrasvad ja -õlid 4,62%, toorkiud 0.30%, toortuhk 1,60%, niiskus 83%.  

Kasutusjuhend : serveerida toatemperatuuril. Äärmiselt maitsev ja kergesti seeditav kõrge bioloogilise 

väärtusega valk, mis pärineb parimatest lihatükkidest ning on rikas asendamatute aminohapete poolest. 

Toiduallergia- või talumatuse kindlaks tegemiseks loomaarsti poolt määratuna monoproteiinse (ühe 

valguallikaga) dieedina.  Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav. 

Päevased kogused: 100-150g päevas iga 4 kg eluskaalu kohta. Päevast toidukogust võib muuta loomaarsti 

juhendite järgi, võttes arvesse looma  füüsilist aktiivsust, vanust, tõugu, individuaalset füüsilist seisundit ja 

kliimatingimusi.  

Partii nr. ja Parim enne kuupäev: vt. konservilt. Netokaal: vt. pakendilt  

Tootja: DRN s.r.l., Via Bellisario, 23/25, 26020 Palazzo Pignano – Italy, www.drnsrl.it 

Gluteenivaba- ilma kunstlike säilitus-, lõhna- ja värvaineteta – julmusevaba. 

 

  

http://www.drnsrl.it/


 

 
 

 

SOLO Oca 100% - 100% hane lihast konserv koertele ja kassidele 

On ühe valguallikaga dieettoode kassidele ja koertele vähendamaks toidutalumatuse nähte toitainete ja toidu 

koostisosade suhtes. Ei sisalda siseorganeid ega tapajääke. Vastavad Euroopa komisjoni direktiivile 2008/38/EC. 

Koostis: liha (100% hane liha) ilma tapajäätmeteta. 

Tehnoloogilised lisandid: paksendus- ja tarretusained. 

Analüütiline koostis: toorvalk 5,95%, toorrasvad ja -õlid 9,43%, toorkiud 0.37%, toortuhk 1,85%, niiskus 

81,2%.  

Kasutusjuhend : serveerida toatemperatuuril. Äärmiselt maitsev ja kergesti seeditav kõrge bioloogilise 

väärtusega valk, mis pärineb parimatest lihatükkidest ning on rikas asendamatute aminohapete poolest. 

Toiduallergia- või talumatuse kindlaks tegemiseks loomaarsti poolt määratuna monoproteiinse (ühe 

valguallikaga) dieedina. Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav. 

Päevased kogused: 100-150g päevas iga 4 kg eluskaalu kohta. Päevast toidukogust võib muuta loomaarsti 

juhendite järgi, võttes arvesse looma  füüsilist aktiivsust, vanust, tõugu, individuaalset füüsilist seisundit ja 

kliimatingimusi.  

Partii nr. ja Parim enne kuupäev: vt. konservilt. Netokaal: vt. pakendilt  

Tootja: DRN s.r.l., Via Bellisario, 23/25, 26020 Palazzo Pignano – Italy, www.drnsrl.it 

Gluteenivaba- ilma kunstlike säilitus-, lõhna- ja värvaineteta – julmusevaba. 

 

 

http://www.drnsrl.it/


 
 

 

 

SOLO Coniglio 100% - 100% küülikulihaga konserv koertele ja kassidele 

On ühe valguallikaga dieettoode kassidele ja koertele vähendamaks toidutalumatuse nähte toitainete ja toidu 

koostisosade suhtes. Ei sisalda siseorganeid ega tapajääke. Vastavad Euroopa komisjoni direktiivile 2008/38/EC. 

Koostis: liha (100% küülikuliha) ilma tapajäätmeteta. 

Tehnoloogilised lisandid: paksendus- ja tarretusained. 

Analüütiline koostis: toorvalk 9%, toorrasvad ja -õlid 4,5%, toorkiud 0.32%, toortuhk 1,61%, niiskus 82%.  

Kasutusjuhend : serveerida toatemperatuuril. Äärmiselt maitsev ja kergesti seeditav kõrge bioloogilise 

väärtusega valk, mis pärineb parimatest lihatükkidest ning on rikas asendamatute aminohapete poolest. 

Toiduallergia- või talumatuse kindlaks tegemiseks loomaarsti poolt määratuna monoproteiinse (ühe 

valguallikaga) dieedina. Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav. 

Päevased kogused: 100-150g päevas iga 4 kg eluskaalu kohta. Päevast toidukogust võib muuta loomaarsti 

juhendite järgi, võttes arvesse looma  füüsilist aktiivsust, vanust, tõugu, individuaalset füüsilist seisundit ja 

kliimatingimusi.  

Partii nr. ja Parim enne kuupäev: vt. konservilt. Netokaal: vt. pakendilt  

Tootja: DRN s.r.l., Via Bellisario, 23/25, 26020 Palazzo Pignano – Italy, www.drnsrl.it 

Gluteenivaba- ilma kunstlike säilitus-, lõhna- ja värvaineteta – julmusevaba. 

 

  

http://www.drnsrl.it/


 
 

 

SOLO Tacchino 100% - 100% kalkunilihaga konserv koertele ja kassidele 

On ühe valguallikaga dieettoode kassidele ja koertele vähendamaks toidutalumatuse nähte toitainete ja toidu 

koostisosade suhtes. Ei sisalda siseorganeid ega tapajääke. Vastavad Euroopa komisjoni direktiivile 2008/38/EC. 

Koostis: liha (100% kalkuniliha) ilma tapajäätmeteta. 

Tehnoloogilised lisandid: paksendus- ja tarretusained. 

Analüütiline koostis: toorvalk 5,95%, toorrasvad ja -õlid 4,27%, toorkiud 0.31%, toortuhk 2,57%, niiskus 

86,5%.  

Kasutusjuhend : serveerida toatemperatuuril. Äärmiselt maitsev ja kergesti seeditav kõrge bioloogilise 

väärtusega valk, mis pärineb parimatest lihatükkidest ning on rikas asendamatute aminohapete poolest. 

Toiduallergia- või talumatuse kindlaks tegemiseks loomaarsti poolt määratuna monoproteiinse (ühe 

valguallikaga) dieedina. Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav. 

Päevased kogused: 100-150g päevas iga 4 kg eluskaalu kohta. Päevast toidukogust võib muuta loomaarsti 

juhendite järgi, võttes arvesse looma  füüsilist aktiivsust, vanust, tõugu, individuaalset füüsilist seisundit ja 

kliimatingimusi.  

Partii nr. ja Parim enne kuupäev: vt. konservilt. Netokaal: vt. pakendilt  

Tootja: DRN s.r.l., Via Bellisario, 23/25, 26020 Palazzo Pignano – Italy, www.drnsrl.it 

Gluteenivaba- ilma kunstlike säilitus-, lõhna- ja värvaineteta – julmusevaba. 

 

 

  

http://www.drnsrl.it/


 
 

 

SOLO Salmone 100% - 100% lõhe konserv koertele ja kassidele 

On ühe valguallikaga dieettoode kassidele ja koertele vähendamaks toidutalumatuse nähte toitainete ja toidu 

koostisosade suhtes. Ei sisalda siseorganeid ega tapajääke. Vastavad Euroopa komisjoni direktiivile 2008/38/EC. 

Koostis: liha (100% lõhe) ilma tapajäätmeteta. 

Tehnoloogilised lisandid: paksendus- ja tarretusained. 

Analüütiline koostis: toorvalk 7,05%, toorrasvad ja -õlid 8,2%, toorkiud 0.33%, toortuhk 2,22%, niiskus 

80,55%.  

Kasutusjuhend : serveerida toatemperatuuril. Äärmiselt maitsev ja kergesti seeditav kõrge bioloogilise 

väärtusega valk, mis pärineb parimatest lihatükkidest ning on rikas asendamatute aminohapete poolest. 

Toiduallergia- või talumatuse kindlaks tegemiseks loomaarsti poolt määratuna monoproteiinse (ühe 

valguallikaga) dieedina. Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav. 

Päevased kogused: 100-150g päevas iga 4 kg eluskaalu kohta. Päevast toidukogust võib muuta loomaarsti 

juhendite järgi, võttes arvesse looma  füüsilist aktiivsust, vanust, tõugu, individuaalset füüsilist seisundit ja 

kliimatingimusi.  

Partii nr. ja Parim enne kuupäev: vt. konservilt. Netokaal: vt. pakendilt  

Tootja: DRN s.r.l., Via Bellisario, 23/25, 26020 Palazzo Pignano – Italy, www.drnsrl.it 

Gluteenivaba- ilma kunstlike säilitus-, lõhna- ja värvaineteta – julmusevaba. 

 

 

http://www.drnsrl.it/


 
 

 

 

SOLO Vitello 100% - 100% vasikaliha konserv koertele ja kassidele 

On ühe valguallikaga dieettoode kassidele ja koertele vähendamaks toidutalumatuse nähte toitainete ja toidu 

koostisosade suhtes. Ei sisalda siseorganeid ega tapajääke. Vastavad Euroopa komisjoni direktiivile 2008/38/EC. 

Koostis: liha (100% vasika liha) ilma tapajäätmeteta. 

Tehnoloogilised lisandid: paksendus- ja tarretusained. 

Analüütiline koostis: toorvalgud 8,5%, toorrasvad ja-õlid 6,00%, toorkiud 0.30%, toortuhk 2,50%, niiskus 

79.00%. Kasutusjuhend : serveerida toatemperatuuril. Äärmiselt maitsev ja kergesti seeditav kõrge bioloogilise 

väärtusega valk, mis pärineb parimatest lihatükkidest ning on rikas asendamatute aminohapete poolest. 

Toiduallergia- või talumatuse kindlaks tegemiseks loomaarsti poolt määratuna monoproteiinse (ühe 

valguallikaga) dieedina. Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav.  

Päevased kogused: 100-150g päevas iga 4 kg eluskaalu kohta. Päevast toidukogust võib muuta loomaarsti 

juhendite järgi, võttes arvesse looma  füüsilist aktiivsust, vanust, tõugu, individuaalset füüsilist seisundit ja 

kliimatingimusi. Partii nr. ja Parim enne kuupäev: vt. konservilt. Netokaal: vt. pakendilt Tootja: DRN s.r.l., 

Via Bellisario, 23/25, 26020 Palazzo Pignano – Italy, www.drnsrl.it Maaletooja: AS Optimer, reg. nr. 

10285179, tunnustusnumber α-EE-00137; Pärnu mnt. 463, Tallinn, tel. 6081181. Gluteenivaba- ilma kunstlike 

säilitus-, lõhna- ja värvaineteta – julmusevaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drnsrl.it/


 

 

 

 

 
 

 

 

SOLO Buffalo 100% - 100% pühvli liha konserv koertele ja kassidele 

On ühe valguallikaga dieettoode kassidele ja koertele vähendamaks toidutalumatuse nähte toitainete ja toidu 

koostisosade suhtes. Ei sisalda siseorganeid ega tapajääke. Vastavad Euroopa komisjoni direktiivile 2008/38/EC. 

Koostis: liha (100% itaalia vesipühvli liha) ilma tapajäätmeteta. 

Tehnoloogilised lisandid: paksendus- ja tarretusained. 

Analüütiline koostis: toorvalgud 8,50%, toorrasvad ja-õlid 6,00%, toorkiud 0.30%, toortuhk 2,50%, niiskus 

79.00%. Kasutusjuhend : serveerida toatemperatuuril. Äärmiselt maitsev ja kergesti seeditav kõrge bioloogilise 

väärtusega valk, mis pärineb parimatest lihatükkidest ning on rikas asendamatute aminohapete poolest. 

Toiduallergia- või talumatuse kindlaks tegemiseks loomaarsti poolt määratuna monoproteiinse (ühe 

valguallikaga) dieedina. Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav.  

Päevased kogused: 100-150g päevas iga 4 kg eluskaalu kohta. Päevast toidukogust võib muuta loomaarsti 

juhendite järgi, võttes arvesse looma  füüsilist aktiivsust, vanust, tõugu, individuaalset füüsilist seisundit ja 

kliimatingimusi. Partii nr. ja Parim enne kuupäev: vt. konservilt. Netokaal: vt. pakendilt Tootja: DRN s.r.l., 

Via Bellisario, 23/25, 26020 Palazzo Pignano – Italy, www.drnsrl.it Maaletooja: AS Optimer, reg. nr. 

10285179, tunnustusnumber α-EE-00137; Pärnu mnt. 463, Tallinn, tel. 6081181. Gluteenivaba- ilma kunstlike 

säilitus-, lõhna- ja värvaineteta – julmusevaba. 

 

http://www.drnsrl.it/


 
 

 

 

 

SOLO Cinghiale/Metssiga 100% - 100% metssealiha konserv koertele ja kassidele 

Monoproteiinne täiendsööt-dieettoode kassidele ja koertele vähendamaks toidutalumatuse nähte toitainete ja 

toidu koostisosade suhtes. Ei sisalda siseorganeid ega tapajääke. Vastavad Euroopa komisjoni direktiivile 

2008/38/EC. 

Koostis: liha (100% metssealiha), inimtoidu kvaliteediga,  ilma siseorganiteta,  ilma tapajäätmeteta. 

Tehnoloogilised lisandid: paksendus- ja tarretusained. 

Analüütiline koostis: toorvalk 7.5%, toorrasvad ja -õlid 6%, toorkiud 0.31%, toortuhk 1,9%, niiskus 81%.  

Kasutusjuhend : serveerida toatemperatuuril. Äärmiselt maitsev ja kergesti seeditav kõrge bioloogilise 

väärtusega valk, mis pärineb parimatest lihatükkidest ning on rikas asendamatute aminohapete poolest. 

Toiduallergia- või talumatuse kindlaks tegemiseks loomaarsti poolt määratuna monoproteiinse (ühe 

valguallikaga) dieedina. Esialgne kasutusperiood: 3-8 nädalat. Kui toidutalumatuse nähud kaovad, võib toitu 

kasutada piiramatu aja.  Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav. 

Päevased kogused: 100/200g päevas iga 4 kg eluskaalu kohta. Päevast toidukogust võib muuta loomaarsti 

juhendite järgi, võttes arvesse looma  füüsilist aktiivsust, vanust, tõugu, individuaalset füüsilist seisundit ja 

kliimatingimusi. Avatud konserv säilitada külmikus.  

Partii nr. ja Parim enne kuupäev: vt. konservilt. Netokaal: vt. pakendilt  

Tootja: DRN s.r.l., Via Bellisario, 23/25, 26020 Palazzo Pignano – Italy, www.drnsrl.it 

Gluteenivaba- ilma kunstlike säilitus-, lõhna- ja värvaineteta – julmusevaba. 

 

http://www.drnsrl.it/


 
 

 

SOLO Cavallo/Hobune 100% - 100% hobuseliha konserv koertele ja kassidele 

Monoproteiinne täiendsööt-dieettoode kassidele ja koertele vähendamaks toidutalumatuse nähte toitainete ja 

toidu koostisosade suhtes. Ei sisalda siseorganeid ega tapajääke. Vastavad Euroopa komisjoni direktiivile 

2008/38/EC. 

Koostis: liha (100% hobuseliha) inimtoidu kvaliteediga, ilma siseorganiteta,  ilma tapajäätmeteta. 

Tehnoloogilised lisandid: paksendus- ja tarretusained. 

Analüütiline koostis: toorvalk 9,5%, toorrasvad ja -õlid 4%, toorkiud 0.31%, toortuhk 2%, niiskus 80,5%.  

Kasutusjuhend : serveerida toatemperatuuril. Äärmiselt maitsev ja kergesti seeditav kõrge bioloogilise 

väärtusega valk, mis pärineb parimatest lihatükkidest ning on rikas asendamatute aminohapete poolest. 

Toiduallergia- või talumatuse kindlaks tegemiseks loomaarsti poolt määratuna monoproteiinse (ühe 

valguallikaga) dieedina. Esialgne kasutusperiood: 3-8 nädalat. Kui toidutalumatuse nähud kaovad, võib toitu 

kasutada piiramatu aja.  Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav. 

Päevased kogused: 100/200g päevas iga 4 kg eluskaalu kohta. Päevast toidukogust võib muuta loomaarsti 

juhendite järgi, võttes arvesse looma  füüsilist aktiivsust, vanust, tõugu, individuaalset füüsilist seisundit ja 

kliimatingimusi. Avatud konserv säilitada külmikus.  

Partii nr. ja Parim enne kuupäev: vt. konservilt. Netokaal: vt. pakendilt  

Tootja: DRN s.r.l., Via Bellisario, 23/25, 26020 Palazzo Pignano – Italy, www.drnsrl.it 

Gluteenivaba- ilma kunstlike säilitus-, lõhna- ja värvaineteta – julmusevaba. 

 

http://www.drnsrl.it/


 
SOLO Anatra/part 100% - 100% pardiliha konserv koertele ja kassidele 

Monoproteiinne täiendsööt-dieettoode kassidele ja koertele vähendamaks toidutalumatuse nähte toitainete ja 

toidu koostisosade suhtes. Ei sisalda siseorganeid ega tapajääke. Vastavad Euroopa komisjoni direktiivile 

2008/38/EC. 

Koostis: liha (100% pardiliha) inimtoidu kvaliteediga, ilma siseorganiteta,  ilma tapajäätmeteta. 

Tehnoloogilised lisandid: paksendus- ja tarretusained. 

Analüütiline koostis: toorvalk 7,5%, toorrasvad ja -õlid 9,2%, toorkiud 0.30%, toortuhk 2,5%, niiskus 79%.  

Kasutusjuhend : serveerida toatemperatuuril. Äärmiselt maitsev ja kergesti seeditav kõrge bioloogilise 

väärtusega valk, mis pärineb parimatest lihatükkidest ning on rikas asendamatute aminohapete poolest. 

Toiduallergia- või talumatuse kindlaks tegemiseks loomaarsti poolt määratuna monoproteiinse (ühe 

valguallikaga) dieedina. Esialgne kasutusperiood: 3-8 nädalat. Kui toidutalumatuse nähud kaovad, võib toitu 

kasutada piiramatu aja.  Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav. 

Päevased kogused: 100/200g päevas iga 4 kg eluskaalu kohta. Päevast toidukogust võib muuta loomaarsti 

juhendite järgi, võttes arvesse looma  füüsilist aktiivsust, vanust, tõugu, individuaalset füüsilist seisundit ja 

kliimatingimusi. Avatud konserv säilitada külmikus.  

Partii nr. ja Parim enne kuupäev: vt. konservilt. Netokaal: vt. pakendilt  

Tootja: DRN s.r.l., Via Bellisario, 23/25, 26020 Palazzo Pignano – Italy, www.drnsrl.it 

Gluteenivaba- ilma kunstlike säilitus-, lõhna- ja värvaineteta – julmusevaba. 

 

http://www.drnsrl.it/


 

DRN EXTRA Galleto&Patate on täissööt isututele või valiva isuga koertele, mis toetab tervislikku seedimist. 

Konservile lisatud Fibrafos® aitab tasakaalustada kiuvaest toitumist. Sobib toitmiseks peale kaalu langetamist. 

Fibrafos® sisaldab kuivatatud suhkrupeedisäsi, kuivatatud sigurit, linaseemneid, naatrium-kaltsium- 

alumiinosilikaati,  päevalilleõli, kalaõli, FOS ja MOS. Koostis: noore kuke liha 62%, kuivatatud kartul 5%, 

Fibrafos 0,5%. Tehnoloogilised lisandid: paksendusained. Lisatud kg kohta. Toitelised lisandid: Vit A 

3000RTÜ, Vit D 320 RTÜ, Vit E 50 mg. Analüütiline koostis: toorvalk 10%, toorõlid ja-rasvad 5%, toorkiud 

0,3%, toortuhk 2%, niiskus 82%. Kasutamine: serveerida eelistatult toatemperatuuril. Päevased kogused vt. 

tabel konservil. 

Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav. Soovitav on enne kasutamise algust pidada nõu 

loomaarstiga. Soovitatav kasutusaeg: esialgu kuni 6 kuud. Partii nr. ja Parim enne kuupäev vt. pakendilt. 

Toodetud 36 kuud enne Parim enne kuupäeva. Netokaal: vt. pakendilt. 

Tootja: DRN srl , 26020 Palazzo Pignano (CR) – Italy; Aut.Min. N. AT4012; Vastavuses 

määrusega: 2008/38/CE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRN EXTRA Quail & Spelta on ühe valguallikaga ja ühe süsivesikuallikaga dieettoode koertele vähendamaks 

toidutalumatuse nähte toitainete ja toidu koostisosade suhtes. Ei sisalda siseorganeid ega tapajääke.  

Koostis: vutiliha 65%, spelta 6%, fibrafos 0,6%.  

Tehnoloogilised lisandid: paksendus- ja tarretusained. Toitelised lisandid: A-vitamiin 2000 RTÜ, D3-vitamiin 

200 RTÜ, E-vitamiin (α-tokoferool 91%) 18 mg. 

Analüütiline koostis: toorvalk 8,8 %, toorrasvad ja -õlid 5,1%, toorkiud 0.30%, toortuhk 2.00%, niiskus 82%.  

Kasutusjuhend : serveerida toatemperatuuril. Äärmiselt maitsev ja kergesti seeditav kõrge bioloogilise 

väärtusega valk, mis pärineb parimatest lihatükkidest ning on rikas asendamatute aminohapete poolest. 

Toiduallergia- või talumatuse kindlaks tegemiseks loomaarsti poolt määratuna monoproteiinse (ühe 

valguallikaga) dieedina. Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav. 

Päevased kogused: 100-120g päevas iga 2,5 kg eluskaalu kohta. Päevast toidukogust võib muuta loomaarsti 

juhendite järgi, võttes arvesse looma  füüsilist aktiivsust, vanust, tõugu, individuaalset füüsilist seisundit ja 

kliimatingimusi.  

Partii nr. ja Parim enne kuupäev: vt. konservilt. Netokaal: vt. pakendilt  

Tootja: DRN s.r.l., Via Bellisario, 23/25, 26020 Palazzo Pignano – Italy, www.drnsrl.it 

Maaletooja: OÜ Optimer, reg. nr. 10285179, tunnustusnumber α-EE-00137; Pärnu mnt. 463, Tallinn, tel. 

6081181. Gluteenivaba- ilma kunstlike säilitus-, lõhna- ja värvaineteta – julmusevaba. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drnsrl.it/


 
 

Derma WD® konservid  

On täissööt-dieettoode koertele, mis on mõeldud toetamaks nahafunktsioone dermatooside ja liigse karvade 

väljalangemise korral. Gluteenivaba retsept, mis sisaldab ka Solosterol® Derma kompleksi, mille koostis 

tõestatult 4 nädala jooksul söödetuna vähendab kihelust, nahaärritusi ning karva kadu 

Koostis: Lõhe, kartul, herned, mineraalained, fermenteeritud riisijahu, õlid ja taimsed rasvad (kalaõli, rapsiõli, 

nisuidu-, soja-, kõrvitsaõli) , hüdrolüüsitud pärm (MOS allikas), FOS, siguri inuliin, taimsed polüfenoolid, 

reishi-seene ekstrakt. 

Analüütiline koostis: Niiskus 80%, toorvalgud 5,5%, toorrasvad ja-õlid 5,0%, toorkiud 0,8%, toortuhk 2,5%, 

Ω3 16,24%, Ω6 16,24%, EPA 2,53%, DHA 3,02%, naatrium 0,121%, kaalium 0,310%. 

Lisatud kg kohta: Söödalisandid: Vitamiin D3 385 RTÜ, vitamiin E 40mg, vitamiin C 7 mg, tauriin 140 mg, 

biotiin 0,20 mg, niatsiin 25 mg, pantoteenhape 3,50 mg, L-tüptofaan 20 mg, tsinkkelaat 20 mg, Lactobacillus 

rhamnosus 4x10 UFC, Perilla frutescens kuivekstrakt 15 mg, Tehnoloogilised lisandid: kassiakumm 1.116 mg 

Energiasisaldus: 787,5 kcal/100g  (arvutuslik, Atwater meetodil)) 

Kasutamine: serveerida eelistatult toatemperatuuril. Päevased kogused vt. tabel konservil. Joogivesi peab igal 

ajal olema kättesaadav. Soovitav on enne kasutamise algust või kasutusaja pikendamist pidada nõu 

loomaarstiga. Soovituslik kasutusaeg: Nahafunktsiooni toetamiseks dermatoosi ja liigse karvade väljalangemise 

korral: kuni 2 kuud 

Partii nr. ja Parim enne kuupäev vt. pakendilt. Toodetud 36 kuud enne Parim enne kuupäeva.  

Netokaal: vt. pakendilt.  

Tootja: DRN srl , 26020 Palazzo Pignano (CR) – Italy; Aut.Min. N. AT4012; Vastavuses määrusega:  

2008/38/CE 

  



 
 

Enterofilus® WD konservid 

On Enterofilus® + ternespiima kompleksi sisaldav täissööt-dieettoode koertele, mis on mõeldud vähendamaks 

ägedaid soole imendumishäireid ägeda kõhulahtisuse ajal ning sellele järgneval taastusperioodil. Kergesti 

seeduvad koostisosad. Suurendatud koguses elektrolüüte. FOS, MOS, prebiootikumid ning piimhappebakterid 

taastavad soole mikrofloora tasakaalu.  

Koostis: kanaliha, riis, kalkuniliha, kookosõli, linaseemned, kalaõli, kuivatatud pagaripärm, FOS, hüdrolüüsitud 

pärm, mineraalained, kuivatatud peedisäsi, fermenteeritud papaiagraanulid, ingver, tsitruseliste pektiinid, 

taimsed polüfenoolid, rasvhappesoolad, mineraalsoolad, guaarkummi, ternes, naatriumkloriid.  

Analüütiline koostis:  Niiskus 71.40%; toorvalk 8.20%, toorrasvad ja-õlid 5.80%, toortuhk 0.60%, toorkiud 

0.30%, naatrium 0.076%, kaalium 0.15%. 

Lisatud kg kohta: söödalisandid:  Vit D3 400 RTÜ., Vit. E 150 mg, Vit. C 50 mg, tauriin 180 mg, L-trüpofaan 

15 mg, tsinkoksiid 39 mg, psüllium) 15 mg, fenkoli kuivekstrakt 10 mg. Mikroorganismid:  E–Faecium CFU 

2.20 miljardit. Paksentajad: ksantaan (E415) 

Energiasisaldus kcal/kg: 1,259 (arvutuslik, ATWATER meetodil) 

Kasutamine: serveerida eelistatult toatemperatuuril. Päevased kogused vt. tabel konservil. Joogivesi peab igal 

ajal olema kättesaadav. Soovitav on enne kasutamise algust pidada nõu loomaarstiga. Soovitatav kasutusaeg: 

Ägeda kõhulahtisuse ja sellest taastumise ajal 1-2 nädalat; maldigestiooni korral 3-12 nädalat 

Partii nr. ja Parim enne kuupäev vt. pakendilt. Toodetud 36 kuud enne Parim enne kuupäeva.  

Netokaal: vt. pakendilt.  

Tootja: DRN srl , 26020 Palazzo Pignano (CR) – Italy; Aut.Min. N. AT4012; Vastavuses määrusega:  

2008/38/CE 

 

 

  



 
 

Epato® WD konservid 

On  Original Epato® Plus kompleksi sisaldav täissööt-dieettoode koertele, mis on mõeldud maksafunktsioonide 

toetuseks kroonilise maksapuudulikkuse korral ning maksa vasesisalduse vähendamiseks . Kõrgkvaliteetsed 

valgud, kergesti seeduvad süsivesikud, suur kontsentratsioon asendamatuid rasvhappeid, madal vase- ja 

naatriumisisaldus. Seisundile suunatud funktsionaalsed lisandid.  

Koostis: Kanaliha, kartulivalk, riis, munapulber, kaseinaadid, hernevalk, päevalilleõli, päevakübara õli, 

kuivatatud pagaripärm, FOS, hüdrolüüsitud pärmid, mineraalained, naatriumkloriid, Original Epato 1500 Plus. 

Analüütiline koostis: toorvalk 8.00%, toorrasvad ja-õlid 6,00%, toorkiud 0.26%, toortuhk 1.80%, süsivesikud 

17.00%,  niiskus 69.00%, vask 0.68 mg/kg, naatrium 0.26%, Ω6 1.52%, Ω3 0.035%. 

Lisatud kg kohta:  Söödalisandid.  Vit A 10,000 RTÜ Vit D3 450 RTÜ,., Vit E 175 mg, inositool 50 mg, tauriin 

300 mg, L-karnitiin 90 mg, tsinkoksiid 75 mg, maarjaohaka ekstrakt 100 mg, E322 fosfatidüülkoliin 40 mg. 

Tehnoloogilised lisandid: E407 karrageen, E410 jaanileivapuujahu.  

Energiasisaldus kcal/kg: 1,385 (arvutuslik, ATWATER meetodil) 

Kasutamine: serveerida eelistatult toatemperatuuril. Päevased kogused vt. tabel konservil. Joogivesi peab igal 

ajal olema kättesaadav. Soovitav on enne kasutamise algust pidada nõu loomaarstiga. Soovitatav kasutusaeg: 

esialgu kuni 6 kuud.  

Partii nr. ja Parim enne kuupäev vt. pakendilt. Toodetud 36 kuud enne Parim enne kuupäeva.  

Netokaal: vt. pakendilt.  

Tootja: DRN srl , 26020 Palazzo Pignano (CR) – Italy; Aut.Min. N. AT4012; Vastavuses määrusega:  

2008/38/CE 

 

 



 
 

DiReNe® WD konserv 

On täissööt-dieettoode koertele, mis on mõeldud toetama neerufunktsioone kroonilise või ägeda 

neerupuudulikkuse korral. Madal loomse valgu (20%) sisaldus, mis on kompenseeritud taimsete valkudega 

(80%), aitab lämmastikutaseme organismis hoida madalal, samal ajal tagades asendamatud aminohapped ning 

hoides neere koormamast. Lisatud ravimtaimed toetavad neerufunktsioone. Suurepärane maitsvus ja suur 

kalorsus tagavad koerale vajaliku energia isegi halvenenud isu korral. Sisaldab seisundile suunatud 

funktsionaalseid lisandeid.  

Koostis: Kanaliha, seamaks, päevalilleõli, nisuiduõli, kartulivalk, suvikõrvits, kartul, porgand, seened, lillkapsas, 

kurvits, kaltsiumkarbonaat, spinat, peedisäsi, tapiokitärklis, fermenteeritud riis, apteegitill, inuliin, FOS, Reishi 

seened, kitosaan, jõhvikas, Yucca Schidigera, mineraalained. Analüütiline koostis: toorvalk 5,00%, toorrasvad 

ja-õlid 7,50%, toorkiud 2,6%, toortuhk 0,5%, niiskus 78.00%,  naatrium 0.04%,fosfor 0,05% , asendamatud 

rasvhapped 5,3%, sealhulgas EPA ja DHA 0,53%. Lisatud kg kohta: Söödalisandid. Vit A 4500 RTÜ;  Vit D3 

300 RTÜ;  Vit E 77,5 mg;  Vit B1 1,8 mg;  Vit B6 1,5 mg;  pantoteenhape 4,8 mg;  Vit B12 0,01 mg; Vit H 0,15 

mg ; Vit K o,75 mg; Vit PP 7,5 mg; foolhape 0,30 mg, kurkum 5 mg, hundihammas 15 mg,  kvertestiin 16 mg, 

mikroenkapsuleeritud Enterococcus faecicum 6 mg.  Energiasisaldus kcal/kg: 1300 (arvutuslik, ATWATER 

meetodil) 

Kasutamine: serveerida eelistatult toatemperatuuril. Päevased kogused vt. tabel konservil. 

Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav. Soovitav on enne kasutamise algust pidada nõu 

loomaarstiga. Soovitatav kasutusaeg: esialgu kuni 6 kuud. Partii nr. ja Parim enne kuupäev vt. pakendilt. 

Toodetud 36 kuud enne Parim enne kuupäeva. Netokaal: vt. pakendilt. 

Tootja: DRN srl , 26020 Palazzo Pignano (CR) – Italy; Aut.Min. N. AT4012; Vastavuses 

määrusega: 2008/38/CE 

 

 

 



 
 

 

Obesifit® WD konserv on täissööt-dieettoode koertele, mis on mõeldud toetama kaalulangetust. Kaalu langus 

saavutatakse madala rasvasisalduse abil, samas kui kõrge kiusisaldus tekitab ja hoiab täiskõhutunnet ning 

reguleerib soolestiku tööd. Spetsiifilised toitelised lisandid tõhustavad ainevahetuse aktiivsust. Reguleerib 

näljatunnet ja aitab kaalu langetamiseajal säilitada lihasmassi. Glükoosamiin ja kondroitiinsulfaat tagavad 

ülekaalulistele loomadele hädavajaliku liigesetoetuse.  Koostis: seamaks, sealiha, tselluloos, porgand, hernes, 

želatiin, kanaliha, sojavalgukontsentraat, mineraalained, peedisäsi, linaseemned, fermenteeritud riis, 

päevalilleõli,  kalaõli, linaseemneõli, polüfenoolid.  . 

Analüütiline koostis: toorvalk 9,5%, toorrasvad ja-õlid 2,50%, toorkiud 6,0%, toortuhk 1,0%, niiskus 76.00%, 

kaltsium 0,12%, kaalium 0,14%, fosfor 0,08%, naatrium 0,09%.  Lisatud kg kohta: Söödalisandid. Vit A 500 

RTÜ;  Vit D3 300 RTÜ;  Vit E 77,5 mg;  Vit B1 1,8 mg;  Vit B6 1,5 mg;  pantoteenhape 4,8 mg;  Vit B12 0,01 

mg; Vit H 0,15 mg ; Vit K o,75 mg; Vit PP 7,5 mg; foolhape 0,30 mg, glükomannan 30 mg, L- karnitiin 50 mg, 

glükoosamiinsulfaat 1140 mg kondroitiinsulfaat 6 mg , tauriin 80 mg, sojaletsitiin 6,2 mg, rohelise tee ekstrakt 

3,8 mg.  Energiasisaldus kcal/kg: 1300 (arvutuslik, ATWATER meetodil) 

Kasutamine: serveerida eelistatult toatemperatuuril. Päevased kogused vt. tabel konservil. 

Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav. Soovitav on enne kasutamise algust pidada nõu 

loomaarstiga. Soovitatav kasutusaeg: esialgu kuni 6 kuud. Partii nr. ja Parim enne kuupäev vt. pakendilt. 

Toodetud 36 kuud enne Parim enne kuupäeva. Netokaal: vt. pakendilt. 

Tootja: DRN srl , 26020 Palazzo Pignano (CR) – Italy; Aut.Min. N. AT4012; Vastavuses 

määrusega: 2008/38/CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOOD NIMETUS ÜHIK HIND TOOTJA 

200200 DRN-Extra Galletto e Patate 150gr. (noor kukk/kartul) 150gr. 1,23 D.R.N.Srl 

200201 DRN-Extra Galletto e Patate 400gr. (noor kukk/kartul) 400gr. 1,92 D.R.N.Srl 

200100 DRN-Extra Quaglia e Farro 150gr. (vutt/spelta) 150gr. 1,23 D.R.N.Srl 

200101 DRN-Extra Quaglia e Farro 400gr. (vutt/spelta) 400gr. 1,92 D.R.N.Srl 

101400 DRN-Solo Anatra 100gr. (part) 100gr. 0,98 D.R.N.Srl 

101401 DRN-Solo Anatra 300gr. (part) 300gr. 1,99 D.R.N.Srl 

101000 DRN-Solo Buffalo 100gr. (pühvel) 100gr. 0,98 D.R.N.Srl 

101001 DRN-Solo Buffalo 300gr. (pühvel) 300gr. 1,99 D.R.N.Srl 

101300 DRN-Solo Cavallo 100gr. (hobune) 100gr. 0,98 D.R.N.Srl 

101301 DRN-Solo Cavallo 300gr. (hobune) 300gr. 1,99 D.R.N.Srl 

100700 DRN-Solo Cervo 100 gr.  (hirv) 100gr. 0,98 D.R.N.Srl 

100701 DRN-Solo Cervo 300gr.  (hirv) 300gr. 1,99 D.R.N.Srl 

101200 DRN-Solo Cinghiale 100gr. (metssiga) 100gr. 0,98 D.R.N.Srl 

101201 DRN-Solo Cinghiale 300gr. (metssiga) 300gr. 1,99 D.R.N.Srl 

100200 DRN-Solo Coniglio 100 gr.  (küülik) 100gr. 0,98 D.R.N.Srl 

100201 DRN-Solo Coniglio 300 gr. (küülik 300gr. 1,99 D.R.N.Srl 

100300 DRN-Solo Galletto 100 gr. (noor kukk) 100gr. 0,98 D.R.N.Srl 

100301 DRN-Solo Galletto 300 gr. (noor kukk) 300gr. 1,99 D.R.N.Srl 

100400 DRN-Solo Maiale 100 gr. (siga) 100gr. 0,98 D.R.N.Srl 

100402 DRN-Solo Maiale 300 gr. (siga) 300gr. 1,99 D.R.N.Srl 

100600 DRN-Solo Oca 100 gr. (hani) 100gr. 0,98 D.R.N.Srl 

100601 DRN-Solo Oca 300 gr. (hani) 300gr. 1,99 D.R.N.Srl 

100100 DRN-Solo Quaglia 100gr. (põldvutt) 100gr. 0,98 D.R.N.Srl 

100101 DRN-Solo Quaglia 300gr. (põldvutt) 300gr. 1,99 D.R.N.Srl 

100800 DRN-Solo Salmone 100 gr. (lõhe) 100gr. 0,98 D.R.N.Srl 

20139 DRN-Solo Salmone 300 gr. (lõhe) 300gr. 1,99 D.R.N.Srl 

100900 DRN-Solo Tacchino 100 gr. (kalkun) 100gr. 0,98 D.R.N.Srl 

100901 DRN-Solo Tacchino 300 gr. (kalkun) 300gr. 1,99 D.R.N.Srl 

101100 DRN-Solo Vitello 100gr. (vasikas) 100gr. 0,98 D.R.N.Srl 

101101 DRN-Solo Vitello 300gr. (vasikas) 300gr. 1,99 D.R.N.Srl 

300300 DRN-WD Derma  150gr.  (nahafiunktsioonide häired koertel) 150gr. 1,68 D.R.N.Srl 

300301 DRN-WD Derma 400gr.  (nahafiunktsioonide häired koertel) 400gr. 2,66 D.R.N.Srl 

300500 DRN-WD Direne  150gr. (neerupuudulikkus koertel) 150gr. 1,68 D.R.N.Srl 

300501 DRN-WD Direne  400gr. (neerupuudulikkus koertel) 400gr. 2,66 D.R.N.Srl 

300200 DRN-WD Enterofilus  150gr. (seedetalituse häired koertel) 150gr. 1,68 D.R.N.Srl 

300201 DRN-WD Enterofilus  400gr. (seedetalituse häired koertel) 400gr. 2,66 D.R.N.Srl 

300100 DRN-WD Epato  150gr. (maksapuudulikkus koertel) 150gr. 1,68 D.R.N.Srl 

300101 DRN-WD Epato  400gr. (maksapuudulikkus koertel) 400gr. 2,66 D.R.N.Srl 

300400 DRN-WD Obesifit  150gr. (kaalulangetuse toetamine koertel) 150gr. 1,68 D.R.N.Srl 

300401 DRN-WD Obesifit  400gr. (kaalulangetuse toetamine koertel) 400gr. 2,66 D.R.N.Srl 

     
OPTIMER OÜ, 6081181, tellimine@optimer.ee    

 


