
NATURALNE SKŁADNIKI.

Unikatowa kompozycja naturalnych
substancji aktywnych.

BRAK PODRAŻNIEŃ.

Specjalnie dobrane składniki nie wywołują podrażnień 
a zwierzęta czują się dobrze podczas pielęgnacji.

BEZPIECZNE I ŁATWE
W STOSOWANIU.

Ergonomiczne kształty butelek, miękkie aplikatory 
zapewniają zwierzętom bezpieczeństwo i komfort.

PRZYJEMNY ZAPACH
DLA ZWIERZĄT.

Odpowiednio dobrane aromaty -
akceptowane przez zwierzęta.

NAUKA I NATURA W TROSCE
O ZDROWIE I DOBRE
SAMOPOCZUCIE ZWIERZĄT.
Wszystkie oferowane preparaty tworzone są przy 
zastosowaniu najnowszych technologii.

GWARANCJA NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI.

Wieloletnie doświadczenie i najlepsze składniki 
sprawiają, że gwarantujemy najwyższą jakość
naszych preparatów.
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 ALERVET
 ALERVET EXCELLENCE
 ALUDERM
 DRY&CLEAN
 FYTO-DERM
 HEXODERM
 HEXODERM EXCELLENCE
 HEXODERM DLA KONI
 HYDRA-DERM SPRAY
 HYDRA-DERM N
 PEROXYVET
 SEBOLAN
 SEBOVET CLEAN
 SEBOVET DRY
 SEBOVET EXCELLENCE
 SEBOSTOP SPOT-ON
 TANADERM
PREPARATY WSPOMAGAJĄCE ZDROWIE ZWIERZĄT
 AMYLAN-AD
 ARTROPHYL
 HEPACHOL
 KARBOWITAL
 LESPEWET PŁYN
 LESPEWET PIES
 LESPEWET KOT
 METADIAR
 NUTRIKARD
 PROBIOTYK
 SLIMVET PIES, KOT
 STRESNAL
 ULTRADIAR
 UROMIL
 WITAMINA B12
 ZN-CYNK
KARMY UZUPEŁNIAJĄCE
 CHONDROWIT
 EFADERM-E PIES
 EFADERM-E PŁYN PIES
 EFADERM-E PŁYN KOT
 MILVET
 WITA-TONYL PIES, KOT
 WITA-TONYL GRYZONIE
 WITA-VET JUNIOR+ADULT CA/P=1,3, 1G
 WITA-VET JUNIOR+ADULT KROPLE
 WITA-VET JUNIOR+ADULT CA/P=2,  2G
 WITA-VET JUNIOR+ADULT CA/P=2,  3,2G
 WITA-VET JUNIOR+ADULT CA/P=2,  8G
 WITA-VET SENIOR
 WITA-VET SIERŚĆ KROPLE
 WITA-VET SIERŚĆ 
 WITA-VET STAWY PIES
 WITA-VET JUNIOR+ADULT ENERGIA KOT
 WITA-VET SIERŚC KOT
 WYZIUM
PIELĘGNACJA OCZU I USZU
 OTISEPTOL
 AKARYL-ŻEL
 OPTEX
 VETASEPTOL
HIGIENA GABINETU, SPRZĘTU WETERYNARYJNEGO
 VETINET
PREPARATY DO PIELĘGNACJI JAMY USTNEJ I ZĘBÓW
 STOMA-ZYM
 STOMA-ŻEL
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KOLEKCJA KOLOR & PIELĘGNACJA
 SZAMPON BIAŁA SIERŚĆ
 SZAMPON BULLDOG
 SZAMPON CIEMNA SIERŚĆ
 SZAMPON DLA KOTÓW
 SZAMPON DLA MALTAŃCZYKÓW
 SZAMPON ŁAGODZĄCY PODRAŻNIENIA
 SZAMPON NAWILŻAJĄCY
 SZAMPON OCHRONNY
 SZAMPON DLA SHIH TZU
 SZAMPON DLA SZCZENIĄT
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 EMULSJA DO PRZEMYWANIA USZU
 PŁYN DO PRZEMYWANIA OCZU
 ODŻYWKA DO SIERŚCI I WŁOSÓW
 ODŻYWKA BEZ SPŁUKIWANIA
 GOLD REGENERATOR SIERŚCI I SKÓRY
 SPRAY OCHRONNY NA OPUSZKI PALCÓW
 SPRAY OCHRONNY PRZECIW PASOŻYTOM 
KOLEKCJA AMIWET
 BALSAM DO ROZCZESYWANIA
 EMULSJA DO USZU
 PŁYN DO OCZU
 SPRAY NABŁYSZCZAJĄCY
 SZAMPON BIAŁA SIERŚĆ
 SZAMPON 2W1
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 SZAMPON KRÓTKA SIERŚĆ
 SZAMPON NA PODRAŻNIENIA
 SZAMPON NORKOWY
 SZAMPON DLA MAŁYCH RAS
 SZAMPON DLA SZCZENIAT
 PIANKA DO MYCIA NA SUCHO
SZAMPON NORKOWY 5L DO SALONÓW GROOMERSKICH
 SZAMPON GROOMER NORKOWY 5L
PREPARATY WSPOMAGAJĄCE OCHRONĘ PRZECIW PCHŁOM
I KLESZCZOM
 SZAMPON OCHRONNY 
 PIANKA OCHRONNA
 SPRAY OCHRONNY
SPECJALISTYCZNE PREPARATY DLA GOŁĘBI
 C.A.P.
 C.C.P.
 FLORATONYL
 HEPACHOL
 KARBOWITAL
 PROSZEK ALKALICZNY
 TABLETKI WZMACNIAJĄCE
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 FLORACAL
 FLORACHOLINE
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 BUTELKA DO KARMIENIA ZWIERZĄT
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Dermokosmetyki weterynaryjne
Grupa preparatów ułatwiających utrzymanie prawidłowego 
stanu skóry i sierści. Stosowane w profilaktyce i wspomagająco 
przy leczeniu schorzeń dermatologicznych. 
Zestaw uzupełniają preparaty przyspieszające gojenie ran 
oraz nawilżające skórę i sierść. 
Przeznaczone dla psów i kotów oraz nowych zwierząt 
towarzyszących. 

PojemnośćDziałanieProdukt Płyn

ALERVET SZAMPON

ALERVET EXCELLENCE SZAMPON

ALUDERM AEROZOL

DRY&CLEAN

FYTO-DERM SPRAY

HEXODERM SZAMPON

HEXODERM SZAMPON GRYZONIE

HEXODERM EXCELLENCE SZAMPON

HEXODERM SZAMPON KONIE

HYDRA-DERM SPRAY

HYDRA-DERM N PŁYN

PEROXYVET SZAMPON

SEBOLAN SZAMPON

SEBOVET CLEAN SZAMPON

SEBOVET DRY SZAMPON

SEBOVET EXCELLENCE SZAMPON

SEBOSTOP SPOT-ON

TANADERM SPRAY

Ogranicza świąd i podrażnienia. Ułatwia nawilżanie skóry i sierści.

Ogranicza świąd i podrażnienia. Ułatwia nawilżanie skóry i sierści.

Ułatwia gojenie ran.

Pianka do mycia na sucho.

Przyśpiesza gojenie ran.

Reguluje mikroflorę skóry przy jej stanach zapalnych.

Reguluje mikroflorę skóry przy jej stanach zapalnych.

Reguluje mikroflorę skóry przy jej stanach zapalnych.

Reguluje mikroflorę skóry przy jej stanach zapalnych. Nabłyszcza.

Redukuje wytwarzanie łoju, łagodzi świąd i podrażnienia skóry.

Nawilża skórę i sierść.

Reguluje mikroflorę skóry i gruczoły łojowe przy stanach zapalnych.

Łagodzi świąd. Zmniejsza złuszczanie naskórka.

Przeciw łojotokowi tłustemu.

Redukuje i zapobiega powstawaniu łupieżu. Łagodzi podrażnienia.

Redukuje i zapobiega powstawaniu łupieżu. Łagodzi podrażnienia.

Preparat przeciw łojotokowi z fitosfingozyną.

Regeneruje i wzmacnia opuszki palców.

200, 500 ml

200 ml

210 ml

150 ml

30, 100 ml

20, 200, 500 ml

20 ml

200 ml

500 ml

200 ml

200 ml

200, 500 ml

200 ml

200 ml

200 ml

200 ml

5x2 ml

90 ml

Koty InnePsy Aerozol
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200
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500
mlml
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ALUDERM
Preparat pielęgnacyjny na uszkodzenia skóry.
REGULUJE MIKROFLORĘ SKÓRY. 
WPŁYWA NA ODNOWĘ SKÓRY. 
DZIAŁA WYSUSZAJĄCO I ŚCIĄGAJĄCO.

ALU-DERM jest dermokosmetykiem weterynaryjnym do 
stosowania na uszkodzoną skórę. Składniki preparatu wykazują 
działanie regulujące mikroflorę skóry oraz wpływają na jej odnowę. 
Działają wysuszająco i ściągająco.
Zastosowanie: Pielęgnacja uszkodzonej skóry.
Sposób stosowania: Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. 
Stosować na uszkodzoną skórę, po uprzednim oczyszczeniu. 
Spryskiwać z odległości 15-20 cm, aż do całkowitego pokrycia 
uszkodzonego miejsca. Zbiornik należy trzymać pionowo. Powtarzać 
2-3 razy dziennie lub w zależności od potrzeb.
Środki ostrożności: Unikać kontaktu z oczami. Stosować z dala od 
źródeł ognia. Stosować w miejscu dobrze wietrzonym. Nie dziurawić. 
Nie nagrzewać. Zbiornik metalowy pod ciśnieniem. Wrzucenie 
opakowania do ognia grozi wybuchem. Nie palić papierosów 
w trakcie stosowania. Nie wdychać aerozolu.

Skład wg INCI: CI 77000, ISOBUTYL METHACRYLATE, MEK

210
mlml

ALERVET excellence
Szampon pielęgnacyjny, łagodzący świąd z fitosfingozyną dla 
psów i kotów.

FITOSFINGOZYNA jest naturalnym składnikiem naskórka, 
zmodyfikowanym proceramidem biorącym udział w jego tworzeniu. 
Wzmacnia barierę ochronną skóry.

ALERVET excellence jest dermokosmetykiem weterynaryjnym 
łagodzącym świąd i wspomagającym leczenie stanów zapalnych 
skóry. Fitosfingozyna odbudowuje barierę ochronną skóry oraz 
utrzymuje jej nawilżenie. Szampon posiada bardzo dobre 
właściwości myjące, ułatwia usunięcie martwych komórek z 
powierzchni skóry oraz umożliwia jej natłuszczenie.
Zastosowanie: pielęgnacja skóry i sierści, wspomagająco przy 
leczeniu stanów zapalnych skóry. Łagodzenie świądu.
Sposób stosowania: przed kąpielą sierść psa/kota należy starannie 
wyczesać. Zmoczyć sierść i skórę letnią wodą, polać szamponem 
całą powierzchnię ciała i dokładnie rozprowadzić. Delikatnie 
masować, aż do wytworzenia piany, spłukać. Czynności powtórzyć. 
Pozostawić szampon na sierści i skórze przez kilka minut i dokładnie 
spłukać.
- stosować od 2 do 3 razy w tygodniu lub według potrzeby.

Skład wg INCI:  AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE COCO GLUCOSIDE, 
DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE, GLICERIN, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, 
POLYGRYCERYL-4 CAPRATE, PEG 40 HYDROGENATED CASTOR OIL, HYDROLYZED 
WHEAT GLUTEN, PEG 7 GLICERYL COCOATE, SILICONE QUATERIUM-17, 
LAURETH-9, POLYGRICERYL-6 CAPRYLATE. POLYGRICERYL-3 COCATE, 
POLYGRICERYL-6 RICINOLEATE, MINK OIL, PAREFUM, PHYTOSPHINGOSINE 
HYDROCHLORIDE, CITRIC ACIDS,  DMDM HYDANTOIN, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, SODIUM 
HYDROXIDE

200
mlml

ALERVET
Dermoszampon łagodzący objawy związane z podrażnieniami 
skóry dla psów i kotów.
WSPOMAGA ZMNIEJSZAĆ OBJAWY ŚWIĄDU. 
REGULUJE ZŁUSZCZANIE NASKÓRKA. 
PRZYWRACA SIERŚCI MIĘKKOŚĆ.

ALERVET jest dermokosmetykiem weterynaryjnym, który przywraca 
sierści miękkość i wspomaga zmniejszanie objawów świądu poprzez 
korzystny wpływ na regulację procesu złuszczania naskórka oraz 
skład jego mikroflory, nawilża i natłuszcza skórę oraz nabłyszcza 
sierść.
Zastosowanie: stosować w przypadku skóry wrażliwej ze 
skłonnością do łupieżu oraz skóry suchej.
Sposób stosowania: wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczoną sierść i 
skórę polać szamponem, rozprowadzając go równomiernie po 
całym ciele, umyć i spłukać. Czynności powtórzyć, pozostawiając 
szampon na sierści i skórze przez 5-10 minut. Stosować codziennie 
lub w zależności od potrzeb. Zaleca się do ostatniego spłukiwania 
użyć płyn nawilżający Hydra-Derm N.

Skład wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, GLICERIN, PEG 4 
RAPESEEDAMIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE, 
POLYSORBATE 20, PARFUM, PROPYLENE GLYCOL, CALENDULA OFFICINALIS 
FLOWER EXTRACT, POLYSORBATE 80, CITRIC ACIDS, DMDM HYDANTOIN, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE,CI19140, 
CI42090
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20
mlml

200
mlml

500
mlml

20
mlml
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FYTO-DERM
Preparat pielęgnacyjny na uszkodzenia skóry.
WSPOMAGA REGENERACJĘ I GOJENIE RAN.

FYTO-DERM jest dermokosmetykiem weterynaryjnym do 
stosowania na uszkodzoną skórę. Składniki preparatu wykazują 
działanie regulujące mikroflorę skóry oraz wpływają na jej odnowę.
Charakterystyczny zapach preparatu zapobiega wylizywaniu miejsca 
uszkodzonej skóry przez zwierzęta.
Zastosowanie: pielęgnacja uszkodzonej skóry.
Środki ostrożności: Unikać kontaktu z oczami.
Sposób stosowania: po oczyszczeniu miejsca uszkodzonej skóry 
spryskiwać 3 razy dziennie.

Skład wg INCI: DENAT, ALCOHOL, AQUA, PROPYLENE GLYCOL, LAVANDULA 
ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS OIL, THYMUS 
VULGARIS (THYME) OIL, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, AESCULUS 
HIPPOCASTANUM SEED EXTRACT

30
mlml

100
mlml

DRY&CLEAN
Pianka do mycia na sucho.
CZYŚCI SKÓRĘ I SIERŚĆ BEZ UŻYCIA WODY.
ZMYWA ZABRUDZENIA PO ZABIEGACH.
NIE WYWOŁUJE PODRAŻNIEŃ.

DRY&CLEAN pianka do mycia na sucho przeznaczona jest do 
czyszczenia skóry i sierści zwierząt bez użycia wody. Do stosowania 
w trakcie podróży, przed wystawami. Pomocna przy usuwaniu 
zanieczyszczeń powstałych na skórze i sierści po zabiegach 
weterynaryjnych. DRY&CLEAN pianka pozwala dokładnie 
umyć i nawilżyć sierść i skórę. Nie powoduje podrażnień. Sierść staje 
się miękka, błyszcząca i łatwa w rozczesywaniu.
Zastosowanie: Higiena sierści i skóry. 
Sposób stosowania: Przed użyciem wstrząsnąć. Nałożyć piankę na 
wilgotną rękawicę do mycia i łagodnie wcierać w sierść. Myć 
stopniowo miejsce po miejscu dodając regularnie szamponu, aż do 
umycia całej powierzchni skóry i sierści. Następnie wytrzeć 
ręcznikiem i wyszczotkować.

Skład wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL 
B E T A I N E ,  C H L O R H E X I D I N E  D I G L U C O N A T E ,  G L I C E R I N ,  
UREA, POLYSORBATE 20,  PERFUM, DMDM HYDANTOIN, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, LACID 
ACIDS

150
mlml

HEXODERM
Szampon dermatologiczny.
UTRZYMUJE PRAWIDŁOWĄ MIKROFLORĘ SKÓRY.

HEXODERM jest dermokosmetykiem weterynaryjnym, regulującym 
mikroflorę skóry, stabilizującym jej pH oraz zapobiegającym 
wysuszaniu poprzez pozostawienie cienkiej warstwy 
tłuszczowo-białkowej. Zawarte w płynie łagodne środki myjące 
pozwalają na jego częste stosowanie.
Zastosowanie: pielęgnacja skóry. Jako element pielęgnacyjny 
stosować przez cały okres właściwego leczenia stanów zapalnych 
skóry.
Środki ostrożności: unikać kontaktu z oczami.
Sposób stosowania: wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczoną sierść i 
skórę polać płynem, rozprowadzając go równomiernie po całym 
ciele, umyć i spłukać. Czynności powtórzyć, pozostawiając płyn na 
sierści i skórze przez 5-10 minut. Stosować codziennie lub w 
zależności od potrzeb. Zaleca się do ostatniego spłukiwania użyć 
płyn nawilżający Hydra-Derm N.

Skład wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, GLICERIN, COCOS 
NUCIFERA OIL, COCOS NUCIFERA FRUIT EXTRACT, GLYCOL DISTEARATE, 
COCAMIDE MEA, LAURETH-10, POLYSORBATE 20, PARFUM, CITRIC ACID, DMDM 
HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
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200
mlml

03

500
mlml

200
mlml

HEXODERM excellence
Szampon wspomagający regulację mikroflory skóry 
z fitosfingozyną i chlorheksydyną dla psów i kotów.

FITOSFINGOZYNA jest naturalnym składnikiem naskórka, 
zmodyfikowanym proceramidem biorącym udział w jego tworzeniu. 
Wzmacnia barierę ochronną skóry.
CHLORHEKSYDYNA posiada właściwości bakteriobójcze i bakterio- 
statyczne na drobnoustroje Gram dodatnie i Gram ujemne. działa 
grzybostatycznie na większość grzybów i drożdży chorobotwórczych 
(Malasezia).

Hexoderm excellence jest dermokosmetykiem weterynaryjnym 
o działaniu wspomagającym utrzymanie prawidłowej mikroflory 
skóry. Fitosfingozyna odbudowuje barierę ochronną skóry oraz 
utrzymuje jej nawilżenie. Szampon posiada bardzo dobre 
właściwości myjące, ułatwia usunięcie martwych komórek z 
powierzchni skóry oraz umożliwia jej natłuszczenie.
Zastosowanie: pielęgnacja skóry i sierści, wspomagająco przy 
leczeniu bakteryjnego zapalenia skóry. Utrzymanie prawidłowej 
mikroflory skóry. Łojotok.
Środki ostrożności: unikać kontaktu z oczami.
Sposób stosowania: przed kąpielą sierść psa/kota należy starannie 
wyczesać. Zmoczyć sierść i skórę letnią wodą, polać szamponem 
całą powierzchnię ciała i dokładnie rozprowadzić. Delikatnie 
masować, aż do wytworzenia piany, spłukać. Czynności powtórzyć. 
Pozostawić szampon na sierści i skórze przez kilka minut i dokładnie 
spłukać.
-częstotliwość: stosować od 2 do 3 razy w tygodniu lub według 
potrzeby .

Skład wg INCI: AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE COCO GLUCOSIDE, 
DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE, GLICERIN, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, 
POLYGRYCERYL-4 CAPRATE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, PEG 40 
HYDROGENATED CASTOR OIL, HYDROLYZED WHEAT GLUTEN, PEG 7 GLICERYL 
COCOATE, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, POLYGRICERYL-6 CAPRYLATE, 
POLYGRICERYL-3 COCATE, POLYGRICERYL-6 RICINOLEATE, MINK OIL, PAREFUM, 
PHYTOSPHINGOSINE HYDROCHLORIDE,TERPINEN-4-OL, CITRIC ACIDS, DMDM 
HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
SODIUM HYDROXIDE

HYDRA-DERM Spray
Spray przeciw łojotokowi i rogowaceniu skóry u psów.
REGULUJE WYTWARZANIE ŁOJU.
ŁAGODZI OBJAWY ZWIĄZANE Z PODRAŻNIENIAMI I ŚWIĄDEM 
SKÓRY.
LIKWIDUJE ŚWIĄD.

HYDRA-DERM Spray jest dermokosmetykiem weterynaryjnym. 
Dziegieć z jałowca wpływa na prawidłowe wytwarzanie łoju oraz 
zapobiega nadmiernemu rogowaceniu naskórka. Łagodzi objawy 
związane z podrażnieniami skóry. Gliceryna działa zmiękczająco, 
ułatwia nawilżenie skóry, łagodzi uczucie świądu oraz nabłyszcza 
sierść. 
Zastosowanie: miejscowe nawadnianie i odtłuszczanie skóry z 
tendencją do łojotoku. Zmiękczanie skóry w przypadku jej lokalnego 
nadmiernego zrogowacenia (łokcie, stawy skokowe itp.). Działanie 
zmiękczające i keratolityczne na skórę na zmiany powstałe na skutek  
nieprawidłowego funkcjonowania skóry, np. towarzyszące alergiom, 
ichtiozie (rybia łuska).
Środki ostrożności: nie spryskiwać ran. Unikać kontaktu z oczami. 
Nie stosować u kotów.
Sposób stosowania: miejscowo spryskiwać skórę i sierść. 
Stosować codziennie lub w zależności od potrzeb.

Skład wg INCI: AQUA, GLICERIN, POLYSORBATE 20, JUNIPURES OXYCEDRUS 
WOOD OIL, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, DMDM HYDANTOIN, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

HEXODERM
Szampon dermatologiczny dla koni.
UTRZYMUJE PRAWIDŁOWĄ MIKROFLORĘ SKÓRY.
NADAJE SIERŚCI POŁYSK. 
NAWILŻA SKÓRĘ.

HEXODERM jest dermokosmetykiem weterynaryjnym, regulującym 
mikroflorę skóry, stabilizującym jej pH oraz zapobiegającym 
wysuszaniu poprzez pozostawienie cienkiej otoczki tłuszczowo - 
białkowej na skórze i sierści. Usuwa zanieczyszczenia. Zawarte w 
płynie łagodne środki myjące pozwalają na jego częste stosowanie.
Zastosowanie: Pielęgnacja skóry. Jako element pielęgnacyjny 
stosować przez cały okres właściwego leczenia stanów zapalnych skóry.
Środki ostrożności: unikać kontaktu z oczami.
Sposób stosowania: Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczoną sierść i 
skórę polać płynem, rozprowadzając go równomiernie po całym 
ciele, umyć i spłukać. Czynności powtórzyć pozostawiając płyn na 
sierści i skórze przez 5-10 minut. Stosować w zależności od potrzeb. 

Skład wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, GLICERIN, HYDROLYZED SILK PROTEIN, PEG 4 
RAPESEEDAMIDE, PROPYLENE GLYCOL, COCOS NUCIFERA OIL, COCOS NUCIFERA 
FRUIT EXTRACT, ACHILLEA MILLEFOLIUM FLOWER EXTRACT, HUMULUS LUPULUS 
CONE EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, MELISSA 
OFFICINALIS LEAF EXTRACT, FOENICULUM VULGARE FRUIT EXTRACT, VISCUM 
ALBUM FRUIT EXTRACT, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, HELIANTHUS 
ANNUUS SEED OIL, PEG-60 HYDROGENATED CASTOR OIL, POLYSORBATE 20, 
PARFUM, GLYCOL DISTEARATE, COCAMIDE MEA, LAURETH-10, SODIUM 
CHLORIDE, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, CITRIC 
ACIDS
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500
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HYDRA-DERM N
Płyn nawilżający do skóry i sierści suchej dla psów i kotów.
ZAPOBIEGA WYSUSZANIU SKÓRY I SIERŚCI.

HYDRA-DERM N jest dermokosmetykiem weterynaryjnym, który 
umożliwia utrzymanie równowagi wodno-tłuszczowej w przypadku 
skóry suchej lub łupieżu (łojotoku suchego). 
Wykazuje właściwości zatrzymywania wody, dzięki czemu zapobiega 
wysuszaniu skóry.
Zastosowanie: ogólne lub miejscowe nawilżanie skóry suchej lub z 
łupieżem. Zmiękczanie skóry w przypadku miejscowego 
zrogowacenia (łokcie, stawy skokowe itp.).
Środki ostrożności: nie stosować na rany skóry. 
Unikać kontaktu z oczami.
Sposób stosowania: stosować po umyciu - 20 ml płynu dodać do 1 
litra wody. Spłukać skórę i sierść. Wysuszyć. 
Stosowanie do spryskiwania - rozcieńczyć wodą w stosunku 1 : 2. 
Stosować 1 raz dziennie spryskując powierzchnię skóry u podstawy 
włosa. Wmasować i wysuszyć.

Skład wg INCI: AQUA, GLICERIN, UREA, POLYSORBATE 20, PARFUM, LACTIC 
ACIDS, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE

200
mlml

PEROXYVET
Szampon dla skóry i sierści przetłuszczonej dla psów i kotów.
WSPOMAGA REGULACJĘ MIKROFLORY SKÓRY I WYDZIELANIE 
GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH.
ŁAGODZI OBJAWY ZWIĄZANE Z PODRAŻNIENIAMI.

PEROXYVET jest dermokosmetykiem weterynaryjnym i szamponem 
przeznaczonym do pielęgnacji przetłuszczającej się skóry i sierści. 
Wspomaga procesy regulujące mikroflorę skóry i wydzielanie 
gruczołów łojowych. Łagodzi objawy związane z podrażnieniami skóry 
oraz wpływa korzystnie na  naturalną odnowę naskórka. Dodatek 
łagodnych substancji myjących poprawia kondycję skóry i okrywy 
włosowej. 
Zastosowanie: pielęgnacja skóry i sierści przetłuszczonej.
Środki ostrożności: unikać kontaktu z oczami.
Sposób stosowania: wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczoną sierść i 
skórę polać szamponem, rozprowadzając go równomiernie po 
całym ciele. Dobrze masować aż do wytworzenia piany i następnie 
spłukać letnią wodą. Czynności powtórzyć, pozostawiając szampon 
na sierści i skórze przez 5-10 minut. Stosować codziennie lub w 
zależności od potrzeb. Zaleca się do ostatniego spłukiwania użyć 
płyn nawilżający Hydra-Derm N.

Skład wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
BENZOYL PEROXIDE, CETEARYL ALCOHOL, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, GLYCERYL 
STEARATE, CETEARETH-20, CETEARETH-12, CETYL PALMITATE, GLICERIN, 
PROPYLENE GLYCOL, TALC, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, 
SODIUM CHLORIDE, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACID

SEBOLAN
Dermatologiczny szampon łagodzący objawy świądu
i działający przeciw łupieżowo dla psów.
ŁAGODZI OBJAWY ŚWIĄDU. 
ZWIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ SKÓRY.
WSPOMAGA REGULACJĘ MIKROFLORY SKÓRY.

SEBOLAN jest dermokosmetykiem weterynaryjnym, który wykazuje 
bardzo dobre właściwości myjące. Obecny w jego składzie olejek 
jałowcowy powoduje, że szampon ma działanie keratolityczne i 
keratoplastyczne. Zwiększa elastyczność skóry, łagodzi objawy 
świądu oraz wspomaga procesy regulujące mikroflorę skóry.
Zastosowanie: świąd, łupież, objawy wrażliwej skóry u psów.
Środki ostrożności: unikać kontaktu z oczami.
Sposób stosowania: wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczoną sierść i 
skórę polać szamponem, rozprowadzając go równomiernie po 
całym ciele, umyć i spłukać. Czynności powtórzyć, pozostawiając 
szampon na sierści i skórze przez 5-10 minut. Stosować codziennie lub 
w zależności od potrzeb. Zaleca się do ostatniego spłukiwania użyć 
płyn nawilżający Hydra-Derm N.

Skład wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
PEG 4 RAPESEEDAMIDE, SODIUM CHLORIDE, POLISORBATE 20, JUNIPURES 
OXYCEDRUS WOOD OIL, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACID
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SEBOVET DRY
Szampon przeciwłupieżowy dla psów i kotów.
ZWIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ SKÓRY.
ŁAGODZI OBJAWY ZWIĄZANE Z PODRAŻNIENIAMI.

SEBOVET – DRY jest dermokosmetykiem weterynaryjnym, specjalnie 
przystosowanym do mycia psów i kotów z objawami łupieżu. Związki 
czynne zawarte w szamponie wspomagają prawidłowy stan naskórka, 
zwiększają elastyczność skóry i łagodzą objawy związane z jej 
podrażnieniami.
Zastosowanie: łupież (charakteryzujący się obecnością dużej ilości 
drobnych łusek na skórze). Sierść woskowata z włosem matowym, 
suchym i łatwo łamiącym się.
Sposób stosowania: wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczoną sierść i 
skórę polać szamponem, rozprowadzając go równomiernie po 
całym ciele, umyć i spłukać. Czynności powtórzyć, pozostawiając 
szampon na sierści i skórze przez 5-10 minut. Stosować codziennie lub 
w zależności od potrzeb. Zaleca się do ostatniego spłukiwania użyć 
płyn nawilżający Hydra-Derm N.

Skład wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
PEG 4 RAPESEEDAMIDE, SODIUM CHLORIDE, HYDROLYZET KERATIN PARFUM, 
POLISORBATE 20, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACID

200
mlml

SEBOVET excellence
Szampon przeciwłupieżowy i przeciwłojotokowy 
z fitosfingozyną i ekstraktami roślinnymi dla psów i kotów.

FITOSFINGOZYNA jest naturalnym składnikiem naskórka, 
zmodyfikowanym proceramidem biorącym udział w jego tworzeniu. 
Wzmacnia barierę ochronną skóry.
EKSTRAKTY ROŚLINNE rewitalizują uszkodzoną, łamliwą i suchą 
sierść. Wspomagają procesy przeciwzapalne, antyseptycznie i 
działają przeciwłupieżowo. Regulują wydzielanie łoju i likwidują 
suchość skóry.

Sebovet excellence jest dermokosmetykiem weterynaryjnym 
o działaniu przeciwłupieżowym, przeciwłojotokowym oraz 
hamującym powstawanie nieprzyjemnego zapachu skóry. 
Fitosfingozyna odbudowuje barierę ochronną skóry oraz utrzymuje 
jej nawilżenie. Zawarty w składzie kompleks ekstraktów roślinnych 
wykazuje działanie przeciwłojotokowe i przeciwłupieżowe. Szampon 
posiada bardzo dobre właściwości myjące,  ułatwia usunięcie 
martwych komórek z powierzchni skóry oraz umożliwia jej 
natłuszczenie.
Zastosowanie: pielęgnacja skóry i sierści, wspomagająco przy 
leczeniu stanów kerato - łojotokowych. Zwalczanie nieprzyjemnego 
zapachu skóry u zwierząt ze skłonnością do łojotoku.
Środki ostrożności: unikać kontaktu z oczami.
Sposób stosowania: przed kąpielą sierść psa/kota należy starannie 
wyczesać. Zmoczyć sierść i skórę letnią wodą, polać szamponem 
całą powierzchnię ciała i dokładnie rozprowadzić. Delikatnie 
masować, aż do wytworzenia piany, spłukać. Czynności powtórzyć. 
Pozostawić szampon na sierści i skórze przez kilka minut i dokładnie 
spłukać.
- częstotliwość: stosować od 2 do 3 razy w tygodniu lub według 
potrzeby.

Skład wg INCI: AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO GLUCOSIDE, 
DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE, GLICERIN, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, 
PROPYLENE GLYCOL, POLYGRYCERYL-4 CAPRATE, HYDROLYZED WHEAT GLUTEN, 
PEG 7 GLICERYL COCOATE, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, ROSMARINUS 
OFFICINALIS LEAF EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, ARNICA 
MONTANA FLOWER EXTRACT, LAMIUM ALBUM EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS 
LEAF EXTRACT, PINUS SYLVESTRIS BUD EXTRACT, NASTURTIUM OFFICINALE 
EXTRACT, ARCTIUM MAJUS ROOT EXTRACT, CITRUS LIMON PEEL EXTRACT, 
HEDERA HELIX EXTRACT, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, 
TROPAEOLUM MAJUS FLOWER EXTRACT , PAREFUM, POLISORBATE 20, 
PHYTOSPHINGOSINE HYDROCHLORIDE, CITRIC ACIDS, DMDM HYDANTOIN, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, SODIUM HYDROXIDE

200
mlml
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SEBOVET CLEAN
Szampon przeciw łojotokowi tłustemu dla psów.
UŁATWIA PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE GRUCZOŁÓW 
ŁOJOWYCH.
ZAPOBIEGA NADMIERNEMU ZŁUSZCZANIU NASKÓRKA.

SEBOVET - CLEAN jest dermokosmetykiem weterynaryjnym, specjalnie 
przystosowanym do mycia psów z objawami łojotoku tłustego. 
Dziegieć z jałowca zawarty w szamponie ułatwia prawidłową 
czynność gruczołów łojowych oraz zapobiega nadmiernemu 
złuszczaniu naskórka. 
Zastosowanie: łojotok tłusty, tłusty wygląd sierści, sklejone łuski 
łupieżu, miejscowe zaczerwienienie skóry. 
Środki ostrożności: nie stosować u kotów. 
Unikać kontaktu z oczami. 
Sposób stosowania: wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczoną sierść i 
skórę polać szamponem, rozprowadzając go równomiernie po 
całym ciele, umyć i spłukać. Czynności powtórzyć, pozostawiając 
szampon na sierści i skórze przez 5-10 minut. Stosować codziennie lub 
w zależności od potrzeb. 

Skład wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, GLICERIN, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, SODIUM CHLORIDE, 
POLISORBATE 20, JUNIPURES OXYCEDRUS WOOD OIL, DMDM HYDANTOIN, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACID

200
mlml
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TANADERM
Preparat do pielęgnacji opuszek palców dla psów i kotów.
WSPOMAGAJĄCO – REGENERUJĄCY.
NIE POZOSTAWIA ŚLADÓW.

TANADERM jest pielęgnacyjnym dermokosmetykiem weterynaryjnym, 
o działaniu łagodzącym objawy związane z uszkodzeniami opuszek 
palców oraz wspomagającym procesy odnowy naskórka. Jego składniki 
wpływają na utrzymanie prawidłowej mikroflory skóry oraz działają 
wysuszająco i ściągająco. 
Zastosowanie: pielęgnacja opuszek palców, łagodzenie objawów 
związanych z  podrażnieniami opuszek palców.  
Środki ostrożności: unikać kontaktu z oczami. 
Sposób stosowania: po oczyszczeniu uszkodzonych opuszek 
palców spryskiwać lub tamponować nawilżoną gazą. Wysuszyć. 
Zabieg powtarzać 2 razy dziennie. U psów o wrażliwych opuszkach 
palców stosować w zależności od potrzeb - 2-3 razy w tygodniu. 
Dla wzmocniena opuszek palców psów pracujących lub narażonych 
na ich uszkodzenie np. w okresie  polowań, wakacji (twarde i ostre 
podłoże, rozgrzany asfalt) i w zimie  (ochrona przed szkodliwym 
działaniem soli,  śniegu ...) - stosować 1 raz dziennie przez 15 dni.  Nie 
dopuszczać do wylizywania.

Skład wg INCI: AQUA, GLICERIN, TRICHLOROACETIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, 
CENTELLA ASIATICA EXTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, DMDM 
HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
CITRIC ACID

90
mlml

SEBOSTOP SPOT-ON
Preparat przeciw łojotokowi z fitosfingozyną dla psów i kotów.
WSPOMAGA ZWALCZAĆ STANY KERATO - ŁOJOTOKOWE SKÓRY 
OGÓLNE I MIEJSCOWE. 
USUWA NADMIAR WOSKOWINY W PRZEWODZIE SŁUCHOWYM 
ZEWNĘTRZNYM. 
ELIMINUJE NIEPRZYJEMNY ZAPACH SKÓRY.

SEBOSTOP SPOT-ON jest dermokosmetykiem weterynaryjnym, 
specjalnie przystosowanym dla psów i kotów z objawami łojotoku. 
Fitosfingozyna pozwala na odbudowę warstwy rogowej naskórka, 
zmniejszenie łojotoku oraz wspomaga procesy regulujące 
mikroflorę naskórka. Pozostałe składniki preparatu chronią skórę 
przed odwodnieniem i łagodzą jej podrażnienia.
Zastosowanie: stany kerato-łojotokowe skóry ogólne lub 
miejscowe. Nadmiar woskowiny w przewodzie słuchowym 
zewnętrznym. Zwalczanie nieprzyjemnego zapachu skóry.
Środki ostrożności: unikać kontaktu z oczami.
Sposób stosowania: wspomagająco w połączeniu z szamponami 
przeciwłojotokowymi SEBOVET CLEAN lub SEBOVET excellence  
przy:
- uogólnionym zespole kerato-łojotokowym: 1 raz w tygodniu przez 
4 tygodnie. 
Po odsunięciu sierści należy nanieść zawartość pipety na skórę psa 
lub kota: 
- psy i koty o m.c. < 20 kg - 1 pipeta
- psy o m.c. 20-45 kg - 2 pipety
- psy o m.c. > 45 kg - 3 pipety
- miejscowym zespole kerato-łojotokowym: zawartość 1 pipety 
nanieść na skórę w okolicy zmian 1 raz w tygodniu, przez 4 tygodnie.
- powstawaniu nieprzyjemnego zapachu: stosować jak przy 
uogólnionym zespole kerato-łojotokowym 1 raz w tygodniu.
- nadmiarze woskowiny w zewnętrznym przewodzie słuchowym: 
zawartość ½ - 1 pipety do każdego ucha 2 razy w tygodniu, przez 
okres 3 tygodni.

Skład wg INCI: ETHOXYDIGLYCOL, PVP, POLYGLYCERYL-4 CAPRATE, 
PHYTOSPHINGOSINE

5x2
mlml



AMYLAN-AD

ARTROPHYL

HEPACHOL PIES, KOT

HEPACHOL ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

KARBOWITAL PIES, KOT

KARBOWITAL ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

LESPEWET PIES, KOT

LESPEWET PIES

LESPEWET KOT

METADIAR

NUTRIKARD

PROBIOTYK

SLIMVET PIES, KOT

SLIMVET PIES

STRESNAL

ULTRADIAR

UROMIL

WITAMINA B12

Zn-Cynk

Łagodzi zaburzenia trawienia i wspomaga funkcjonowanie trzustki.

Ułatwia funkcjonowanie stawów przy stanach zapalnych.

           

Ochrona żołądka i jelit.

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.

Działa uspokajająco. Łagodzi objawy stresu.

Wspomaga leczenie zaburzeń żołądkowo - jelitowych.

Łagodzi objawy ciąży urojonej.

Wspomaga pracę wątroby, trzustki, jelit.

Wspomaga leczenie stanów chorobowych skóry i sierści.

30 tab.

30 tab.

30 ml, 125 ml

1 L

125 ml

1 L

125 ml

30 tab.

50 tab.

60 g

40 tab.

22,5 g

60 tab.

30 tab.

30ml, 125 ml

30 tab.

30 tab.

30 tab.

60 tab.

IlośćDziałanieProdukt Tabletki Płyn ProszekKotyPsy

Wspomaga funkcjonowanie układu moczowego 

w przypadku jego niewydolności.

Ochrona wątroby. Odchudzanie.

Ochrona przewodu pokarmowego przed czynnikami 

drażniącymi wywołującymi biegunki.

Wspomaga pracę układu pokarmowego i wątroby.

{
{
{

{

Inne

Preparaty wspomagające 
zdrowie zwierząt
Ułatwiają utrzymanie dobrego stanu zdrowia zwierząt. 
Stosowane w zaburzeniach układu ruchowego i pokarmowego 
oraz wątroby, trzustki i nerek. Zawierają wyciągi roślinne. 
Są bezpieczne dla zwierząt i środowiska naturalnego. 



PREPARATY WSPOMAGAJĄCE ZDROWIE ZWIERZĄT

AMYLAN-AD
Karma uzupełniająca dla psów i kotów.
WSPOMAGA TRAWIENIE I PRACĘ TRZUSTKI.

AMYLAN wyrównuje zaburzenia trawienia. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: 3–12 tygodni, jednak w 
przypadku stałych problemów z pracą trzustki - przez całe życie 
zwierząt. 
Sposób stosowania: podawać przed karmieniem. Ilość 
przeznaczoną do podania podzielić na tyle porcji, ile zwierzę 
otrzymuje posiłków w ciągu dnia. 
Koty i małe psy: 1 tabl. / dzień
Psy średnie: 2 tabl. / dzień
Psy duże: 3 tabl. / dzień

Skład: laktoza, węglan wapnia, sole magnezowe kwasów organicznych, 
produkty przetwarzania roślin (diastaza ze słodu jęczmiennego)..
Składniki analityczne: białko surowe 0,54%, włókno surowe 0,4%, oleje i tłuszcze 
surowe 0,11% popiół surowy 7,41%.
Dodatki w 1 kg: Zootechniczne: Substancje polepszające strawność: alfa-amylaza EC 
3.2.1.1 z Aspergillus oryzae CBS 585.94.

ARTROPHYL
Karma uzupełniająca dla psów i kotów.
WZMOCNIENIE STAWÓW.

ARTROPHYL podaje się psom i kotom w celu podtrzymania funkcji 
stawów. Jest szczególnie przydatna w okresie rekonwalescencji 
po złamaniach kończyn oraz dla zwierząt mających trudności  
z poruszaniem. 
Instrukcja właściwego stosowania: karmę podaje się psom i 
kotom w celu wspomagania prawidłowej pracy stawów. Jest 
szczególnie przydatna w okresie rekonwalescencji po złamaniach 
kończyn oraz dla zwierząt mających trudności z poruszaniem. 
Tabletki podawać bezpośrednio lub po wymieszaniu z karmą, 
najlepiej na koniec posiłku. 
Psy i koty: 1 tabl. / 10 kg m.c. / dzień. Podawać 2 razy dziennie przez 
8-10 dni. 
Psy starsze, z trudnościami z poruszaniem się: 1 tabl. / dzień, przez 
7-15 dni w miesiącu. 
Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt 
innych niż przeżuwacze. 

Skład: fosforan dwuwapniowy, przetworzone białko zwierzęce (ze świń), 
produkty przetwarzania roślin: Harpagophytum procumbens (mielony 
korzeń).
Składniki analityczne: białko surowe 13,1%, włókno surowe 12,3%, oleje 
i tłuszcze surowe 3,5%, popiół surowy 30,7%.
Dodatki w 1 kg: Technologiczne: Stabilizatory: E460 celuloza 
mikrokrystaliczna 121 g.

750
mg/tab.mg/tab.

30
tabletektabletek
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HEPACHOL
Karma uzupełniająca dla psów, kotów i zwierząt gospodarskich.
WSPOMAGA PRACĘ UKŁADU POKARMOWEGO I WĄTROBY.

HEPACHOL płyn wpływa korzystnie na pracę układu pokarmowego, 
a w szczególności ułatwia funkcjonowanie wątroby. Składniki karmy 
wzmagają perystaltykę jelit oraz pobudzają produkcję żółci i 
wydzielanie enzymów trawiennych. Zaleca się podawać przy 
przekarmieniu, obniżeniu apetytu, osłabieniu, zaparciach, 
wymiotach..
Instrukcja prawidłowego stosowania HEPACHOL psy i koty 
125ml: stosować po wymieszaniu z karmą lub z wodą do picia. 
Podawać 2 razy dziennie przez 8-15 dni. Psy i koty:  m.c. do 7 kg: 5 ml 
/ dzień, m.c. 7 - 12 kg: 10 ml / dzień, m.c. 12 - 18 kg: 15 ml / dzień, m.c. 
18 - 25 kg: 20 ml / dzień, m.c. › 25 kg: 30 ml / dzień.
Instrukcja prawidłowego stosowania HEPACHOL zwierzęta 
gospodarskie 1L: stosować po wymieszaniu z paszą lub z wodą do 
picia.
Konie i bydło dorosłe: - 5 ml / zwierzę / dzień przez 4 m-ce
- uzupełnianie żywienia podczas osłabienia – 60 ml / zwierzę / dzień 
przez 7 dni
Cielęta: - od 1. m-ca życia do uboju - 2 ml / zwierzę / dzień
- uzupełnianie żywienia podczas osłabienia – 30 ml / zwierzę / dzień 
przez 5 dni. Podawać 2 razy dziennie.
Owce, kozy: - zwierzęta dorosłe – 15-20 ml / zwierzę / dzień przez 5-7 dni
- jagnięta i koźlęta – 5-10 ml / zwierzę / dzień przez 5-7 dni
Trzoda chlewna: - odsadzanie prosiąt - 1,5 ml w 1 l wody do picia lub 
1 ml / zwierzę / dzień przez 7 dni
- lochy - 50 ml / zwierzę / dzień przez 5 dni przed i po porodzie
- uzupełnianie żywienia podczas osłabienia: 
prosięta – 3-5 ml / zwierzę / dzień, 
tuczniki - 15 ml / zwierzę / dzień przez 5 dni
lochy - 50 ml / zwierzę / dzień przez 5 dni
Brojlery, kury, kaczki, gęsi, indyki, króliki: 1-2 ml w 1 l wody do picia 
przez 5 dni
Tucz gęsi: 4 ml / ptaka / dzień przez 5 dni w połowie okresu tuczu

Skład: sorbitol, glikol propylenowy, produkty przetwarzania roślin: karczoch 
zwyczajny (Cynara scolymus), liść boldo (Pneumus boldus), rozmaryn lekarski 
(Rosmarinus officinalis), mniszek lekarski (Taraxacum officinale).
Składniki analityczne: białko surowe 2,4%, włókno surowe 0%, oleje i 
tłuszcze surowe 0%, popiół surowy 0,3%, wilgotność 34,7%.
Dodatki w 1 L: Dietetyczne: Aminokwasy: 3.2.3 L-lizyna HCl 5,7g.

1
LL
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1
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KARBOWITAL
Karma uzupełniająca dla psów, kotów i zwierząt gospodarskich.
CHRONI BŁONĘ ŚLUZOWĄ PRZEWODU POKARMOWEGO.
WSPOMAGA PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE JELIT.
ABSORBUJE SZKODLIWE SUBSTANCJE.

KARBOWITAL wpływa korzystnie na przewód pokarmowy przy 
zaburzeniach żołądkowo-jelitowych. Koloidalny roztwór węgla 
chroni błonę śluzową przewodu pokarmowego przed drażniącymi 
czynnikami, absorbuje szkodliwe substancje. Pomaga przywrócić 
prawidłowe funkcjonowanie jelit. 
Instrukcja prawidłowego stosowania KARBOWITAL psy i koty 
125ml: podawać po wymieszaniu z karmą lub bezpośrednio. 
Psy, koty: 5 ml / 10 kg m.c., 2 razy dziennie.
Instrukcja prawidłowego stosowania KARBOWITAL 1L: podawać 
po wymieszaniu z karmą lub bezpośrednio: 1 ml / kg m.c. 2 razy 
dziennie.

Skład: cukier z buraków cukrowych (sacharoza), węgiel roślinny (węgiel drzewny), 
gliceryna, glikol propylenowy.
Składniki analityczne: białko surowe 0,27%, włókno surowe 0,63%, oleje i 
tłuszcze surowe 0,11%, popiół surowy 0,19%, wilgotność 25,6%.
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LESPEWET
Karma uzupełniająca dla psów i kotów.
WSPOMAGANIE PRACY UKŁADU MOCZOWEGO.

LESPEWET wpływa korzystnie na drogi moczowe, wspomaga 
fizjologiczną funkcję nerek, ułatwia oddawanie moczu.
Instrukcja prawidłowego stosowania: stosować po wymieszaniu 
z karmą, wodą do picia lub bezpośrednio.
Psy, koty 5 ml / 5 kg m.c. / dzień. 
Podawać 2 razy dziennie przez 10-15 dni.
Nie należy podawać jednorazowo więcej niż 16 ml.

Skład: gliceryna, chlorek sodu, produkty przetwarzania roślin – z Lespedeza capitata.
Składniki analityczne: białko surowe 1,8%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze 
surowe 0%, popiół surowy 0%, wilgotność 69%.
Dodatki w 1 kg: Dietetyczne: Aminokwasy: 3.2.3. L-lizyna HCl 15,7 g.

125
mlml

390
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LESPEWET
Karma uzupełniająca dla psów.
WSPOMAGANIE PRACY UKŁADU MOCZOWEGO.

LESPEWET wpływa korzystnie na drogi moczowe. Pomaga 
podtrzymywać funkcje nerek, poprzez działanie moczopędne. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: podawać bezpośrednio lub 
z karmą 
- 1 tabletka / 6 kg m.c. / dzień, przez 5-10 dni. 
W razie potrzeby ilość tabletek można podwoić lub stosować przez 
dłuższy czas.

Skład: maltodekstryna, węglan wapnia, przetworzone białko zwierzęce (ze świń), 
produkty przetwarzania roślin – z Lespedeza capitata.
Składniki analityczne: białko surowe 15,2%, włókno surowe 0,6%, oleje i tłuszcze 
surowe 3,1%, popiół surowy 15,4%.
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METADIAR
Karma uzupełniająca – mineralna dla psów i kotów.
CHRONI ŻOŁĄDEK I JELITA.

METADIAR naturalny glinokrzemian wpływa adsorbująco 
i osłaniająco na przewód pokarmowy. Powleka błonę śluzową 
żołądka i jelit chroniąc ją przed działaniem czynników drażniących. 
Nie wchłania się z przewodu pokarmowego, wiąże toksyczne 
substancje produkowane przez szkodliwą florę bakteryjną jelit, 
uniemożliwiając ich wchłonięcie. Ogranicza utratę wody przez ścianę 
jelita. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: podawać po wymieszaniu z 
karmą lub w małej ilości wody. 
Koty: 1/2 płaskiej miarki (lub płaskiej łyżeczki do herbaty), 2 razy 
dziennie. 
Psy: 1 płaska miarka (lub płaska łyżeczka do herbaty)  / 10 kg m.c., 
2 razy dziennie. 
1 miarka zawiera ok. 2,5 g. 

Glinokrzemian zawarty w karmie uzupełniającej utrudnia 
wchłanianie podanych doustnie innych składników, dlatego należy 
je stosować w odstępie co najmniej 1 godziny od podania 
METADIARU. 

Skład: tlenek magnezu, chlorek sodu.
Składniki analityczne: wapń 0%, sód 1,5%, fosfor 0%
Dodatki w 1 kg: Technologiczne: Substancje wiążące: E558 bentonit - 
montmorylonit 700 g. Dietetyczne: Pierwiastki śladowe: E1 tlenek żelaza 250 mg.

200
mg/tab.mg/tab.

50
tabletektabletek

1,5
g/saszetkag/saszetka
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LESPEWET
Karma uzupełniająca dla kotów.
WSPOMAGANIE PRACY UKŁADU MOCZOWEGO.

LESPEWET wpływa korzystnie na drogi moczowe. Wspomaga pracę 
nerek, poprzez działanie moczopędne.. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: podawać bezpośrednio lub 
z karmą 
- 1 tabletka / 3 kg m.c. / dzień. 
W razie potrzeby ilość tabletek można podwoić lub stosować przez 
dłuższy czas.

Skład: przetworzone białko zwierzęce (ze świń), maltodekstryna, produkt 
przetwarzania roślin - z Lespedeza capitata. 
Składniki analityczne: białko surowe 12,6%, włókno surowe 29,2%, oleje i 
tłuszcze surowe 2,2%, popiół surowy 3,9%.
Dodatki w 1 kg: Technologiczne: Stabilizatory: E460 celuloza mikrokrystaliczna 
292,3 g. 

PROBIOTYK
Naturalna regulacja flory bakteryjnej dla psów i kotów.
WZMACNIA PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE JELITOWEJ 
MIKROFLORY BAKTERYJNEJ.
WSPOMAGA TRAWIENIE I PERYSTALTYKĘ JELIT. 
USUWA TOKSYCZNE ZWIĄZKI Z ORGANIZMU.
DOSTARCZA ORGANIZMOWI ZWIĄZKI MINERALNE I WITAMINY 
ORAZ USPRAWNIA ICH WCHŁANIANIE.
WZMACNIA ODPORNOŚĆ. 
POPRAWIA WITALNOŚĆ. 
UŁATWIA UTRZYMANIE PRAWIDŁOWEJ MASY CIAŁA.

PROBIOTYK to połączenie mikroorganizmów prozdrowotnych 
naturalnie występujących w przewodzie pokarmowym i 
koncentratu witaminowo - mineralno - aminokwasowego. 
Działa ochronnie na śluzówkę jelit tworząc barierę przed 
chorobotwórczymi szczepami bakterii (m.in.: Escherichi coli, 
Salmonella, Mycobacterium, Shigella, Bacteroides, Proteus, 
Streptococcus, Clostridium, Pseudomonas, Vibrio), wirusami 
(rotawirus i inne).
Środki ostrożności: w przypadku nietolerancji przerwać stosowanie. 
Sposób stosowania: przeznaczony dla wszystkich ras i grup 
wiekowych psów i kotów.
Preparat podaje się w karmie lub wodzie do picia:
- psy i koty do 5 kg masy ciała – ½ saszetki co 3 dni
- psy i koty od 5 do 20 kg masy ciała – 1 saszetka co 3 dni
- psy ważące powyżej 20 kg – 2 saszetki co 3 dni
Stosować podczas: antybiotykoterapii, biegunek, zaparć, zaburzeń 
trawienia, odrobaczania, chorób zakaźnych, spadku odporności, 
stresu, nieprzyjemnego zapachu z jamy ustnej.

Skład: węglan wapniowo-magnezowy, sacharoza.
Składniki analityczne w 1 kg: białko surowe 1,88%, włókno surowe <0,4%, oleje i 
tłuszcze surowe <0,3%, popiół surowy 69,27%, wapń 0,16%, sód 0,00069%, fosfor <0,06%
Dodatki w 1 kg: Sensoryczne: 2b620 kwas glutaminowy 3400 mg, 2b17019 
L-prolina 1568mg, 2b17012 L-leucyna 416mg, 2b17005 kwas asparaginowy 
1112mg, 2b17020 DL-seryna 960mg, 2b17018 L-fenyloalanina 760mg, 2b17002 
L-alanina 518mg, 2b17034 glicyna 320mg. Dietetyczne: Witaminy: 3a672a witamina 
A 400 000IU, 3a671 witamina D3 40 000IU, 3a300 witamina C 1 000 mg, 3a314 
kwas nikotynowy 800mg, 3a700 witamina E 400mg, 3a841 D-pantotenian wapnia 
400mg, 3a witamina B2 160mg,  3a820 witamina B1  80 mg, 3a831 witamina B6 
60mg, 3a710 witamina K3 60mg, 3a316 kwas foliowy 20mg, 3a880 biotyna 6mg. 
Aminokwasy: 3c301 DL-metionina 2 000mg, 3.2.3 L-lizyna 2 000mg, 3c370 L-walina  
1 096mg, 3c410 L-treonina 744mg, 3c362  L-arginina 624mg, 3c440 L-tryptofan 
256mg, 3c391 L-cystyna 76 mg, 3c3.8.1 L-izoleucyna 944mg. Zootechniczne: 
4b1820 Bacillus subtilis C-3102, 4b1715 Lactobacillus acidophilus CECT-4529 
(4b1715 Lactobacillus acidophilus CECT-4529 nie występuję w Probiotyku dla kota).



NUTRIKARD
WSPOMAGA FUNKCJONOWANIE UKŁADU 
SERCOWO - NACZYNIOWEGO
DOSTARCZA ENERGIĘ DLA PRACY SERCA
DZIAŁA OCHRONNIE NA UKŁAD KRĄŻENIA

NUTRIKARD 
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.
WSPOMAGA FUNKCJONOWANIE UKŁADU SERCOWO - NACZYNIOWEGO. DOSTARCZA ENERGIĘ 
DLA PRACY SERCA. DZIAŁA OCHRONNIE NA UKŁAD KRĄŻENIA.

NUTRIKARD karma uzupełniająca dla psów i kotów wspomagająca układ sercowo-naczyniowy. Składniki 
preparatu wpływają korzystnie na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Tauryna jest 
transmiterem metabolicznym, działa odtruwająco na organizm oraz  wpływa korzystnie na siłę skurczu 
mięśnia serca. Koenzym Q10 z drożdży Saccharomyces cerevisiae wspomaga pracę serca dostarczając mu 
niezbędną energię oraz obniża stres oksydacyjny wynikający z aktywności wolnorodnikowej. Pochodzący z 
rdestowca ostrokończystego trans-resweratrol wykazuje działanie antyoksydacyjne, polepsza 
mikrocyrkulację w układzie krwionośnym i bierze udział w profilaktyce powstawania zatorów w naczyniach 
krwionośnych. Hydroksytyrozol zawarty w liściach drzewa oliwkowego działa antyagregacyjnie na płytki 
krwi, poprawia przepływ krwi w naczyniach wieńcowych serca oraz wpływa korzystnie na ciśnienie krwi.
Instrukcja prawidłowego stosowania:
- psy i koty – 0,5 szt. do 5 kg m.c. -1 raz dzienie
- psy i koty – 0,5 szt. od 5 do 10 kg m.c. - 2 razy dziennie 
- psy – 1 szt. od 11 do 20 kg m.c.- 2 razy dziennie 
- psy – 1,5 szt. od 21 do 30 kg m.c. - 2 razy dziennie  
- psy – 2 szt. od 31 do 45 kg m.c.- 2 razy dziennie

Skład: węglan magnezu, przetworzone białko pochodzenia zwierzęcego (ze świń), maltodekstryna, drożdże piwne - 
martwe (z Saccharomyces cerevisiae), produkty przetwarzania roślin: z korzenia rdestowca ostrokończystego (Polygonum 
cuspidatum) oraz z liści drzewa oliwkowego (Olea europea).
Składniki analityczne: białko surowe 31%, włókno surowe 20,5%, oleje i tłuszcze surowe 4,0%, popiół surowy 8,1%.
Dodatki w 1 kg: Dietetyczne: Witaminy: 3a370 tauryna 283 g.

535
mg/tab.mg/tab.

40
tabletektabletek 10
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SLIMVET
Karma uzupełniająca dla małych psów i kotów.
OCHRONA WĄTROBY.
ODCHUDZANIE.

SLIMVET wspomaga przemianę materii i redukuje masę ciała 
u psów i kotów z nadwagą i przekarmionych. Zapobiega marskości 
(zwłóknieniu) i stłuszczeniu wątroby. Wspomaga działanie 
przeciwzapalne i przeciwutleniające organizmu oraz chroni przed 
wolnymi rodnikami.  
Sposób stosowania dla psów i kotów 60 tab: 1 tab. 2 razy dziennie 
na 5 kg m.c. Preparat podawać bezpośrednio (bardzo dobry smak) 
lub wymieszać z karmą. Może być stosowany wraz z karmą 
dietetyczną podawaną przy niewydolności serca i nerek.
Początkowy okres stosowania: 3 miesiące. Przed rozpoczęciem 
podawania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii.

Składniki: maltodekstryna, fosforan dwuwapniowy, fosforan trójwapniowy, 
produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ze świń), tlenek magnezu, węglan 
wapnia. 
Składniki analityczne: oleje i tłuszcze surowe 24,78%, włókno surowe 23,6%, 
białko surowe 10,8%, popiół surowy 8,2%, wilgotność 3,38%, magnez 3,08%, fosfor 
0,52%, wapń 0,02%, sód 0,24%. 
Dodatki w 1 kg: substancje wiążące i stabilizujące: E460 celuloza 
mikrokrystaliczna, witaminy i pro-witaminy: 3a700 witamina E 60 000 IU, 
mieszanka pierwiastków śladowych: E6 cynk (tlenek cynku) 5 g, przeciwutleniacze: 
E321 butylohydroksytoluen (BHT) 16 mg.
Kompleks Sylibiny i Fosfatydylocholiny - 125g/kg

Sposób stosowania dla psów 30 tab: 1 tab. 2 razy dziennie na 30 kg 
m.c. Preparat podawać bezpośrednio (bardzo dobry smak) lub 
wymieszać z karmą. Może być stosowany wraz z karmą dietetyczną 
podawaną przy niewydolności serca i nerek.
Początkowy okres stosowania: 3 miesiące. Przed rozpoczęciem 
podawania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii.

Składniki: maltodekstryna, fosforan dwuwapniowy, fosforan trójwapniowy, 
produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ze świń), tlenek magnezu, węglan 
wapnia. 
Składniki analityczne: oleje i tłuszcze surowe 32,31%, włókno surowe 14,16%, 
białko surowe 10,91%, popiół surowy 4,86%, wilgotność 3,30%, magnez 0,97%, 
fosfor 0,69%, wapń 0,02%, sód 0,24%. 
Dodatki w 1 kg: substancje wiążące i stabilizujące: E460 celuloza 
mikrokrystaliczna, witaminy i pro-witaminy: 3a700 witamina E 77 000 IU, 
mieszanka pierwiastków śladowych: E6 cynk (tlenek cynku) 6,41 g, 
przeciwutleniacze: E321 butylohydroksytoluen (BHT) 16 mg. 
Kompleks Sylibiny i Fosfatydylocholiny - 192 g/kg

125
mlml

30
mlml

STRESNAL
Karma uzupełniająca dla psów i kotów.
ŁAGODZI OBJAWY STRESU.
RELAKSUJE.

STRESNAL składniki roślinne zawarte w karmie wpływają 
relaksująco na zwierzęta. Wpływają łagodząco na objawy związane 
ze stanami niepokoju, strachu i agresji. Wspomagają zmniejszyć 
napięcie mięśniowe. Karma wpływa korzystnie na psy i koty w czasie 
nieobecności właściciela, podczas zawodów, wystaw, podróży oraz 
w okresie napięć u szczeniąt.
Instrukcja prawidłowego stosowania: stosować po wymieszaniu 
z karmą lub z wodą do picia. 
Podawać 2-3 razy dziennie. 
Psy i koty: 2 ml / 5 kg m.c. / dzień. Przy planowanym transporcie 
podać godzinę przed podróżą.
Po otwarciu przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.

Skład: gliceryna, produkty przetwarzania roślin: maczek kalifornijski (Eschscholtzia 
californica), kwiatostan głogu (Crataegus oxyacantha), ziele męczennicy cielistej 
(Passiflora incarnata), ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
Składniki analityczne: białko surowe 1,14%, włókno surowe 0,4%, oleje i tłuszcze 
surowe 0,11%, popiół surowy 0,63%, wilgotność 71,8%.
Dodatki w 1 kg: Dietetyczne: Aminokwasy: 3.2.3. L-lizyna HCl 20 000 mg.

ULTRADIAR
Karma uzupełniająca dla psów i kotów.
ZABURZENIA ŻOŁĄDKOWO – JELITOWE.

ULTRADIAR pomaga utrzymywać prawidłową czynność przewodu 
pokarmowego i wspomaga go w zaburzeniach żołądkowo - 
jelitowych. Dodatek do karmy glinokrzemianu wpływa korzystnie na 
żołądek przy nadmiernym wydzielaniu kwasu solnego. Produkty 
roślinne wspomagają funkcjonowanie przewodu pokarmowego 
oraz pomagają utrzymać prawidłową motorykę żołądka i jelit. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: podawać bezpośrednio lub 
po wymieszaniu z karmą.
Psy, koty: 1 tabl. / 10 kg m.c. / 2 razy dziennie.  
Stosować przez 3-5 dni. 
Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt 
innych niż przeżuwacze. 

Skład: przetworzone białko zwierzęce (ze świń), produkty przetwarzania roślin: 
borówka czarna - Vaccinium myrtillus, mączka z suszonych strąków szarańczynu 
strąkowego, mikronizowana maltodekstryna.
Składniki analityczne: białko surowe 11,3%, włókno surowe 24,2%, oleje i 
tłuszcze surowe 3,9%, popiół surowy 29,2%.
Dodatki w 1kg: Technologiczne: Stabilizatory: E558 bentonit-montmorylonit 200 mg.

650
mg/tab.mg/tab.

30
tabletektabletek



430
mg/tab.mg/tab.

30
tabletektabletek
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PREPARATY WSPOMAGAJĄCE ZDROWIE ZWIERZĄT

Zn-Cynk
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.
DOSTARCZA CYNK DLA SKÓRY I SIERŚCI.

Zn-Cynk wpływa korzystnie na funkcjonowanie skóry, na proces 
keratynizacji, na rozwój i czynność gruczołów łojowych skóry oraz 
poprawiają jakość sierści. Podawać karmę przy nadmiernym 
wypadaniu włosów, łamliwej, matowej i suchej sierści. Chroni 
wątrobę przed nadmiernym odkładaniem się miedzi. Tabletki są 
wyjątkowo smaczne, dzięki czemu zwierzęta chętnie je przyjmują. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: podawać co najmniej  1 
godzinę  przed podaniem karmy. 
- problemy ze skórą i sierścią: psy i koty - 1/2 tabl. / 10 kg m.c.- 2 razy 
dziennie przez 4 tygodnie. 
- ochrona wątroby:  psy i koty - 1 tabl. / 10 kg m.c.- 2 razy dziennie 
przez 4 tygodnie. 
Uwaga: przy przedłużonym stosowaniu preparatu należy skorzystać 
z porady lekarza weterynarii.  Preparat może być stosowany u psów 
i kotów z niewydolnością serca i nerek.

Skład: węglan wapnia, przetworzone białko pochodzenia zwierzęcego (ze 
świń)
Dodatki dietetyczne w 1 kg: pierwiastki śladowe: cynk (glukonian cynku) 
64,66 g
Składniki analityczne w 100 g produktu: białko surowe 11,8  g, włókno 
surowe 23,7 g, oleje i tłuszcze surowe 4 g, popiół surowy 12,4 g

580
mg/tab.mg/tab.

60
tabletektabletek

UROMIL
Karma uzupełniająca dla psów.
CIĄŻA UROJONA.

UROMIL składniki karmy wspomagają odtruwanie organizmu w 
przebiegu ciąży urojonej u suk oraz działając moczopędnie ułatwiają 
powrót obrzękniętych gruczołów mlekowych do ich prawidłowego 
stanu. Karma wpływa także korzystnie na układ moczowy.
Instrukcja prawidłowego stosowania: podawać sukom po 
wymieszaniu z karmą lub bezpośrednio 1 tabletkę / 10 kg m.c. 2 razy 
dziennie, przez 10 dni.

Skład: fosforan dwuwapniowy, przetworzone białko zwierzęce (ze świń), produkty 
przetwarzania roślin: Hieracium pilosella (jastrzębiec kosmaczek).
Składniki analityczne: białko surowe 11,2%, włókno surowe 43,6%, oleje i 
tłuszcze surowe 2,1%, popiół surowy 12,5%.

520
mg/tab.mg/tab.

30
tabletektabletek

WITAMINA B12
Karma uzupełniająca dla psów i kotów.
WSPOMAGA PRACĘ WĄTROBY, TRZUSTKI, JELIT.

WITAMINA B12 jest przeznaczona dla psów i kotów w celu 
odbudowania rezerwy wątrobowej w witaminę B12.  Jej niedobory 
obserwuje się w przypadku niewydolności zewnątrz-wydzielniczej 
trzustki, przewlekłego zapalenia jelit, zapalenia wątroby i kanałów 
żółciowych. Nieprzyswojona witamina B12 jest głównie wydalana z 
moczem, nadając jej zabarwienie czerwone.
Instrukcja prawidłowego stosowania: podawać bezpośrednio lub 
rozkruszone i wymieszane z karmą.
- do 10 kg m.c. - 1/2 tabl. / dzień
- od 10 do 20 kg m.c. - 1 tabl. / dzień
- powyżej 20 kg m.c. - 2 tabl. / dzień
Zalecany czas stosowania: 3 miesiące. Po tym okresie należy 
ustalić dawkę podtrzymującą po konsultacji z lekarzem weterynarii 
(badanie krwi na zawartość witaminy B12).

Skład: węglan magnezu, przetworzone białko zwierzęce.
Składniki analityczne: białko surowe 11,8 %, włókno surowe 45,2 %, oleje i 
tłuszcze surowe 4,1 %, popiół surowy 16,8 %.
Dodatki w 1 kg: Dietetyczne: Witaminy: 3a witamina B12 (cyjanokobalamina) 960 
000 ug



CHONDROWIT STAWY

EFADERM-E PIES KAPSUŁKI

EFADERM-E PIES KROPLE

EFADERM-E KOT KROPLE

MILVET

WITA-TONYL

WITA-VET JUNIOR+ADULT 1g

WITA-VET JUNIOR+ADULT 2g

WITA-VET JUNIOR+ADULT KROPLE

WITA-VET JUNIOR+ADULT 3,2g

WITA-VET JUNIOR+ADULT 8g

WITA-VET KOT ENERGIA

WITA-VET KOT SIERŚĆ

WITA-VET SENIOR

WITA-VET SIERŚĆ KROPLE

WITA-VET SIERŚĆ 

WITA-VET STAWY PIES

WYZIUM

Ochrona stawów.

 

Dostarcza energii, witamin, minerałów. Zastępuje pokarm matki.

Wzrost, ciąża, laktacja i rekonwalescencja.

Wzrost, praca i witalność.

Wzrost, praca, witalność, ciąża, laktacja.

Wzrost, ciąża, laktacja i witalność.

Wzrost, ciąża i laktacja.

Wzrost, praca, witalność, ciąża, laktacja.

Wzrost, ciąża, laktacja i witalność.

Sierść i skóra.

Witalność i sierść.

Sierść i skóra.

Sierść i skóra.

Ochrona i wzmocnienie stawów.

Chroni i utrzymuje sprawne funkcjonowanie narządu wzroku. 

60 kap.

60 kap.

 30 ml

30 ml

10, 300, 800 g

30 ml

80, 400 tab.

50, 300 tab.

25 ml

30, 100 tab.

30, 80 tab.

24 tab.

30 tab.

80 tab.

25 ml

30, 100 tab.

30 tab.

40 tab.

PojemnośćDziałanieProdukt Tabletki Płyn ProszekKoty InnePsy

{

Wspomaga leczenie chorób skóry i sierści.

Karmy uzupełniające
Dostarczają odpowiednie ilości witamin i minerałów. 
Pozwalają utrzymać zwierzęta w dobrym stanie zdrowia 
przez cały okres życia. Ich regularne podawanie jest 
niezbędne w okresie ciąży, laktacji i rekonwalescencji.  
Smaczne i aromatyczne. Łatwe w podawaniu.



KARMY UZUPEŁNIAJĄCE

CHONDROWIT STAWY
Karma uzupełniająca dla psów i kotów.
OCHRONA I WZMOCNIENIE STAWÓW.

CHONDROWIT wspomaga funkcje chrząstki stawowej u psów i kotów. 
Korzystnie wpływa na stawy, których sprawność wraz z wiekiem (7-8 lat) 
ulega osłabieniu. Jej składniki pomagają utrzymać elastyczność 
i ruchomość stawów u psów dużych ras, u psów z nadwagą lub 
poddawanych dużemu wysiłkowi fizycznemu (polowania, praca, 
wyścigi itp.) oraz u kotów dużych ras. Zwierzętom starszym ułatwiają 
poruszanie się. Podawanie jest korzystne również w okresie 
rekonwalescencji po przebytych operacjach kostnych i stawów. 
Instrukcja właściwego stosowania: kapsułki należy podawać 
bezpośrednio lub wymieszać z karmą - 1 kapsułka do 10 kg m.c. / 
dzień / miesiąc.  
Następnie zmniejszyć dawkę o połowę i podawać przez następne 
2 miesiące. 
Częstotliwość stosowania w zależności od potrzeb.  
Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt 
innych niż przeżuwacze. 

Skład: żelatyna (z ryb), gliceryna, glukozamina, siarczan chondroityny.
Składniki analityczne: białko surowe 18,9%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze 
surowe 0,5%, popiół surowy 18,9%.

EFADERM-E
Dietetyczna karma uzupełniająca dla psów.
SIERŚĆ.
SKÓRA.

EFADERM-E wspomaga skórę w przypadku jej stanów zapalnych 
i nadmiernego wypadania sierści. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: kapsułki podawać 
bezpośrednio lub po wymieszaniu z karmą: 
1 kapsułka / 10 kg m.c. / dzień. Podawać przez okres do 2 miesięcy

Skład: olej z ryb, żelatyna bydlęca, gliceryna
Składniki analityczne: białko surowe 18,6%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze 
surowe 70,9%, popiół surowy 0%, kwasy omega-3 ogółem 30,0% (w tym EPA + 
DHA 26,0%), wilgotność 1,62%
Dodatki w 1 kg: Technologiczne: Przeciwutleniacze: 1b306(i) ekstrakt naturalnych 
tokoferoli 13420 mg.

480
mg/tab.mg/tab.

60
kapsułekkapsułek

700
mg/tab.mg/tab.

60
kapsułekkapsułek
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EFADERM-E
Dietetyczna karma uzupełniająca dla psów.
SIERŚĆ.
SKÓRA.

EFADERM-E wspomaga funkcję regeneracyjną skóry w 
przypadku jej nadwrażliwości  i nadmiernego wypadania 
sierści.Stosowanie karmy ułatwia utrzymanie w dobrej kondycji 
skóry oraz sierść. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: 
Podawać bezpośrednio lub po wymieszaniu z karmą: 
- rekonwalescencja 1 ml / 5 kg m.c. / dzień przez 3-4 tygodnie
- łojotok, świąd: 2 ml / 5 kg m.c. / dzień przez 3-4 tygodnie
Po otwarciu przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
Przed rozpoczęciem stosowania zaleca się konsultację z lekarzem 
weterynarii. Podawać przez okres do 2 miesięcy. 

Skład: olej z ryb, oleje i tłuszcze roślinne (olej z ogórecznika – Borago officinalis i olej 
z zarodków kukurydzy – Zea mays).
Składniki analityczne: białko surowe 0,5%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze 
surowe 99,0%, popiół surowy 0,2%, kwasy omega-3 ogółem 22,52% (kwas 
eikozapentaenowy (EPA) 13,5%, kwas dokozaheksaenowy (DHA) 9,0%, kwas 
alfa-linolenowy (ALA) 0,02%), kwasy omega-6 ogółem 7,4% (kwas linolowy (LA) 
5,2%, kwas gamma-linolenowy (GLA) 2,2%).
Dodatki w 1 kg: Technologiczne: Przeciwutleniacze: 1b306(i) ekstrakt naturalnych 
tokoferoli 1800 mg. Dietetyczne: Witaminy: 3a672a witamina A 165 000 IU, 3a700 
witamina E 32 000 IU.
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EFADERM-E
Dietetyczna karma uzupełniająca dla kotów.
SIERŚĆ.
SKÓRA.

EFADERM-E wspomaga funkcję regeneracyjną skóry w 
przypadku jej nadwrażliwości  i nadmiernego wypadania sierści. 
Stosowanie karmy ułatwia utrzymanie w dobrej kondycji skóry 
oraz sierść.
Instrukcja prawidłowego stosowania: 
Podawać bezpośrednio lub po wymieszaniu z karmą: 
- rekonwalescencja 1 ml / 5 kg m.c. / dzień, co 2 dni przez 3-4 tygodnie
- łojotok 1 ml / 5 kg m.c. /dzień przez 3-4 tygodnie
- świąd  2 ml / 5 kg m.c. / dzień przez 4 tygodnie.
Przed rozpoczęciem stosowania zaleca się konsultację z lekarzem 
weterynarii. Podawać przez okres do 2 miesięcy. 

Skład: oleje i tłuszcze roślinne (olej z ogórecznika - Borago officinalis i olej z zarodków 
kukurydzy – Zea mays), olej z ryb.
Składniki analityczne: białko surowe 0,5%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze 
surowe 99,0%, popiół surowy 0,2%, kwasy omega-3 ogółem 5,2% (kwas 
eikozapentaenowy (EPA) 3,0%, kwas dokozaheksaenowy (DHA) 2,0%, kwas 
alfa-linolenowy (ALA) 0,2%), kwasy omega-6 ogółem 40,0% (kwas linolowy (LA) 
30,7%, kwas gamma-linolenowy (GLA) 9,3%).
Dodatki w 1 kg: Technologiczne: Przeciwutleniacze: E306 ekstrakt naturalnych 
tokoferoli 1800 mg. Dietetyczne: Witaminy: 3a672a witamina A 124 800 IU, 3a700 
witamina E 24 000 IU.

30
mlml
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MILVET
Pełnoporcjowy preparat mlekozastępczy dla szczeniąt i kociąt 
oraz dla psów i kotów dorosłych.
BUTELKA+SMOCZEK WEWNĄTRZ PUSZKI. 
ZASTĘPUJE POKARM MATKI. MOŻE BYĆ PODAWANY ZARAZ 
PO URODZENIU. DOSTARCZA ENERGII, WITAMIN I MINERAŁÓW.

MILVET pełnoporcjowy preparat mlekozastępczy doskonale zastępuje naturalny 
pokarm matki. Dostarcza lekkostrawnego białka i łatwo przyswajalnego tłuszczu. 
Podawanie preparatu mlekozastępczego sukom i kotkom karmiącym pomaga 
zwiększyć produkcję ich własnego mleka. Szczeniętom i kociętom dostarcza 
niezbędnej energii, witamin i budulca do rozwoju. Preparat zaspokaja potrzeby 
mineralne i witaminowe rosnących szczeniąt i kociąt. Jest bardzo dobrze 
przyswajany przez zwierzęta i może być podawany zaraz po urodzeniu. 
Podawać przy: 1) niedostatecznej ilości wydzielanego przez matkę mleka 2) 
odchowie szczeniąt i kociąt bez udziału matki 3) jako dodatek do karmy w trakcie 
odsadzania 4) dla psów i kotów dorosłych w okresie rekonwalescencji i 
wzmożonego wysiłku. Ustalić porcję preparatu zgodnie z tabelą na opakowaniu. 
Do butelki wsypać jedną porcję preparatu, a następnie dodać dwie porcje 
przegotowanej wody o temperaturze ok. 60°C – proporcja 1:2.  Energicznie 
wymieszać. Wystudzić do temperatury 37°C. Przez pierwsze 15 dni życia karmić 
przez smoczek, a następnie próbować podawać do picia z miseczki. Po 4 
tygodniu życia, w trakcie stopniowego przechodzenia zwierząt na karmę stałą, 
dodawać proszek do karmy.

Skład: odtłuszczone mleko w proszku, tłuszcz mleczny, koncentrat białek serwatkowych, 
serwatka w proszku, lecytyna sojowa. Składniki analityczne: białko surowe 30,0%, 
włókno surowe 0,0%, oleje i tłuszcze surowe 20,0%, popiół surowy 6,7%, wapń 1,1%, fosfor 
0,95%, sód 0,6%. Dodatki w 1 kg: Dietetyczne: Witaminy: 3a672a witamina A 25 000 IU,  
3a671 witamina D3 2 000 IU, 3a700 witamina E 60 mg, 3a820 witamina B1 20 mg, 3a 
witamina B2 40 mg, 3a831 witamina B6 15 mg, 3a witamina B12 (cynkobalamina) 0,08 mg, 
3a841 D-pantotenian wapnia 46 mg, 3a316 kwas foliowy 0,8 mg, 3a314 niacyna 25 mg, 
3a890 chlorek choliny 1000 mg. Pierwiastko śladowe: 3b108 chelat żelazowy wodzianu 
glicyny 100 mg, 3b201 jodek potasu 1,6 mg, 3b405 siarczan miedzi(II) pięciowodny 15 mg, 
3b503 siarczan manganu jednowodny 66 mg, 3b603 cynk tlenek cynku 160 mg, 3b801 
selenian sodu 0,25 mg. Aminokwasy: 3c301 DL-metionina 2000 mg.

100
gg

300
gg

800
gg

Wiek

1. tydzień

Liczba łyżeczek proszku do przygotowania 1 posiłku

0,5 0,75 1,5 2,5 8

2. tydzień 1 1,5 3 4,5 8

3. tydzień 1,5 2 4 6 6

4. tydzień 2 3,5 5,5 8 6

5. tydzień 3 5,5 7,5 11,5 4

Kocięta 
i szczenięta
małych ras

Pekińczyk Fox-terrier Owczarek Dog niemiecki

Rasy 
średniej

wielkości

Rasy duże Bardzo 
duże 
rasy

Liczba 
posiłków 
dziennie

WITA-TONYL
Karma uzupełniająca dla psów, kotów.
WZROST.
CIĄŻA.
LAKTACJA.
REKONWALESCENCJA.

WITA-TONYL dostarcza witamin niezbędnych do zaspokojenia 
potrzeb żywieniowych małych zwierząt. Jest przeznaczona do 
stosowania w okresie wzrostu, ciąży, laktacji. Wpływa korzystnie na 
zwierzęta starsze, przemęczone, w okresie rekonwalescencji i 
osłabionego apetytu. Hydrolizat miazgi wątrobowej dostarcza 
szereg witamin z grupy B w szczególności witamin biorących udział 
w procesie tworzenia czerwonych ciałek krwi. Ze względu na 
zawartość aminokwasów, takich jak: izoleucyna, leucyna, lizyna, 
metionina, fenyloalanina, treonina, walina wpływa korzystnie na 
prawidłowe funkcjonowanie organizmu.. Witaminy wpływają na 
metabolizm, wspomagają procesy odpornościowe w organizmie 
oraz wpływają na odnowę nabłonków i skóry, biorą udział w 
mineralizacji kości, regulowaniu gospodarki wapniowo-fosforowej. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: 
podawać po wymieszaniu z karmą:
- psy i koty do 5 kg m.c. 5 kropli / dzień
- psy 5 - 15 kg m.c. 10 kropli / dzień
- psy 15 - 30 kg m.c. 15 kropli / dzień
- psy 30 - 45 kg m.c. 20 kropli / dzień
- psy powyżej 45 kg m.c. 25 kropli / dzień
1 ml zawiera 20 kropli.
Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt 
innych niż przeżuwacze.

Skład: glikol propylenowy, przetworzone białko zwierzęce (wyciąg wątrobowy).
Składniki analityczne: białko surowe 5,6%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze 
surowe 6,2%, popiół surowy 0,3%, wilgotność 71,6%.
Dodatki w 1 l: Dietetyczne: Witaminy: 3a672a witamina A 10 000 000 IU, 3a670a 
witamina D3 1 000 000 IU, 3a700 witamina E 30 000 IU, 3a820 witamina B1 1 800 
mg, 3a witamina B2 (ryboflawina) 2 000 mg, 3a841 D-pantotenian wapnia 6 000 mg,  
E3a831 witamina B6 6 000 mg, 3a witamina B12 (cyjanokobalamina) 30 mg, 3a314 
niacyna 30 000. Technologiczne: Emulgatory: E484 Gliceryl polietyleno-glikol 
rycynolanowy 135 g. Konserwanty: E200 kwas sorbowy 1,5 g, E330 kwas cytrynowy 
0,5 g.

30
mlml

KARMY UZUPEŁNIAJĄCE



WITA-VET junior+adult Ca/P = 1,3 - 1g
Karma uzupełniająca dla psów przysmak.
WZROST.
PRACA.
WITALNOŚĆ.

WITA-VET junio+adult Ca/P = 1,3 jest karmą uzupełniającą, 
przeznaczoną dla psów żywionych karmą gotową lub domową. 
Zalecana jest dla szczeniąt i psów dorosłych. Dla psów w okresie 
rekonwalescencji, psów hodowlanych lub narażonych na wysiłek 
fizyczny. 
Tabletki są wyjątkowo smaczne, dzięki czemu psy chętnie je 
przyjmują i można je podawać jako smakołyk - WITAMINA 
PRZYSMAK.
Instrukcja prawidłowego stosowania: podawać bezpośrednio lub 
wymieszać z karmą: 
- szczenięta żywione karmą gotową przeznaczoną na okres wzrostu: 
1 tabletka / 10 kg m.c. / dzień,
- psy dorosłe: 1 tabletka / 10 kg m.c. / dzień, przez 7-14 dni, 
powtarzać w odstępie miesiąca.
W razie potrzeby ilość podawanych tabletek można zwiększyć. 
Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt. 

Skład: fosforan diwapnia, przetworzone białko zwierzęce (wątroba wołowa), 
drożdże piwne - martwe (z Saccharomyces cerevisiae), tlenek magnezu. 
Składniki analityczne: białko surowe 26,1%, włókno surowe 1,6%, oleje i tłuszcze 
surowe 4,3%, popiół surowy 45,3%, wapń 13,3%, fosfor 9,2%, sód 0,2%.
Dodatki w 1kg: Dietetyczne: Witaminy: 3a672a witamina A 2000 mg, 3a671 
witamina D3 0,125 mg, 3a700 witamina E 2500 mg, 3a300 witamina C 10000 mg, 
3a314 niacyna 1500 mg, 3a841 kwas pantotenowy 7500 mg, 3a820 witamina B1 
750 mg, 3a witamina B2 (ryboflawina) 750 mg, 3a831 witamina B6 100 mg, 3a890 
chlorek choliny 3000 mg, 3a880 D-biotyna 50 mg, 3a316 kwas foliowy 40 mg, 3a 
witamina B12 (cyjanokobalamina) 40,15 mg. Aminokwasy: 3.2.3 L-lizyna HCl 2000 mg, 
3c3.6.1 L-arginina 2000 mg. Pierwiastki śladowe: 3b103 siarczan żelaza jednowodny 
2900 mg, E4 siarczan miedzi pięciowodny 500 mg, 3b202 jodan wapnia 1070 mg, 
3b605 siarczan cynku jednowodny 250 mg, 3b502 tlenek manganu 16580 mg.
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WITA-VET junior+adult - krople
Karma uzupełniająca dla psów i kotów.
WZROST.
CIĄŻA. 
LAKTACJA.
WITALNOŚĆ.

WITA-VET junior+adult krople to karma uzupełniająca dla 
szczeniąt, suk i kotek ciężarnych, karmiących, dla psów w okresie 
rekonwalescencji, psów hodowlanych, wystawowych oraz dla 
zwierząt narażonych na wysiłek fizyczny. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: Mieszać z karmą:  
- psy i koty < 5 kg m.c. 5 kropli / dzień; 
- psy 5-15 kg m.c. 10 kropli / dzień; 
- psy 15-30 m.c. 15 kropli / dzień; 
- psy 30-45 kg m.c. 20 kropli / dzień; 
- psy > 45kg m.c. 25 kropli/ dzień; 
1 ml zawiera 20 kropli.  

Skład: glikol propylenowy, acetylometionina, glukonian magnezu, chlorek sodu. 
Składniki analityczne: wilgotność 85,8%, białko surowe 1,38%, metionina 0,8%, 
popiół surowy 0,2 %, sód 0,05%, oleje i tłuszcze surowe 0,0%, włókno surowe 0%. 
Dodatki w 1 l: witamina A 900 000 IU, witamina D3 200 000 IU, witamina E 10g, 
witamina B1 3,7g, witamina B2 350mg, witamina B6 2,4g, witamina B12 50mg, 
witamina PP 6g, witamina K3 3g, biotyna 10mg,  pantotenian wapnia 10,3 mg, 
witamina C 2,5g, chlorek choliny 6g, żelazo (chlorek żelaza) 125mg, miedź (chlorek 
miedziowy) 140 mg, mangan (chlorek manganowy) 123mg.

25
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WITA-TONYL
Karma uzupełniająca dla królików, kawii, chomików i żółwi.
WZROST.
CIĄŻA.
LAKTACJA.
REKONWALESCENCJA.

WITA-TONYL dostarcza witamin niezbędnych do zaspokojenia 
potrzeb żywieniowych małych zwierząt. Jest przeznaczona do 
stosowania w okresie wzrostu, ciąży, laktacji. Wpływa korzystnie na 
zwierzęta starsze, przemęczone, w okresie rekonwalescencji i 
osłabionego apetytu. Hydrolizat miazgi wątrobowej dostarcza 
szereg witamin z grupy B w szczególności witamin biorących udział 
w procesie tworzenia czerwonych ciałek krwi. Ze względu na 
zawartość aminokwasów, takich jak: izoleucyna, leucyna, lizyna, 
metionina, fenyloalanina, treonina, walina wpływa korzystnie na 
prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Witaminy wpływają na 
metabolizm, wspomagają procesy odpornościowe w organizmie 
oraz wpływają na odnowę nabłonków i skóry, biorą udział w 
mineralizacji kości, regulowaniu gospodarki wapniowo-fosforowej. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: 
podawać po wymieszaniu z karmą:
- króliki 3-5 kropli / dzień
- kawie i chomiki 1-2 kropli / dzień
- żółwie 1 kropla / tydzień / 100 g m.c.
1 ml zawiera 20 kropli.
Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt 
innych niż przeżuwacze.

Skład: glikol propylenowy, przetworzone białko zwierzęce (wyciąg wątrobowy).
Składniki analityczne: białko surowe 5,6%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze 
surowe 6,2%, popiół surowy 0,3%, wilgotność 71,6%.
Dodatki w 1 l: Dietetyczne: Witaminy: 3a672a witamina A 10 000 000 IU, 3a670a 
witamina D3 1 000 000 IU, 3a700 witamina E 30 000 IU, 3a820 witamina B1 1 800 
mg, 3a witamina B2 (ryboflawina) 2 000 mg, 3a841 D-pantotenian wapnia 6 000 mg,  
E3a831 witamina B6 6 000 mg, 3a witamina B12 (cyjanokobalamina) 30 mg, 3a314 
niacyna 30 000 mg. Technologiczne: Emulgatory: E484 Gliceryl polietyleno-glikol 
rycynolanowy 135 g. Konserwanty: E200 kwas sorbowy 1,5 g, E330 kwas cytrynowy 
0,5 g.

30
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WITA-VET junior+adult Ca/P = 2 - 3,2g
Karma uzupełniająca dla psów.
WZROST.
CIĄŻA.
LAKTACJA.

WITA-VET junio+adult Ca/P=2 jest karmą uzupełniającą – mineralną, 
przeznaczoną dla szczeniąt i suk w ciężarnych oraz w okresie laktacji. 
Karma korzystnie wpływa na procesy mineralizacji kości w okresie 
wzrostu. Tabletki są wyjątkowo smaczne, dzięki czemu psy chętnie je 
przyjmują. Podawać bezpośrednio lub wymieszać z karmą.
Instrukcja prawidłowego stosowania:  
Psy żywione karmą domową: 
- wzrost: 1 tab. / 5 kg m.c. / dzień
- ciąża i laktacja: 1 tab. / 5 kg m.c. / dzień
Psy żywione karmą gotową:
- wzrost: 1 tab. / 10 kg m.c. / dzień
- ciąża i laktacja: 1 tab. / 15 kg m.c. / dzień

Skład: fosforan dwuwapniowy, fosforan trójwapniowy, produkty uboczne 
pochodzenia zwierzęcego (ze świń), tlenek magnezu, węglan wapnia
Składniki analityczne: popiół surowy 44,5%, białko surowe 14,6%, wapń 16%, 
fosfor 8%, wilgotność 3,3%, oleje i tłuszcze surowe 1,6%, magnez 0,38%, włókno 
surowe 14.6%, sód 0%
Dodatki w 1 kg: witaminy i pro-witaminy: E672 witamina A 270 000 IU, E671 
witamina D3 32 000 IU, 3a700 witamina E 1 540 IU, witamina K3 50 mg, E 300 
witamina C (kwas L-askorbowy) 1 530 mg, kwas nikotynowy 1 520 mg, kwas 
pantotenowy (D-pantotenian wapnia) 670 mg, chlorek choliny 870 mg, witamina 
B1 185 mg, witamina B2 185 mg, 3a831 witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 
35 mg, D-biotyna 13 mg, B12 670 mcg, aminokwasy, ich sole: 3c3.6.1. 
DL-metionina 6 500 mg, 3.2.3. L-lizyna HCl 1 080 mg, mieszanka pierwiastków 
śladowych: E1 żelazo (siarczan żelaza ośmiowodny) 250 mg, E3 kobalt (siarczan 
kobaltu pięciowodny) 50 mg, E4 miedź (siarczan miedzi pięciowodny) 12,5 mg, 
E2 jod (jodan potasu) 30 mg, E6 cynk (tlenek cynku) 35 mg, E5 mangan (siarczan 
manganu jednowodny) 40 mg, przeciwutleniacze: E321 butylohydroksytoluen 
(BHT) 16 mg 
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WITA-VET junior+adult Ca/P = 2 - 8g
Karma uzupełniająca dla psów.
WZROST.
PRACA.
WITALNOŚĆ.
CIĄŻA.
LAKTACJA.

WITA-VET junio+adult Ca/P=2 jest karmą uzupełniającą – mineralną, 
przeznaczoną dla psów dużych ras, szczeniąt w okresie wzrostu oraz 
suk w ciąży i w okresie laktacji. Karma korzystnie wpływa na procesy 
mineralizacji kości w okresie wzrostu. Tabletki są wyjątkowo smaczne, 
dzięki czemu zwierzęta chętnie je przyjmują. Podawać bezpośrednio 
lub po wymieszaniu z karmą.
Instrukcja prawidłowego stosowania:  
Psy żywione karmą domową: 
- witalność: 1 tab. / 20 kg m.c. / dzień
- ciąża i laktacja: 3 tab. / 30 kg m.c. / dzień
- wzrost: 3 tab. / 30 kg m.c. / dzień 
Psy żywione karmą gotową:
- witalność: 1 tab. / 30 kg m.c. / dzień
- ciąża i laktacja: 1 tab. / 30 kg m.c. / dzień
- wzrost: 1 tab. / 30 kg m.c. / dzień 

Skład: fosforan dwuwapniowy, drożdże piwne - martwe (uzyskane z Saccharomyces 
cerevisiae), węglan wapnia, uboczne pochodzenia zwierzęcego – maczka mięsna – 
sproszkowana wątroba wieprzowa, gliceryna, tlenek magnezu. 
Składniki analityczne: popiół surowy 58,0%, białko surowe 21,2%, wapń 18,7%, fosfor 
10%, wilgotność 0,1%, oleje i tłuszcze surowe 2,63%, magnez 0,14%, włókno surowe 
0%, sód 0%. 
Przeciwutleniacze: E321 butylohydroksytoluen (BHT) 16 mg 
Dodatki w 1kg: witaminy i pro-witaminy: 3a672b witamina A 200 000 IU, 3a671 
witamina D3 21 000 IU, 3a700 witamina E 1250 IU, 3a300 witamina C (kwas 
L-askorbowy) 2000 mg, 3a315 kwas nikotynowy 1500 mg, 3a841 kwas pantotenowy 
(D-pantotenian wapnia) 1000 mg, 3a890 chlorek choliny 600 mg, 3a820 witamina B1 
150 mg, witamina B2 150 mg, 3a witamina B12 50 mg, 3a831 witamina B6 
(chlorowodorek pirydoksyny) 20 mg, 3a880 D-biotyna 10 mg, 3a316 kwas foliowy 8 mg, 
aminokwasy i ich sole: 3c362 L-arginina 400 mg, 3.2.3. L-lizyna HCl 400 mg, mieszanka 
pierwiastków śladowych: 3b103 żelazo (siarczan żelaza jednowodny) 200 mg, 3b405 
miedź (siarczan miedzi pięciowodny) 50 mg, 3b202 jod (jodan wapnia) 25 mg, 3b605 
cynk (siarczan cynku jednowodny) 20 mg, 3b502 mangan (tlenek manganu) 18 mg.
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WITA-VET junior+adult Ca/P = 2 - 2g
Karma uzupełniająca dla psów.
WZROST.
PRACA.
WITALNOŚĆ.
CIĄŻA.
LAKTACJA.

WITA-VET junio+adult Ca/P=2 jest karmą uzupełniającą – mineralną, 
przeznaczoną dla psów, szczeniąt w okresie wzrostu oraz suk w ciąży 
i w okresie laktacji. Karma korzystnie wpływa na procesy mineralizacji 
kości w okresie wzrostu. Tabletki są wyjątkowo smaczne, dzięki czemu 
zwierzęta chętnie je przyjmują. Podawać bezpośrednio lub po 
wymieszaniu z karmą.
Instrukcja prawidłowego stosowania:  
Psy żywione karmą domową: 
Małe rasy < 10 kg m.c. / ciąża i laktacja: 3 tabl. / 5 kg m.c. / dzień
Małe rasy < 10 kg m.c. / wzrost: 3 tabl. / 5 kg m.c. / dzień
Średnie rasy 10-25 kg m.c. / ciąża i laktacja: 6 tabl. / 10 kg m.c. / dzień
Średnie rasy 10-25 kg kg m.c. / wzrost: 6 tabl. / 10 kg m.c. / dzień
Duże rasy > 25 kg m.c. / ciąża i laktacja: 6 tabl. / 30 kg m.c. / 2 x dziennie
Duże rasy > 25 kg kg m.c. / wzrost: 6 tabl. / 20 kg m.c. / 2 x dziennie
Psy żywione karmą gotową: 
Małe rasy < 10 kg m.c. / ciąża i laktacja: 1 tabl. / 5 kg m.c. / dzień 
Małe rasy < 10 kg m.c. / wzrost: 1 tabl. / 5 kg m.c. / dzień 
Średnie rasy 10-25 kg m.c. / ciąża i laktacja: 2 tabl. / 10 kg m.c. / dzień 
Średnie rasy 10-25 kg kg m.c. / wzrost: 2 tabl. / 10 kg m.c. / dzień 
Duże rasy > 25 kg m.c. / ciąża i laktacja: 4 tabl. / 30 kg m.c. 
Duże rasy > 25 kg kg m.c. / wzrost: 4 tabl. / 20 kg m.c.

Skład: fosforan dwuwapniowy, drożdże piwne - martwe (uzyskane z Saccharomyces 
cerevisiae), węglan wapnia, uboczne pochodzenia zwierzęcego – maczka mięsna – 
sproszkowana wątroba wieprzowa, gliceryna, tlenek magnezu. 
Składniki analityczne: popiół surowy 58,0%, białko surowe 21,2%, wapń 18,7%, fosfor 
10%, wilgotność 0,1%, oleje i tłuszcze surowe 2,63%, magnez 0,14%, włókno surowe 
0%, sód 0%. 
Przeciwutleniacze: E321 butylohydroksytoluen (BHT) 16 mg.
Dodatki w 1kg: witaminy i pro-witaminy: 3a672b witamina A 200 000 IU, 3a671 
witamina D3 21 000 IU, 3a700 witamina E 1250 IU, 3a300 witamina C (kwas 
L-askorbowy) 2000 mg, 3a315 kwas nikotynowy 1500 mg, 3a841 kwas pantotenowy 
(D-pantotenian wapnia) 1000 mg, 3a890 chlorek choliny 600 mg, 3a820 witamina B1 
150 mg, witamina B2 150 mg, 3a witamina B12 50 mg, 3a831 witamina B6 
(chlorowodorek pirydoksyny) 20 mg, 3a880 D-biotyna 10 mg, 3a316 kwas foliowy 8 mg, 
aminokwasy i ich sole: 3c362 L-arginina 400 mg, 3.2.3. L-lizyna HCl 400 mg, mieszanka 
pierwiastków śladowych: 3b103 żelazo (siarczan żelaza jednowodny) 200 mg, 3b405 
miedź (siarczan miedzi pięciowodny) 50 mg, 3b202 jod (jodan wapnia) 25 mg, 3b605 
cynk (siarczan cynku jednowodny) 20 mg, 3b502 mangan (tlenek manganu) 18 mg.
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WITA-VET sierść
Karma uzupełniająca dla psów.
LŚNIĄCA SIERŚĆ.
ZDROWA SKÓRA.

WITA-VET sierść polecana jest w przypadku sierści suchej, matowej 
i uszkodzonej, w czasie linienia oraz przygotowywania zwierząt do 
wystaw. Składniki karmy ułatwiają przywrócenie sprężystości skóry, 
połysku i barwy sierści, regulują pracę gruczołów łojowych oraz 
ułatwiają utrzymanie nawilżenia skóry. Tabletki są wyjątkowo 
smaczne, dzięki czemu zwierzęta chętnie je przyjmują. 
Instrukcja prawidłowego stosowania:
Podawać bezpośrednio lub po wymieszaniu z karmą.
- psy o m.c. do 10 kg: 1 tabl. / dzień
- psy o m.c. powyżej 10 kg: 1 tabl. / 10 kg m.c. / dzień
Podawać przez 10-20 dni w miesiącu. Podczas przygotowywania 
psów do wystawy rozpocząć stosowanie na 3 tygodnie przed 
planowanym pokazem.
Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt 
innych niż przeżuwacze.

Skład: fosforan dwuwapniowy, drożdże piwne - martwe (uzyskane z 
Saccharomyces cerevisiae), mączka mięsna (sproszkowana wątroba wieprzowa), 
lecytyna surowa, sole kwasów tłuszczowych (stearynian wapnia). 
Składniki analityczne: białko surowe 24,20%, włókno surowe 0,00%, oleje i 
tłuszcze surowe 8,69%, popiół surowy 42,17%, wapń 12,40%, fosfor 8,00%. 
Przeciwutleniacze: E321 butylohydroksytoluen (BHT) 110 mg.  
Dodatki w 1kg: witaminy i pro-witaminy: witamina A 520 000 IU, witamina E 9 590 
IU, kwas nikotynowy 5 230 mg, kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) 4 800 
mg, witamina B2 520 mg, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 260 mg, 
biotyna 220 mg, aminokwasy, ich sole: L-cystyna 29 000 mg, mieszanka pierwiastków 
śladowych: siarczan miedzi pięciowodny 50 mg, jodan wapnia 110 mg, siarczan 
cynku jednowodny 5 300 mg, mieszanka substancji aromatyzujących 750 mg.
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WITA-VET sierść krople
Karma uzupełniająca dla psów i kotów.
LŚNIĄCA SIERŚĆ.
ZDROWA SKÓRA.

WITA-VET sierść krople karma uzupełniająca dla psów i kotów do 
stosowania w celu poprawy jakości sierści. Szczególnie zaleca się ją 
podawać w okresie linienia. Pomaga także uzupełnić niedobory 
żywieniowe oraz zaspokoić potrzeby zwierząt w okresie 
rekonwalescencji. Dodatek hydrolizatu miazgi wątrobowej 
dostarcza szereg witamin z grupy B, w szczególności witamin 
biorących udział w procesie tworzenia czerwonych ciałek krwi. Ze 
względu na zawartość aminokwasów, takich jak: izoleucyna, leucyna, 
lizyna, metionina, fenyloalanina, treonina, walina wpływa korzystnie 
na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Hydrolizat wspomaga 
czynności komórek wątroby. Witaminy wpływają na procesy 
odpornościowe oraz przemiany metaboliczne organizmu.
Instrukcja prawidłowego stosowania:  Mieszać z karmą.
Instrukcja prawidłowego stosowania:
- psy i koty poniżej 5 kg m.c. 5 kropli / dzień
- psy i koty 5 - 15 kg m.c. 10 kropli / dzień
- psy 15 - 30 kg m.c. 15 kropli / dzień
- psy 30 - 45 kg m.c. 20 kropli / dzień
- psy powyżej 45 kg m.c. 25 kropli / dzień
1 ml zawiera 20 kropli.

Skład: glikol propylenowy, produkty pochodzenia zwierzęcego.
Składniki analityczne: wilgotność 87,4%, oleje i tłuszcze surowe 0,9%, białko 
surowe 0,3%, popiół surowy 0,1%, włókno surowe 0%.
Dodatki w 1 l: witamina A 2g, biotyna 0,5 g, witamina B6 4 g, kwas nikotynowy 8 g, 
pantotenian wapnia 8 g, glukonian cynku 0,3 g.

25
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WITA-VET senior
Karma uzupełniająca dla psów.
WITALNOŚĆ.
SIERŚĆ.

WITA-VET SENIOR jest przeznaczona dla psów powyżej 8 roku życia. 
Korzystnie wpływa na zwierzęta w stanach osłabienia oraz na 
poprawę witalności. Zawiera związki mineralne, witaminy, które 
dodają energii,  podtrzymują witalność  i ochronią organizm przed 
wolnymi rodnikami.  Koenzym Q10 stymuluje odporność i wzmacnia 
pracę  serca. 
Tabletki są wyjątkowo smaczne, dzięki czemu zwierzęta chętnie je 
przyjmują. 
Instrukcja prawidłowego stosowania:
Podawać bezpośrednio lub wymieszać z karmą.
Psy: 1 tabl. / 10 kg m.c. / dzień. 
Podawać od 10-20 dni w stanach osłabienia lub dla utrzymania 
witalności. Jeżeli to konieczne preparat można podawać codziennie.
Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt 
innych niż przeżuwacze.

Skład: fosforan dwuwapniowy, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ze 
świń), maltodekstryna, fosforan trójwapniowy  
Składniki analityczne: popiół surowy 11,4%, białko surowe 20,1%, wapń 9,47%, 
fosfor 7,04%, oleje i tłuszcze surowe 8,6%, włókno surowe 14,4%, wilgotność 2,4%, 
sód  0,26%
Dodatki w 1 kg: witaminy i pro-witaminy: E300 witamina C (kwas L-askorbowy) 80 g, 
3a700 witamina E 40 g, aminokwasy i ich sole: 3c3.6.1. L-arginina 45 g, mieszanka 
pierwiastków śladowych: E8 selen (selenin sodu) 20 mg, inne dodatki: koenzym 
(Q10) 10 g 
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WITA-VET stawy
Karma uzupełniająca dla psów.
OCHRONA I WZMOCNIENIE STAWÓW.

WITA-VET stawy wzmacnia stawy, których wytrzymałość z wiekiem 
(7-8 lat) ulega pogorszeniu. Jej składniki pomagają utrzymać ich 
elastyczność i ruchomość. Regularne podawanie preparatu ułatwia 
poruszenie się zwierzętom starszym, z nadmierną wagą ciała lub 
poddawanych dużemu wysiłkowi fizycznemu (polowania, praca, 
wyścigi itp.).  Stosować także okresie rekonwalescencji, po 
przebytych operacjach kostnych i stawowych. 
Glukozamina wzmacnia stawy biorąc udział w metaboliźmie 
chrząstki stawowej (ruchomość stawów). 
Chondroityna zmniejsza aktywność enzymów niszczących chrząstkę 
stawową (działanie przeciwzapalne). 
Metylosulfonylometan wpływa na elastyczność tkanki chrzęstnej w 
stawach (działanie wzmacniające). 
Witamina C bierze udział w syntezie kolagenu chrząstki stawowej. 
Magnez uczestniczy w metabolizmie białek i aminokwasów.
Instrukcja prawidłowego stosowania:
1 tabletka na 15 kg m.c. / dzień. 
Podawać przez 30 dni a następnie zmniejszyć dawkę o połowę i 
podawać przez następne 15 dni. 
Stosować okresowo lub w zależności od potrzeb.
Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt 
innych niż przeżuwacze.

Skład w 1 tabletce: 
Glukozamina (siarczan) 400 mg
Chondroityna (siarczan) 370 mg
Metylosulfonylometan (MSM) 180 mg
Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ze świń), maltodextryna, węglan 
wapnia
Składniki analityczne: włókno surowe 16,7%, białko surowe 11,9%, popiół 
surowy 9,0%, wilgotność 4,4%, oleje i tłuszcze surowe 3,1%, siarka 3,1%, wapń 
1,9,%, fosfor 0,2%, sód 0,2%, potas 0,2%
Dodatki w 1 kg: witaminy i pro-witaminy: E300 witamina C (kwas L-askorbowy) 
30g, E 572 stearynian magnezu 10g 

2
g/tab.g/tab.

30
tabletektabletek
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WITA-VET sierść
Karma uzupełniająca dla kotów. 
REGENERATOR SIERŚCI I SKÓRY.
LŚNIĄCA SIERŚĆ.
ZDROWA SKRÓRA.
SMAKOŁYK.
KOMPLEKS WITAMIN.
Z DODATKIEM MAKRO I MIKROELEMENTÓW.

WITA-VET sierść zalecana dla kotów przy sierści suchej, 
szorstkiej, matowej i uszkodzonej, w przypadku silnego gubienia 
sierści, linienia oraz przygotowywania zwierząt do wystaw. 
Składniki karmy ułatwiają przywrócenie sprężystości skóry, 
połysku i barwy sierści, regulują pracę gruczołów łojowych oraz 
ułatwiają utrzymanie nawilżenia skóry. Tabletki są wyjątkowo 
smaczne, dzięki czemu zwierzęta chętnie je przyjmują. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: podawać bezpośrednio lub 
wymieszać z karmą.
Koty o m.c. do 4kg:
- 1 tabl. / dzień przez 8-10 dni w miesiącu
Koty o m.c. powyżej 4kg:
- 2  tabl. / dzień przez 8-10 dni w miesiącu
Podczas przygotowywania kotów do wystawy rozpocząć stosowanie 
na 3 tygodnie przed planowanym pokazem.
Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt 
innych niż przeżuwacze.

Skład: drożdże piwne - martwe (z Saccharomyces cerevisiae), przetworzone białko 
zwierzęce – sproszkowana wątroba wołowa, lecytyna surowa. 
Składniki analityczne: białko surowe 34,0%, włókno surowe < 1,0%, oleje i 
tłuszcze surowe 11,0%, popiół surowy 9,0%.
Dodatki w 1 kg: Dietetyczne: Witaminy: 3a672a witamina A 300000 IU, 3a700 
witamina E 15000 IU, 3a witamina B2 3000 mg, 3a841 D-pantotenian wapnia 3000 
mg, 3a315 niacynamid 30000 mg, 3a831 witamina B6 3600 mg, 3a880 biotyna 75 
mg, 3a370 tauryna 12500 mg. Aminokwasy: 3c301 DL-metionina  50000 mg. 
Pierwiastki śladowe: 3b605 siarczan cynku jednowodny 27600 mg, 3b202 jodan 
wapnia 308 mg, 3b405 siarczan miedzi(II) pięciowodny 2750 mg.

195
mg/tab.mg/tab.

30
tabletektabletek

WITA-VET junior+adult energia
Karma uzupełniająca dla kotów.
WZROST, CIĄŻA, LAKTACJA, WITALNOŚĆ.

WITA-VET junior+adult energia przeznaczona dla kociąt, kotek 
ciężarnych i karmiących, dla kotów wykazujących spadek formy, 
osłabienie apetytu lub żywionych nieodpowiednią karmą. 
Korzystnie wpływa na przemiany energetyczne, mineralizację kości, 
pomaga utrzymać zdrową skórę i lśniącą sierść. Tabletki są 
wyjątkowo smaczne, dzięki czemu zwierzęta chętnie je przyjmują. 
Podawać bezpośrednio lub rozkruszone i wymieszane z karmą.
Instrukcja prawidłowego stosowania:
Kocięta:
- do 3 miesiąca 1 tab./dzień
- do 10 miesiąca 2 tab./dzień
Kotki ciężarne:
- 1 tabl. rano i wieczorem (z wyjątkiem ostatniego tyg. ciąży)
Kotki karmiące w okresie laktacji:
- 2 tabl. rano i wieczorem
Koty dorosłe (m.c. poniżej 4kg):
- 1 tabl. / dzień przez 7-14 dni w miesiącu
Koty dorosłe (m.c. powyżej 4kg):
- 2  tabl. / dzień przez 7-14 dni w miesiącu
Uwaga: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla kotów, gdyż 
spożycie zbyt dużej ilości tabletek może prowadzić do nagłego 
podwyższenia poziomu wapnia w organizmie.
Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt 
innych niż przeżuwacze.

Skład: fosforan diwapnia, przetworzone białko zwierzęce (suszona wątroba 
wołowa), drożdże piwne- martwe (z Saccharomyces cerevisiae), tlenek magnezu.
Składniki analityczne: białko surowe 31,0%, włókno surowe 3,5%, oleje i tłuszcze 
surowe 3,0%, popiół surowy 34,0%, wapń 9,0%, fosfor 7,0%, wapń 5,0%, magnez 
0,6%, kwas linolowy (omega-6) 0,2%.
Dodatki w 1 kg: Dietetyczne: Witaminy: 3a672a witamina A 1846 mg, 3a671 
witamina D3 0,1281 mg, 3a700 witamina E 2308 mg, 3a300 witamina C 9230,8 mg, 
3a315 niacynamid 0,0069 mg, 3a841 kwas pantotenowy 4615 mg, 3a820 
witamina B1 692 mg, 3a witamina B2 (ryboflawina) 692 mg, 3a831 witamina B6 
923 mg, 3a890 chlorek choliny 2769 mg, 3a880 D-biotyna 46 mg, 3a316 kwas 
foliowy 36,9 mg, 3a witamina B12 (cyjanokobalamina) 15300 mg, 3a370 tauryna 
76900 mg. Aminokwasy: 3.2.3 L-lizyna HCl 1846 mg, 3c3.6.1 L-arginina 1846 mg. 
Pierwiastki śladowe: 3b103 siarczan żelaza jednowodny 960 mg, E4 siarczan miedzi 
pięciowodny 220 mg, 3b202 jodan wapnia 120,7 mg, 3b605 siarczan cynku 
jednowodny 90 mg, 3b502 tlenek manganu 80 mg.

195
mg/tab.mg/tab.

30
tabletekitableteki
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WYZIUM
Karma uzupełniająca dla psów i kotów wspomagająca wzrok.
OPÓŹNIA ZMĘTNIENIE SOCZEWKI.
CHRONI NARZĄD WZROKU.
UTRZYMUJE SPRAWNE FUNKCJONOWANIE SIATKÓWKI.

WYZIUM® zawiera taurynę, która wspomaga sprawne funkcjonowanie soczewki i siatkówki oka. Wyciąg z kurkumy (Phytosome®) chroni 
narząd wzroku poprzez działanie przeciwzapalne. Karotenoidy (luteina i zeaksantyna) wpływają na utrzymanie i poprawę zdolności 
widzenia. Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD B Extramel®) uaktywnia naturalne procesy chroniące narząd wzroku. Witamina E i C oraz 
oligo-elemeny (cynk, selen i chrom) usprawniają procesy metaboliczne zachodzące w oku. 
Uwaga: niska zawartość fosforu, potasu i sodu pozwala na stosowanie preparatu u zwierząt z niewydolnością serca lub nerek.
Instrukcja prawidłowego stosowania:
Psy, koty
Poniżej 5 kg - ½ tabletki / co 2-gi dzień
Od 5 kg do 10 kg - ½ tabletki / dzień
Od 11 do 18 kg - 1 tabletkę / dzień 
Od 19 do 25 kg - 1½ tabletki / dzień
Od 26 do 35 kg - 2 tabletki / dzień
Powyżej 36 kg - 2½ tabletki / dzień

Skład: węglan wapnia, przetworzone białko zwierzęce (ze świń), drożdże piwne – martwe (z Saccharomyces cerevisiae), fosfolipidy, produkty przetwarzania przypraw 
korzennych i ziołowych - kurkuma, oleje i tłuszcze roślinne - olej palmowy, produkty przetwarzania roślin - z Tagetes erecta, produkty i produkty uboczne 
przetwarzania świeżych owoców i warzyw - skoncentrowany sok z melona.
Składniki analityczne: białko surowe 22,3%, włókno surowe 12,0%, oleje i tłuszcze surowe 7,4%, popiół surowy 25,4%, wapń 7,84%, sód 0,26%, fosfor 0,26%, potas 0,24%. 
Dodatki w 1 kg: Dietetyczne: Witaminy: 3a300 witamina C 52,36 g, 3a700 witamina E 41,88 g, 3 a370 tauryna 157 g. Pierwiastki śladowe: 3b813 selenometionina 10,47 
mg, 3b603 tlenek cynku 5,6 g. Technologiczne: Przeciwutleniacze: E321 butylohydroksytoluen (BHT) 72 mg.40

tabletektabletek

KARMY UZUPEŁNIAJĄCE



Produkty do pielęgnacji 
oczu i uszu
Otiseptol pozwala na łatwe usunięcie zanieczyszczeń 
z przewodu słuchowego zewnętrznego i małżowiny usznej. 
Likwiduje nieprzyjemny zapach w przypadku infekcji ucha, 
zalegania woszczyny lub zanieczyszczeń.

Akaryl żel wspomaga zwalczanie pasożytów ucha. Łagodzi 
podrażnienia przewodu słuchowego zewnętrznego i małżowiny 
usznej. Ułatwia naturalną odnowę naskórka.  

Optex łagodzi podrażnienia spojówek oraz ułatwia 
naturalne nawilżenie oczu i powiek. Pomaga usunąć 
zanieczyszczenia z worka spojówkowego.

Vetaseptol łagodzi stany zapalne spojówek, ogranicza 
wyciek z nosa i zmniejsza obrzęk powiek. 

PojemnośćDziałanieProdukt Płyn/Emulsja

OTISEPTOL

AKARYL ŻEL

OPTEX

VETASEPTOL

Usuwa zanieczyszczenia z przewodu słuchowego zewnętrznego i małżowiny usznej. 

Ułatwia eliminację pasożytów z ucha.

Usuwa zanieczyszczenia z worka spojówkowego. Nawilża oczy i powieki. 

Łagodzi podrażnienia spojówek oraz błon śluzowych nosa.

100 ml

25 ml

100 ml

15 ml

KotyPsy



PIELĘGNACJA OCZU I USZU

OTISEPTOL
Emulsja do przemywania uszu dla psów i kotów.
USUWA WOSKOWINĘ.
ROZMIĘKCZA ZROGOWACIAŁY NASKÓREK.

Otiseptol ułatwia usunięcie woskowiny. Rozmiękcza nadmiernie 
zrogowaciały naskórek, ułatwia jego usunięcie i wspomaga szybką 
regenerację. Likwiduje nieprzyjemny zapach w przypadku infekcji 
przewodu słuchowego zewnętrznego i małżowiny usznej.
Zastosowanie: higiena przewodu słuchowego zewnętrznego i 
małżowiny usznej.
Środki ostrożności: unikać kontaktu z oczami.
Sposób stosowania: wprowadzić od 5 do 30 kropli (zależnie od 
wielkości zwierzęcia) emulsji do przewodu słuchowego. Rozprowa-
dzić masując podstawę ucha, a następnie usunąć jej nadmiar przy 
pomocy wacika. Jednocześnie należy oczyścić wewnętrzną stronę 
małżowiny usznej. Zabieg należy powtarzać aż do całkowitego 
oczyszczenia ucha. Stosować w zależności od ilości wytwarzanej 
woskowiny 1 lub 2 razy w tygodniu.

Skład wg INCI: AQUA, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, CETEARETH-20, 
CETEARETH-12, CETYL PALMITATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET 
ALMOND) OIL, GLICERIN, BENZALKONIUM CHLORIDE, PARFUM, DMDM 
HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

AKARYL żel
Emulsja do pielęgnacji uszu dla psów i kotów.
WSPOMAGA ZWALCZAĆ PASOŻYTY PRZEWODU SŁUCHOWEGO 
ZEWNĘTRZNEGO.

AKARYL żel emulsja łagodzi objawy związane z podrażnieniami 
przewodu słuchowego zewnętrznego i małżowiny usznej. Ułatwia 
naturalną odnowę naskórka. Wspomaga zwalczać pasożyty 
przewodu słuchowego zewnętrznego. 
Środki ostrożności: w przypadku nietolerancji przerwać 
stosowanie. 
Sposób stosowania: wprowadzić kilka kropli emulsji do przewodu 
słuchowego zewnętrznego i małżowiny usznej. Delikatnie masować 
podstawę ucha. Usunąć nadmiar emulsji i ponownie przemyć ucho 
poprzez delikatne masowanie. 

Skład wg INCI: AQUA, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, 
GLICERIN, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, CETEARETH-20, 
CETEARETH-12, CETYL PALMITATE, ALLANTOIN, JUNIPERUS COMMUNIS FRUIT 
OIL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, ORIGANUM (THYMUS CAPITATUS) 
ESSENTIAL OIL, CHAMOMILLA RECUTUTA FLOWERS OIL, MENTHA PIPERITA OIL, 
EUCALYPTUS RADIATA ESSENTIAL OIL, THYMUS VULGARIS FLOWER/LEAF OIL, 
ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL , DMDM HYDANTOIN, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

OPTEX
Płyn do przemywania oczu i powiek.
ŁAGODZI OBJAWY ZWIĄZANE Z PODRAŻNIENIAMI SPOJÓWEK.
NAWILŻA OCZY I POWIEKI.

OPTEX jest dermokosmetykiem weterynaryjnym, który łagodzi 
objawy związane z podrażnieniami spojówek oraz ułatwia naturalne 
nawilżenie oczu i powiek. Pomaga usunąć zanieczyszczenia z worka 
spojówkowego.
Zastosowanie: higiena oczu i powiek.
Środki ostrożności: w przypadku nietolerancji przerwać 
stosowanie.
Sposób stosowania: nawilżyć oko namoczonym kompresem lub 
wprowadzić kilka kropli płynu do worka spojówkowego. Następnie 
usunąć jego nadmiar. Przemyć również powieki. Stosować w 
zależności od potrzeb, nawet codziennie.

Skład wg INCI: AQUA, CENTAUREA CYANUS FLORAL WATER, SODIUM CHLORIDE, 
BENZALKONIUM CHLORIDE, SODIUM METHYLPARABEN, ORTOFOSFORIC ACID, CI 
42090

100
mlml

25
mlml

100
mlml
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PIELĘGNACJA OCZU I USZU            HIGIENA GABINETU, SPRZĘTU WETERYNARYJNEGO, KUWET, KLATEK

VETASEPTOL
Krople oczyszczające do oczu i nosa dla psów i kotów.
HIGIENA OCZU I NOSA. 
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ Z WORKA SPOJÓWKOWEGO. 
ŁAGODZENIE OBJAWÓW ZWIĄZANYCH Z PODRAŻNIENIAMI 
SPOJÓWEK ORAZ BŁON ŚLUZOWYCH NOSA.

VETASEPTOL krople łagodzą objawy związane z podrażnieniami 
spojówek oraz ograniczają wyciek z nosa i obrzęk powiek. Ułatwiają 
naturalne nawilżenie oczu i powiek. Pomagają usunąć zanieczyszczenia 
z worka spojówkowego.
Środki ostrożności: w przypadku nietolerancji przerwać 
stosowanie. 
Sposób stosowania: zakraplać do worka spojówkowego lub nosa po 
1-2 krople, od 4 do 6 razy dziennie. 

Skład wg INCI: AQUA, POTASSIUM GLUCONATE, MANNITOL, CHLORHEXIDINE 
DIGLUCONATE, DISODIUM EDTA

15
mlml

200
mlml
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1
litrlitr

5
litrówlitrów

VETINET
Płyn myjący.
MYCIE RĄK PRZED I PO KONTAKCIE ZE ZWIERZĘTAMI 
LUB ŻYWNOŚCIĄ.
NIEZBĘDNY PRZY MYCIU ZWIERZĄT PRZED ZABIEGAMI.
HIGIENA GABINETU I SPRZĘTU WETERYNARYJNEGO.
SUBSTANCJE CZYNNE ZAWARTE W PRODUKCIE SKUTECZNIE 
ZWALCZAJĄ DROBNOUSTROJE.

VETINET płyn wspomaga regulację mikroflory skóry. Ma dobre 
właściwości myjące, nie powoduje podrażnienia skóry, błon 
śluzowych i ran.
Zastosowanie: mycie rąk przed i po kontakcie ze zwierzętami. Mycie 
rąk przed kontaktem z żywnością. Mycie zwierząt przed zabiegami. 
Higiena gabinetu i sprzętu weterynaryjnego.
Środki ostrożności: unikać kontaktu z oczami. Przy nadwrażliwości 
na chlorheksydynę może wywołać alergiczne odczyny skórne.
Sposób stosowania: ręce lub miejsce przeznaczone do mycia 
zmywać płynem bez dodatku wody przez kilka minut, a następnie 
spłukać wodą. 

Skład wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, GLICERIN, 
SILICONE QUATERIUM- 17, LAURETH-9, POLYSORBATE 20, EUCALYPTUS 
RADIATA ESSENTIAL OIL, CITRIC ACID, DMDM HYDANTOIN, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI42090

VETINET
Higieniczny płyn do mycia kuwet, klatek i innych akcesoriów 
przeznaczonych dla zwierząt.
ŁATWY W UŻYCIU.
SKUTECZNY W DZIAŁANIU.

VETINET doskonale eliminuje nieprzyjemne zapachy. Skutecznie 
usuwa zanieczyszczenia biologiczne i mechaniczne. Posiada bardzo 
dobre właściwości myjące.  Polecany do mycia kuwet, klatek, kojców, 
transporterów i pozostałych akcesoriów używanych przez zwierzęta. 
Sposób stosowania: opróżnić i oczyścić zabrudzone powierzchnie. 
Spryskać preparatem całą powierzchnie. Pozostawić działaniu przez 
kilka minut. Przetrzeć powierzchnie wilgotną szmatką i osuszyć. W 
razie konieczności czynność powtórzyć. 
Środki ostrożności: unikać kontaktu z oczami. 

Skład wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, 
POLYSORBATE 20, EUCALYPTUS RADIATA ESSENTIAL OIL, CITRIC ACID, DMDM 
HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
CI19140, CI42090



STOMA-ZYM DLA PSÓW ŚREDNICH I DUŻYCH RAS

STOMA-ZYM DLA PSÓW MAŁYCH RAS

STOMA ŻEL

Zapobiega powstawaniu nalotu i kamienia nazębnego. 

Usuwa nieprzyjemny zapach.

Higiena jamy ustnej i uzębienia.

7 sztuk

4 sztuki

50 g

PojemnośćDziałanieProdukt Gryzaki ŻelKotyPsy

}

Preparaty do pielęgnacji 
jamy ustnej i zębów
Linia produktów do higieny jamy ustnej i zębów, zapobiegająca 
powstawaniu kamienia nazębnego i nieprzyjemnego zapachu. 



PIELĘGNACJA JAMY USTNEJ I ZĘBÓW

STOMA żel
Pasta do pielęgnacji uzębienia dla psów i kotów.
ZDROWE ZĘBY.
ŚWIEŻY ODDECH.

Stoma – żel jest kosmetykiem weterynaryjnym przeznaczonym do 
pielęgnacji jamy ustnej. Dodatek chlorheksydyny do pasty wpływa 
na ograniczenie rozwoju niepożądanej mikroflory w jamie ustnej, 
usuwa nieprzyjemny zapach oraz utrzymuje higienę zębów i dziąseł. 
Dodatek smakowo-zapachowy sprawia, że zwierzęta łatwo 
akceptują stosowanie pasty. Środki czyszczące zapobiegają 
powstawaniu kamienia nazębnego oraz wytwarzają emulsję 
z drobinami pokarmu pozwalającą na jego usuwanie z powierzchni 
zębów.
Zastosowanie: higiena jamy ustnej i uzębienia.
Środki ostrożności: unikać kontaktu z oczami.
Sposób stosowania: 1-2 razy w tygodniu lub codziennie w 
zależności od stanu uzębienia. Pastę nakładać za pomocą 
szczoteczki do zębów, palca lub kawałka gazy. Łagodnie wcierać. Nie 
wypłukiwać.

Skład wg INCI: AQUA, CALCIUM CARBONATE, CETEARETH-33, ALUMINUM 
SILICATE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, TITANIUM DIOXIDE, PARFUM

50
gg

STOMA ZYM
Gryzaki dla psów małych ras i dla psów średnich i dużych ras.
CZYSZCZĄ POWIERZCHNIĘ ZĘBÓW.
ZAPOBIEGAJĄ POWSTAWANIU NALOTU I KAMIENIA NAZĘBNEGO.
USUWAJĄ NIEPRZYJEMNY ZAPACH.
DOSTOSOWANE DO INTENSYWNEGO GRYZIENIA.

STOMA ZYM gryzaki są przeznaczone do regularnego gryzienia, co 
wpływa na oczyszczanie powierzchni zębów. Ich gryzienie stymuluje 
wytwarzanie śliny, która zawiera czynniki zapobiegające 
powstawaniu nalotu i kamienia nazębnego. Usuwają nieprzyjemny 
zapach z jamy ustnej. Podawać po posiłku. Stosować codziennie lub 
na przemian z produktem kosmetycznym STOMA-żel. 

Skład: suszone paski skóry wołowej, 100% naturalne
Składniki analityczne: białko surowe 89,9%,  tłuszcze i oleje 1,93%, 
popiół surowy 0,47%, włókno surowe < 0,2%

4
gryzakigryzaki

7
gryzakówgryzaków
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Kolekcja kosmetyków
KOLOR & PIELĘGNACJA
INTENSYFIKUJĄ KOLOR 
NADAJĄ POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ 
NAWILŻAJĄ SKÓRĘ

Szampony o doskonałych właściwościach myjących, 
pielęgnacyjnych. Podkreślają naturalną barwę sierści, nadają 
połysk, jedwabistość. Ułatwiają rozczesywanie. Wzbogacone 
w szereg składników:

PojemnośćDziałanieProdukt Płyn

SZAMPON BIAŁA SIERŚĆ

SZAMPON BULLDOG

SZAMPON CIEMNA SIERŚĆ

SZAMPON DLA KOTÓW 

SZAMPON DLA MALTAŃCZYKÓW

SZAMPON ŁAGODZĄCY PODRAŻNIENIA

SZAMPON NAWILŻAJĄCY

SZAMPON OCHRONNY

SZAMPON SHIH TZU

SZAMPON DLA SZCZENIĄT

SZAMPON YORK DŁUGI WŁOS

SZAMPON DO MYCIA NA SUCHO 

ODŻYWKA DO SIERŚCI I WŁOSÓW

ODŻYWKA BEZ SPŁUKIWANIA 

EMULSJA DO PRZEMYWANIA USZU

PŁYN DO PRZEMYWANIA OCZU

KROPLE REGENERATOR SIERŚCI I SKÓRY

SPRAY NA OPUSZKI PALCÓW

SPRAY OCHRONNY 

Nadaje połysk i jedwabistość. Rozjaśnia kolor. + Rumianek, Pokrzywa, Witamina E.

Nadaje połysk i jedwabistość. Nawilża i uelastycznia skórę. +Kolagen, Elastyna

Nadaje połysk i jedwabistość. Intensyfikuje kolor. + Henna, Algi, Alantoina.

Nadaje połysk i jedwabistość. Delikatnie myje. + Witamina e, olejek z lawendy.

Nadaje połysk i jedwabistość. Rozjaśnia kolor. + Rumianek, pokrzywa, Witamina E.

Łagodzi podrażnienia skóry. Ogranicza złuszczanie naskórka. + Z olejkiem jałowcowym.

Nadaje połysk i jedwabistość. Nawilża i uelastycznia skórę. + Aloes, Proteiny, Sorbitol.

Chroni przed pchłami i kleszczami. Naturalnie bezpieczny. + Olejek Neem

Nadaje połysk i jedwabistość. Ułatwia rozczesywanie sierści. + Olejek z migdałowca.

Nadaje połysk i jedwabistość. Delikatnie myje. Łagodzi podrażnienia. + Olejek z migdałowca, Alantoina.

Nadaje połysk i jedwabistość. Głęboko odżywia. + Nori Complex, Proteiny, Olejek norkowy.

Wygodny w użyciu w domu i w podróży. + Łagodne substancje myjące i nawilżające.

Nadaje połysk i jedwabistość. Ułatwia rozczesywanie sierści. + Olejek z migdałowca.

Nadaje połysk i jedwabistość. Ułatwia rozczesywanie sierści + Betaina, kompleks nawilżający

Usuwa woskowinę. Rozmiękcza zrogowaciały naskórek. + Olejek migdałowy

Łagodzi podrażnienia spojówek. Nawilża oczy i powieki. + Woda chabrowa.

Kompleks witamin. Nadaje połysk i jedwabistość + Biotyna, Wit. A, B6, Kwas nikotynowy.

Chroni opuszki palców. Łagodzi podrażnienia. + Aloes, Wąkrota azjatycka.

Chroni przed pchłami i kleszczami. Naturalnie bezpieczny. + Olejek Neem.

200 ml

200 ml

200 ml

200 ml

200 ml

200 ml

200 ml

200 ml

200 ml

200 ml

200 ml

150 ml

200 ml

200 ml

100 ml

100 ml

25 ml

90 ml

200 ml

Psy Koty Pianka/Spray



KOLEKCJA KOLOR&PIELĘGNACJA

SZAMPON BIAŁA SIERŚĆ
Szampon dla psów.
NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ.
ROZJAŚNIA KOLOR.
+ RUMIANEK, POKRZYWA, WITAMINA E.

Szampon BIAŁA SIERŚĆ zawiera substancje mające właściwości 
myjące z jednoczesną łatwością ich spłukiwania. Pozwala na 
dokładne umycie skóry i sierści oraz ułatwia jej rozczesywanie. Sierść 
staje się miękka i błyszcząca. Składniki roślinne zmniejszają 
wypadanie sierści oraz powstawanie łupieżu. Wyciąg z rumianku 
wzmacnia naturalny kolor włosa.
Zastosowanie: 
Pielęgnacja skóry i jasnej sierści.
Sposób stosowania: 
Do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć 
sierść i skórę, polać szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. 
Czynność powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze 
przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować. 
Po umyciu stosować płyn nawilżający HYDRA-DERM N.

Składniki wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, PROPYLENE GLYCOL, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, GLYCERIN, PEG-7 
GLYCERYL COCATE, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, CHAMOMILLA 
RECUTITA FLOWER EXTRACT, URTICA DIOICA LEAF EXTRACT, TOCOPHEROL 
ACETATE, POLYSORBATE 20, PARFUM, SODIUM CHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE, 
D M D M  H Y D A N T O I N ,  M E T H Y L C H L O R O I S O T H I A Z O L I N O N E , 
METHYLISOTHIAZOLINONE

200
mlml

SZAMPON BULLDOG
Szampon dla psów.
NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ.
NAWILŻA I UELASTYCZNIA SKÓRĘ. 
+ KOLAGEN, ELASTYNA.

Szampon BULLDOG zawiera substancje mające właściwości myjące 
z jednoczesną łatwością ich spłukiwania. Pozwala na dokładne 
umycie skóry i sierści. Sierść staje się miękka i błyszcząca. Kolagen 
działa regenerująco, przywraca skórze sprężystość i nawilżenie. 
Elastyna łagodzi objawy związane z podrażnieniami, wspomaga 
procesy regeneracji i odbudowy naskórka. Działa silnie nawilżająco. 
Zastosowanie: 
Pielęgnacja sierści i skóry.
Sposób stosowania: 
Do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć 
sierść i skórę, polać szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. 
Czynność powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze 
przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować. 
Po umyciu stosować płyn nawilżający HYDRA-DERM N.

Składniki wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, COLLAGEN, HYDROLYZED ELASTIN, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, 
ALLANTOIN, PEG-7 GLYCERYL COCATE, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, 
POLYSORBATE 20, PARFUM, SODIUM CHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE, DMDM 
HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINON, 
CITRIC ACID

200
mlml
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SZAMPON CIEMNA SIERŚĆ
Szampon dla psów.
NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ.
INTENSYFIKUJE KOLOR. 
+ HENNA, ALGI, ALANTOINA.

Szampon CIEMNA SIERŚĆ zawiera substancje mające właściwości 
myjące z jednoczesną łatwością ich spłukiwania. Pozwala na 
dokładne umycie skóry i sierści oraz ułatwia jej rozczesywanie. Sierść 
staje się miękka i błyszcząca. Składniki roślinne działają zmiękczająco 
i uelastyczniająco na naskórek. Wyciąg z krzewu hennowego 
wzmacnia naturalny kolor włosa. 
Zastosowanie: 
Pielęgnacja skóry i ciemnej sierści.
Sposób stosowania: 
Do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć 
sierść i skórę, polać szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. 
Czynność powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze 
przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować. 
Po umyciu stosować płyn nawilżający HYDRA-DERM N.

Składniki wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, GLICERIN, PEG-7 GLYCERYL COCATE, 
LAWSONIA INERMIS LEAF EXTRACT, PORPHYRA UMBILICALIS EXTRACT, 
CAESALPINIA SPINOSA GUM, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, 
POLYSORBATE 20, PARFUM, ALLANTOIN, SODIUM CHLORIDE, SODIUM 
HYDROXIDE, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE

200
mlml
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SZAMPON DLA KOTÓW
Szampon dla kotów.
NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ.
DELIKATNIE MYJE.
+ WITAMINA E, OLEJEK Z LAWENDY.

Szampon dla KOTÓW zawiera łagodne związki powierzchniowo 
czynne wykazujące dobre właściwości myjące z jednoczesną 
łatwością ich spłukiwania. Pozwala na dokładne umycie sierści i 
skóry. Ułatwia nawilżenie. Specjalna formuła szamponu pozwala na 
łatwe rozczesywanie włosa. Sierść staje się miękka i błyszcząca.
Zastosowanie: 
Pielęgnacja sierści i skóry.
Sposób stosowania: 
Do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć 
sierść i skórę, polać szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. 
Czynność powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze 
przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować. 

Składniki wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, GLICERIN, PEG 4 
RAPESEEDAMIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE, PARFUM, 
TOCOPHEROL, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 
OIL,  DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACIDS

200
mlml

SZAMPON ŁAGODZĄCY 
PODRAŻNIENIA
Szampon dla psów i kotów.
ŁAGODZI OBJAWY ZWIĄZANE Z PODRAŻNIENIAMI SKÓRY.
OGRANICZA ZŁUSZCZANIE NASKÓRKA. 
+ OLEJEK JAŁOWCOWY.

Szampon ŁAGODZĄCY PODRAŻNIENIA ma bardzo dobre 
właściwości myjące i jest łatwy w spłukiwaniu. Obecność olejku 
jałowcowego powoduje, że szampon łagodzi objawy związane z 
podrażnieniami skóry oraz ogranicza złuszczanie się naskórka. 
Zastosowanie: 
Pielęgnacja sierści i skóry.
Sposób stosowania: 
Do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć 
sierść i skórę, polać szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. 
Czynność powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze 
przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować. 
Po umyciu stosować płyn nawilżający HYDRA-DERM N.

Składniki wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, UREA, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL DENAT., 
ACHILLEA MILLEFOLIUM FLOWER EXTRACT, HUMULUS LUPULUS EXTRACT, 
MELISSA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, FOENICULUM VULGARE FRUIT EXTRACT, 
CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, VISCUM ALBUM EXTRACT, SODIUM 
CHLORIDE, POLISORBATE 20, JUNIPURES OXYCEDRUS WOOD OIL, DMDM 
HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
CITRIC ACID

200
mlml

SZAMPON DLA 
MALTAŃCZYKÓW
Szampon dla psów.
NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ.
ROZJAŚNIA KOLOR.
+ RUMIANEK, POKRZYWA, WITAMINA E.

Szampon dla MALTAŃCZYKÓW zawiera substancje mające 
właściwości myjące z jednoczesną łatwością ich spłukiwania. 
Pozwala na dokładne umycie skóry i sierści oraz ułatwia jej 
rozczesywanie. Sierść staje się miękka i błyszcząca. Składniki roślinne 
zmniejszają wypadanie sierści oraz powstawanie łupieżu. Wyciąg z 
rumianku wzmacnia naturalny kolor włosa.
Zastosowanie: 
Pielęgnacja długiego włosa.
Sposób stosowania: 
Do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć 
sierść i skórę, polać szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. 
Czynność powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze 
przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować. 
Po umyciu stosować płyn nawilżający HYDRA-DERM N.

Składniki wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, PROPYLENE GLYCOL, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, GLYCERIN, PEG-7 
GLYCERYL COCATE, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, CHAMOMILLA 
RECUTITA FLOWER EXTRACT, URTICA DIOICA LEAF EXTRACT, TOCOPHEROL 
ACETATE, POLYSORBATE 20, PARFUM, SODIUM CHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE, 
D M D M  H Y D A N T O I N ,  M E T H Y L C H L O R O I S O T H I A Z O L I N O N E , 
METHYLISOTHIAZOLINONE

200
mlml
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SZAMPON NAWILŻAJĄCY
Szampon dla psów.
NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ SIERŚCI.
NAWILŻA I UELASTYCZNIA SKÓRĘ.
+ ALOES, PROTEINY, SORBITOL.

Szampon NAWILŻAJĄCY zawiera substancje mające właściwości 
myjące z jednoczesną łatwością ich spłukiwania. Pozwala na 
dokładne umycie skóry i sierści oraz ułatwia jej rozczesywanie. Sierść 
staje się miękka i błyszcząca. Składniki roślinne oraz sorbitol działają 
nawilżająco i uelastyczniająco na naskórek.
Zastosowanie: 
Pielęgnacja suchej skóry i sierści.
Sposób stosowania: 
Do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć 
sierść i skórę, polać szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. 
Czynność powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze 
przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować. 
Po umyciu stosować płyn nawilżający HYDRA-DERM N.

Składniki wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, ALOE BARBADENSIS LEAF 
JUICE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SORBITOL, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, 
HYDROLYZED WHEAT GLUTEN, PEG-7 GLYCERYL COCATE, POLYQATERNIUM-7, 
POLYSORBATE 20, PARFUM, SODIUM CHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE, DMDM 
HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

200
mlml

200
mlml

SZAMPON DLA SHIH TZU
Szampon dla psów.
NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ.
GŁĘBOKO ODŻYWIA.
+ NORI COMPLEX, PROTEINY, OLEJEK NABŁYSZCZAJĄCY.

Szampon dla SHIH TZU zawiera substancje mające właściwości 
myjące z jednoczesną łatwością ich spłukiwania. Proteiny pszeniczne 
są bardzo łatwo absorbowane przez włos i skórę.  Idealny do 
pielęgnacji przesuszonych i łamliwych włosów. Pozwala na dokładne 
umycie skóry i sierści oraz ułatwia jej rozczesywanie. Głęboko 
odżywia włos, nadaje mu jedwabistość i połysk.
Zastosowanie: 
Pielęgnacja długiego włosa.
Uwaga: przed kąpielą rozczesz sierść aby usunąć martwe włosy, 
zanieczyszczenia oraz aby unikniąć splątania i zacieśnienia 
ewentualnych węzłów włosów pod wpływem wody.
Sposób stosowania: 
Do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć 
sierść i skórę, polać szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. 
Czynność powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze 
przez kilka minut. Dokładnie spłukać letnią wodą. Po myciu można 
zastosować płyn nawilżający HYDRA-DERM N.  Wysuszyć ręcznikiem 
lub niezbyt gorącym powietrzem z suszarki do uzyskania lekko 
wilgotnej sierści w celu łatwiejszego jej czesania.   

Składniki wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
PEG 4 RAPESEEDAMIDE, PEG 40 HYDROGENATED CASTOR OIL, HYDROLYZED WHEAT 
GLUTEN, SODIUM CHLORIDE, GLICERIN, PEG-7 GLYCERYL COCATE, POLYSORBATE 20, 
PARFUM, GLYCOL DISTEARATE, MINK OIL, COCAMIDE DEA, COCAMIDE MEA, 
LAURETH-10, PORPHYRA UMBILICALIS EXTRACT, CAESALPINIA SPINOSA GUM, 
SODIUM HYDROXIDE,, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE

200
mlml

SZAMPON OCHRONNY
Szampon dla psów i kotów.
NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ.
ZAPEWNIA DODATKOWĄ OCHRONĘ PRZED PCHŁAMI I 
KLESZCZAMI.
NATURALNIE BEZPIECZNY.
+ OLEJEK NEEM.

Szampon OCHRONNY wspomaga działanie ochronne przed 
obecnością pcheł i kleszczy na sierści oraz skórze psów i kotów. 
Posiada także bardzo dobre właściwości myjące.
Zastosowanie: 
Pielęgnacja długiego włosa.
Środki ostrożności: 
Należy unikać kontaktu szamponu z oczami. Podczas jego 
stosowania używać ochronnych rękawiczek. Nie przeznaczony dla 
psów i kotów poniżej 3 miesiąca życia oraz dla suk i kotek ciężarnych 
lub karmiących. W celu zmniejszenia ryzyka obecności pcheł i 
kleszczy konieczna jest okresowa i regularna wymiana legowiska. 
Przechowywać z dala od dzieci. 
Sposób stosowania: 
Do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć 
sierść i skórę, polać szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. 
Czynność powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze 
przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować. 
Po umyciu stosować płyn nawilżający HYDRA-DERM N.

Składniki wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, PROPYLENE GLYCOL, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, GLYCERIN, PEG-7 
GLYCERYL COCATE, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, CHAMOMILLA 
RECUTITA FLOWER EXTRACT, URTICA DIOICA LEAF EXTRACT, TOCOPHEROL 
ACETATE, POLYSORBATE 20, PARFUM, SODIUM CHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE, 
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SZAMPON DLA SZCZENIĄT
Szampon dla psów.
NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ.
DELIKATNIE MYJE.
ŁAGODZI OBJAWY ZWIĄZANE Z PODRAŻNIENIAMI.
+ OLEJEK Z MIGDAŁOWCA, ALANTOINA.

Szampon dla SZCZENIĄT zawiera substancje mające właściwości 
myjące z jednoczesną łatwością ich spłukiwania. Pozwala na 
dokładne umycie skóry i sierści oraz ułatwia jej rozczesywanie. 
Zawarty w szamponie olejek z migdałowca sprawia, że jest bardzo 
dobrze tolerowany przez szczenięta. Sierść staje się miękka i 
błyszcząca. Alantoina łagodzi objawy związane z podrażnieniami. 
Tworzy warstwę chroniącą skórę przed drobnymi zranieniami, 
uszkodzeniami, otarciami i promieniami słonecznymi.
Zastosowanie: 
Pielęgnacja skóry i sierści szczeniąt.
Sposób stosowania: 
Do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć 
sierść i skórę, polać szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. 
Czynność powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze 
przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować. 
Po umyciu stosować płyn nawilżający HYDRA-DERM N.

Składniki wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, SWEET 
ALMOND OIL, ALLANTOIN, PEG-7 GLYCERYL COCATE, SILICONE QUATERIUM-17, 
LAURETH-9, POLYSORBATE 20, PARFUM, SODIUM CHLORIDE, SODIUM 
HYDROXIDE,, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE

200
mlml

SZAMPON YORK - DŁUGI WŁOS
Szampon dla psów.
NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ.
GŁĘBOKO ODŻYWIA.
+ NORI COMPLEX, PROTEINY, OLEJEK NORKOWY.

Szampon YORK - DŁUGI WŁOS zawiera substancje mające 
właściwości myjące z jednoczesną łatwością ich spłukiwania. 
Proteiny pszeniczne są bardzo łatwo absorbowane przez włos 
i skórę.  Nadaje się doskonale do pielęgnacji psów o przesuszonym 
i łamliwym włosie. Pozwala na dokładne umycie skóry i sierści oraz 
ułatwia jej rozczesywanie. Głęboko odżywia włos, nadaje mu 
jedwabistość i połysk.
Zastosowanie: 
Pielęgnacja długiego włosa.
Uwaga: przed kąpielą należy bardzo dokładnie rozczesać sierść  
w celu usunięcia martwych włosów, zanieczyszczeń oraz uniknięcia 
jej splątania i zacieśnienia  ewentualnie istniejących węzłów włosa 
pod wpływem wody.
Sposób stosowania: 
Do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć 
sierść i skórę, polać szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. 
Czynność powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze 
przez kilka minut. Dokładnie spłukać letnią wodą i zastosować płyn 
nawilżający HYDRA-DERM N.  Wysuszyć ręcznikiem lub niezbyt 
gorącym powietrzem z suszarki do uzyskania lekko wilgotnej sierści 
w celu łatwiejszego jej czesania.   

Składniki wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, PEG 40 HYDROGENATED CASTOR OIL, 
HYDROLYZED WHEAT GLUTEN, SODIUM CHLORIDE, GLICERIN, PEG-7 GLYCERYL 
COCATE, POLYSORBATE 20, PARFUM, GLYCOL DISTEARATE, MINK OIL, COCAMIDE 
DEA, COCAMIDE MEA, LAURETH-10, PORPHYRA UMBILICALIS EXTRACT, 
CAESALPINIA SPINOSA GUM, SODIUM HYDROXIDE,, DMDM HYDANTOIN, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

200
mlml

SZAMPON DO MYCIA 
NA SUCHO 
Szampon do mycia na sucho dla psów i kotów.
WYGODNY W UŻYCIU W DOMU I W PODRÓŻY.
+ ŁAGODNE SUBSTANCJE MYJĄCE I NAWILŻAJĄCE.

Szampon piankowy jest przeznaczony dla zwierząt, które nie lubią 
kąpieli. Forma piankowa umożliwia stosowanie także w trakcie 
podróży lub przed wystawami. Zawarte składniki pozwalają na 
dokładne umycie sierści i skóry. Sierść staje się miękka, błyszcząca i 
łatwa w rozczesywaniu.
Zastosowanie: 
Higiena sierści i skóry.
Sposób stosowania: 
Przed użyciem wstrząsnąć. Nałożyć piankę na wilgotną rękawicę do 
mycia i łagodnie wcierać w sierść. Myć stopniowo miejsce po miejscu 
dodając regularnie szamponu, aż do umycia całej powierzchni ciała. 
Następnie wytrzeć ręcznikiem i wyszczotkować.
Środki ostrożności: 
Jeżeli produkt przypadkowo dostanie się do oczu, spłukać letnią 
wodą.

Składniki wg INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, GLICERIN, SODIUM CHLORIDE, POLYSORBATE 20, PERFUM, DMDM 
HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
CITRIC ACIDS

150
mlml
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ODŻYWKA DO SIERŚCI 
I WŁOSÓW
Odżywka do sierści i włosów dla psów.
NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ.
UŁATWIA ROZCZESYWANIE SIERŚCI.
+ OLEJEK Z MIGDAŁOWCA.

Odżywka do sierści pozwala na łatwe rozczesywanie sierści po 
umyciu. Nadaje jej miękkość, połysk i jedwabistość.
Zastosowanie: 
Pielęgnacja sierści.
Sposób stosowania: 
Po umyciu szamponem rozprowadzić odżywkę na całej sierści, 
łagodnie wcierając. Pozostawić przez 2-3 minuty, a następnie 
spłukać letnią wodą. W przypadku sierści trudnej do rozczesywania, 
czynności powtórzyć. Wysuszyć i wyszczotkować.
Środki ostrożności: 
Jeżeli produkt przypadkowo dostanie się do oczu, spłukać letnią 
wodą. 

Składniki wg INCI: AQUA, CETYL ALCOHOL, CETEARYL ALCOHOL, STEARALKONIUM 
CHLORIDE, PEG-20 STEARATE, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, PRUNUS 
AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL,TOCOPHERYL ACETATE, PERFUM, 
CITRIC ACIDS, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE

200
mlml

EMULSJA DO PRZEMYWANIA 
USZU 
Emulsja do przemywania uszu dla psów i kotów.
USUWA WOSKOWINĘ.
ROZMIĘKCZA ZROGOWACIAŁY NASKÓREK.
+ OLEJEK MIGDAŁOWY.

Emulsja do przemywania uszu usuwa nadmiar woskowiny. 
Rozmiękcza zrogowaciały naskórek. 
Zastosowanie: higiena zewnętrznego przewodu słuchowego i 
małżowiny usznej. 
Sposób stosowania: 
wprowadzić 5 - 30 kropli (zależnie od wielkości zwierzęcia) do 
przewodu słuchowego. Rozprowadzić masując podstawę ucha, 
następnie usunąć nadmiar emulsji przy pomocy wacika. Należy 
również oczyścić wewnętrzną stronę małżowiny usznej. 
Stosować w zależności od ilości wytwarzanej woskowiny 1 lub 2 razy 
w tygodniu. 

Składniki wg INCI: AQUA, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, 
CETEARETH-20, CETEARETH-12, CETYL PALMITATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS 
(SWEET ALMOND) OIL, GLICERIN, BENZALKONIUM CHLORIDE, PARFUM, DMDM 
HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

100
mlml

PŁYN DO PRZEMYWANIA
OCZU
Płyn do przemywania oczu dla psów i kotów.
ŁAGODZI OBJAWY ZWIĄZANE Z PODRAŻNIENIAMI SPOJÓWEK. 
NAWILŻA OCZY I POWIEKI.
+ WODA CHABROWA.

Płyn do przemywania oczu łagodzi objawy związane z 
podrażnieniami spojówek poprzez naturalne nawilżenie oczu i 
powiek. Pomaga usunąć zanieczyszczenia z worka spojówkowego. 
Zastosowanie: higiena oczu i powiek. 
Sposób stosowania: nawilżyć oko namoczonym kompresem lub 
wprowadzić kilka kropli płynu do worka spojówkowego. Następnie 
usunąć jego nadmiar i przemyć powieki. Stosować w zależności od 
potrzeb, nawet codziennie. 
Środki ostrożności: w przypadku nietolerancji przerwać 
stosowanie.

Składniki wg INCI: AQUA, CENTAUREA CYANUS FLORAL WATER, SODIUM 
CHLORIDE, BENZALKONIUM CHLORIDE, SODIUM METHYLPARABEN, 
ORTOFOSFORIC ACID, CI 42090

100
mlml



KOLOR & 
PIELĘGNACJA 

NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ
UŁATWIA ROZCZESYWANIE SIERŚCI
BETAINA, KOMPLEKS NAWILŻAJĄCY

ODŻYWKA
BEZ SPŁUKIWANIA
DO SIERŚCI I WŁOSA

ODŻYWKA
BEZ SPŁUKIWANIA
DO SIERŚCI I WŁOSA

ODŻYWKA BEZ SPŁUKIWANIA 
Nadaje połysk i jedwabistość
Ułatwia rozczesywanie sierści
+ betaina, kompleks nawilżający

Profesjonalna odżywka rewitalizująca bez spłukiwania dla psów i kotów. Ułatwia rozczesywanie, dodaje 
objętości sierści i poprawia strukturę włosa. Powoduje, że sierść lepiej się układa oraz zapobiega 
powstawaniu filców i kołtunów. Doskonała dla wszystkich rodzajów sierści i włosa. Zalecana do sierści 
wymagającej wygładzenia, ułożenia, elektryzującej się i puszącej. Zawiera substancje aktywne, które 
wbudowują się w strukturę włosa, zapewniając jego wygładzenie, nawilżenie i połysk. 
Zastosowanie: 
Pielęgnacja sierści i włosa. 
Sposób stosowania: 
Spryskać sierść odżywką i wyczesać. 
Środki ostrożności: 
W przypadku dostania się do oczu, spłukać letnią wodą. 

Skład wg INCI: AQUA, BETAINE, SILICONE QUATERNIUM-22, POLYGLYCERYL-3 CAPRATE, DIPROPYLENE GLYCOL, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM LACTATE, SODIUM PCA, GLYCINE, FRUCTOSE, UREA, NIACINAMIDE, INOSITOL, 
SODIUM BENZOATE, LACTIC ACID, POLYSORBATE 20, PARFUM, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN.

200200
mlml

29



KOLEKCJA KOLOR&PIELĘGNACJA

30

25
mlml

90
mlml

SPRAY OCHRONNY PRZECIW 
PCHŁOM I KLESZCZOM
Spray ochronny przeciw pchłom i kleszczom dla psów i kotów.
ZAPEWNIA SKUTECZNĄ DODATKOWĄ OCHRONĘ PRZED 
PCHŁAMI I KLESZCZAMI.
NATURALNIE BEZPIECZNY.
+ OLEJEK NEEM.

SPRAY OCHRONNY wspomaga działanie ochronne przed 
obecnością pcheł i kleszczy na sierści oraz skórze psów i kotów. 
Sposób stosowania: wyczesać sierść w kierunku przeciwnym do 
ułożenia włosa. Spryskiwać ją równomiernie z odległości 20 – 30 cm z 
jednoczesnym jej rozchylaniem, a następnie wmasować preparat w 
skórę i sierść. Stosować 1 raz w tygodniu lub w zależności od potrzeb. 
Środki ostrożności: należy unikać kontaktu preparatu z oczami. 
Podczas jego stosowania używać ochronnych rękawiczek. Nie 
przeznaczony dla psów i kotów poniżej 3 miesiąca życia oraz dla suk i 
kotek ciężarnych lub karmiących. W celu zmniejszenia ryzyka 
obecności pcheł i kleszczy konieczna jest okresowa i regularna 
wymiana legowiska. 
Przechowywanie: w oryginalnym opakowaniu i z dala od dzieci.

Składniki wg INCI: 
AQUA, POLYSORBATE 20, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, GLICERIN, MELIA AZADIRACHTA 
LEAF EXTRACT, BENZALKONIUM CHLORID, CITRIC ACID

200
mlml

GOLD REGENERATOR 
SIERŚCI I SKÓRY
Karma uzupełniająca, kompleks witamin dla psów i kotów.
NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ.
+ BIOTYNA, WIT. A, B6, KWAS NIKOTYNOWY.

GOLD REGENERATOR SIERŚCI I SKÓRY karma uzupełniająca dla 
psów i kotów do stosowania w celu poprawy jakości sierści. 
Szczególnie zaleca się ją podawać w okresie linienia. Pomaga także 
uzupełnić niedobory żywieniowe oraz zaspokoić potrzeby zwierząt 
w okresie rekonwalescencji. Dodatek hydrolizatu miazgi wątrobowej 
dostarcza szereg witamin z grupy B, w szczególności biorących 
udział w procesie tworzenia czerwonych ciałek. Ze względu na 
zawartość aminokwasów, takich jak: izoleucyna, leucyna, lizyna, 
metionina, fenyloalanina, treonina, walina. Wpływa korzystnie na 
prawidłowe funkcjonowanie organizmu Hydrolizat wspomaga pracę  
wątroby. Witaminy wpływają wspomagająco na procesy 
odpornościowe oraz przemiany metaboliczne organizmu. Mieszać z 
karmą.
Zastosowanie: 
Pielęgnacja sierści.
Instrukcja prawidłowego stosowania:
- psy i koty poniżej 5 kg m.c. 5 kropli / dzień
- psy i koty 5 - 15 kg m.c. 10 kropli / dzień
- psy 15 - 30 kg m.c. 15 kropli / dzień
- psy 30 - 45 kg m.c. 20 kropli / dzień
- psy powyżej 45 kg m.c. 25 kropli / dzień
1 ml zawiera 20 kropli. W razie potrzeby ilość podawanych kropli 
można zwiększyć. Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do 
karmienia zwierząt innych niż przeżuwacze. 

Skład: 
Glikol propylenowy, produkty pochodzenia zwierzęcego.
Składniki analityczne: 
Wilgotność 87,4%, oleje i tłuszcze surowe 0,9%, białko surowe 0,3%, popiół surowy 
0,1%, włókno surowe 0%.
Dodatki w 1 l: 
Witamina A 2g, biotyna 0,5 g, witamina B6 4 g, kwas nikotynowy 8 g, pantotenian 

SPRAY OCHRONNY NA 
OPUSZKI PALCÓW
Spray ochronny na opuszki palców dla psów i kotów.
OCHRONA OPUSZEK PALCÓW PRZED ŚNIEGIEM, SOLĄ, 
ROZGRZANĄ POWIERZCHNIĄ, TWARDYM PODŁOŻEM.
ŁAGODZI OBJAWY ZWIĄZANE Z PODRAŻNIENIAMI.
+ ALOES, WĄKROTA AZJATYCKA.

SPRAY OCHRONNY NA OPUSZKI PALCÓW to dermokosmetyk 
weterynaryjny o działaniu pielęgnująco -ochronnym na  opuszki 
palców uszkodzone przez kontakt z negatywnymi czynnikami 
występującymi w podłożu oraz wspomagającym i przyspieszającym 
odnowę naskórka. Jego składniki wspomagają utrzymanie 
prawidłowej mikroflory skóry oraz działają wysuszająco, ściągająco i 
kojąco. 
Zastosowanie: pielęgnacja i regeneracja skóry opuszek palców oraz 
łagodzenie objawów związanych z ich podrażnieniem. 
Środki ostrożności: unikać kontaktu z oczami. 
Sposób stosowania: po oczyszczeniu uszkodzonych opuszek 
palców spryskiwać lub tamponować nawilżoną gazą. Wysuszyć. 
Zabieg powtarzać 2 razy dziennie. U psów o wrażliwych opuszkach 
palców stosować w zależności od potrzeb - 2-3 razy w tygodniu. Dla 
wzmocnienia skóry opuszek palców psów pracujących lub psów 
narażonych na ich uszkodzenie np. w okresie polowań, wakacji 
(twarde i ostre podłoże, rozgrzany asfalt) i w zimie (ochrona przed 
szkodliwym działaniem soli, śniegu ...) - stosować 1 raz dziennie. Nie 
dopuszczać do wylizywania.

Składniki wg INCI: 
AQUA, GLICERIN, TRICHLOROACETIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, CENTELLA 
ASIATICA EXTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, DMDM HYDANTOIN, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACID.



AMIWET BALSAM 

AMIWET EMULSJA DO USZU 

AMIWET PŁYN DO OCZU

AMIWET SPRAY NABŁYSZCZAJACY 

AMIWET BIAŁA SIERŚĆ

AMIWET SZAMPON 2 W 1 

AMIWET SZAMPON DLA DŁUGIEJ SIERŚCI

AMIWET SZAMPON DLA KRÓTKIEJ SIERŚCI 

AMIWET SZAMPON ŁAGODZĄCY OBJAWY PODRAŻNIENIA 

AMIWET SZAMPON NORKOWY 

AMIWET SZAMPON NORKOWY DLA MAŁYCH RAS 

AMIWET SZAMPON DLA SZCZENIĄT

AMIWET PIANKA DO MYCIA NA SUCHO

AMIWET SZAMPON 

AMIWET PIANKA 

AMIWET SPRAY 

Ułatwia rozczesywanie. Z olejkiem z migdałowca.

Usuwa zanieczyszczenia z przewodu słuchowego zewnętrznego i małżowiny usznej. Z olejkiem z migdałowca.

Łagodzi objawy związane z podrażnieniema spojówek. Pomaga usunąć zanieczyszczenia. Z wodą chabrową.

Nadaje sierści wyjątkowy połysk, miękkość i jedwabistość. Z algami morskimi i keratyną.

Ekstrakty z rumianku, pokrzywy z dodatkiem witaminy E i antyoksydantów rozjaśniają włos i działają regenerująco.

Ułatwia dokładne umycie sierści i skóry. Prawidłowo nawilża. Ułatwia rozczesywanie sierści. Z witaminą E. 

Ułatwia rozczesywanie długiej sierści. Sierść staje się miękka i błyszcząca. Z olejkiem z pestek moreli.

Nadaje sierści wyjątkowy połysk, miękkość i jedwabistość. Z olejkiem z jojoby. 

Łagodzi objawy związane z podrażnieniemi skóry oraz ogranicza złuszczanie naskórka. Z olejkiem jałowcowym.

Odżywia skórę, odbudowuje naturalną powłokę ochronną włosa. Wzmacnia i regeneruje włos na całej długości. 

Z olejkiem z musteli.

Odżywia skórę, odbudowuje naturalną powłokę ochronną włosa. Wzmacnia i regeneruje włos na całej długości. 

Z olejkiem z musteli oraz z algami morskimi i keratyną.

Higiena skóry i sierści. Sierść staje się miękka i błyszcząca. Z olejkiem z migdałowca.

Dla zwierząt, które nie lubią kąpieli. Forma piankowa umożliwia stosowanie w podróży lub przed wystawami. 

200 ml

100 ml

100 ml

200 ml

200 ml 

200 ml

 200 ml

 200 ml

 200 ml

 200 ml

 

200 ml

 200 ml

150 ml

200 ml

150 ml

200 ml

2x2 ml

PojemnośćDziałanieProdukt PłynPsy Koty

Preparaty wspomagające ochronę z olejkiem neem, zapewniają dodatkowe skuteczne 

zabezpieczenie przed pchłami i kleszczami.

{
Kolekcja pielęgnacyjna 
Nowoczesne preparaty przygotowane w oparciu o technologie 
wiodących francuskich firm weterynaryjnych. Zawierają 
unikatową kompozycję naturalnych substancji aktywnych 
takich jak olejki, algi morskie, witaminy, wodę chabrową. 
Naturalne aromaty korzystnie wpływają na komfort 
zwierząt w trakcie kąpieli oraz zapewniają długotrwały 
przyjemny zapach.
Preparaty ochronne z olejkiem neem, zapewniają 
dodatkową skuteczną ochronę przed pchłami i kleszczami. 
Wszystkie preparaty pielęgnacyjne Amiwet są bezpieczne 
dla środowiska naturalnego i są łatwe w stosowaniu.
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AMIWET płyn do oczu
Płyn do przemywania oczu i powiek dla psów i kotów. 

Właściwości: Płyn łagodzi objawy związane z podrażnieniami 
spojówek poprzez naturalne nawilżenie oczu i powiek. Pomaga 
usunąć zanieczyszczenia z worka spojówkowego. 
Zastosowanie: higiena oczu i powiek.
Środki ostrożności: w przypadku nietolerancji przerwać 
stosowanie.
Sposób stosowania: nawilżyć oko namoczonym kompresem lub 
wprowadzić kilka kropli płynu do worka spojówkowego. Następnie 
usunąć jego nadmiar i przemyć powieki. 
Stosować w zależności od potrzeb, nawet codziennie.

Skład: woda chabrowa, regulator flory bakteryjnej, substancje pomocnicze.

100
mlml

AMIWET balsam do rozczesywania
Balsam ułatwiający rozczesywanie sierści dla psów.

Właściwości: balsam pozwala na łatwe rozczesywanie sierści po 
umyciu. Nadaje jej miękkość, połysk i jedwabistość.
Zastosowanie: higiena skóry i sierści.
Sposób stosowania: po umyciu szamponem rozprowadzić balsam 
na całej sierści, łagodnie wcierając. Pozostawić przez 2-3 minuty, a 
następnie spłukać letnią wodą. 
W przypadku sierści trudnej do rozczesywania, czynności powtórzyć. 
Wysuszyć i wyszczotkować.
Najlepszy efekt działania balsamu uzyskasz stosując  łącznie z szamponem 
dla długiej sierści - Amiwet.

Skład: olejek ze słodkich migdałów, witamina E, baza emulsyjna i kondycjonująca, 
naturalne substancje zapachowe.

200
mlml

AMIWET emulsja do uszu
Emulsja do czyszczenia uszu dla psów i kotów.

Właściwości: emulsja pomaga usunąć nadmiar woskowiny. 
Rozmiękcza zrogowaciały naskórek, co pozwala na jego łatwe 
usunięcie.
Zastosowanie: higiena zewnętrznego przewodu słuchowego i 
małżowiny usznej.
Sposób stosowania: wprowadzić od 5 do 30 kropli (zależnie od 
wielkości zwierzęcia) emulsji do przewodu słuchowego. 
Rozprowadzić masując podstawę ucha, a następnie usunąć jej 
nadmiar przy pomocy wacika. Jednocześnie należy oczyścić 
wewnętrzną stronę małżowiny usznej. Zabieg należy powtarzać aż 
do całkowitego oczyszczenia ucha. Stosować w zależności od ilości 
wytwarzanej woskowiny 1 lub 2 razy w tygodniu.

Skład: olejek ze słodkich migdałów, baza emulsyjna, regulator flory bakteryjnej, 
substancje nawilżające, naturalne substancje zapachowe.

100
mlml
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KOLEKCJA AMIWET

AMIWET szampon 2w1
Szampon pielęgnacyjny 2 w 1 dla psów i kotów.

Właściwości: szampon zawiera związki powierzchniowo czynne 
wykazujące dobre właściwości myjące z jednoczesną łatwością ich 
spłukiwania. Pozwala na dokładne umycie sierści i skóry. Wpływa 
wspomagająco na prawidłowe rogowacenie naskórka. Ułatwia 
natłuszczenie oraz nawilżenie skóry i sierści. Dodatek odpowiednich 
składników pozwala na łatwe rozczesywanie włosa. Sierść staje się 
miękka i błyszcząca.
Zastosowanie: pielęgnacja sierści i skóry.
Sposób stosowania: przed użyciem wstrząsnąć. Zmoczyć sierść i 
skórę ciepłą wodą, polać szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. 
Czynności powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze 
przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć 
i wyszczotkować.

Skład: witamina E, delikatna baza myjąca i kondycjonująca, substancje 
nawilżające, naturalne substancje zapachowe.

200
mlml
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AMIWET szampon biała sierść
Szampon pielęgnacyjny dla psów o białej sierści.

Właściwości: szampon zawiera substancje mające właściwości 
myjące z jednoczesną łatwością ich spłukiwania. Pozwala na 
dokładne umycie skóry i sierści oraz ułatwia jej rozczesywanie. 
Ekstrakty z rumianku, pokrzywy  z dodatkiem witaminy E i 
antyoksydantów rozjaśniają włos, działają regenerująco, zmniejszają 
wypadanie sierści oraz powstawanie łupieżu. Sierść staje się miękka 
i błyszcząca.
Zastosowanie: pielęgnacja skóry i jasnej sierści.
Sposób stosowania: przed użyciem wstrząsnąć. Zmoczyć sierść i 
skórę ciepłą wodą, polać szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. 
Czynności powtórzyć pozostawiając szampon na sierści i skórze 
przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować

Skład: łagodna baza myjąca, ekstrakt z pokrzywy, ekstrakt z rumianku, substancje 
kondycjonujące, substancje nawilżające, wit E, naturalne substancje zapachowe.

200
mlml

AMIWET spray nabłyszczający
Spray nabłyszczający sierść dla psów.

Właściwości: preparat nadaje sierści wyjątkowy połysk, 
miękkość i jedwabistość. Wzmacnia i zachowuje jej naturalną 
barwę.
Zastosowanie: pielęgnacja sierści.
Sposób stosowania: sierść po umyciu starannie rozczesać. 
Rozprowadzić preparat na całej długości sierści i łagodnie wetrzeć. 
Pozostawić przez 5-10 minut. Dokładnie wyszczotkować.
Najlepszy efekt działania preparatu uzyskasz stosując  łącznie z szamponami 
- Amiwet.

Skład: algi morskie, keratyna, substancje nawilżające i pomocnicze, naturalne 
substancje zapachowe.

200
mlml



KOLEKCJA AMIWET

AMIWET szampon łagodzący 
podrażnienia
Szampon pielęgnacyjny łagodzący objawy związane 
z podrażnieniami skóry dla psów i kotów.

Właściwości: szampon ma bardzo dobre właściwości myjące i jest 
łatwy w spłukiwaniu. Obecność olejku jałowcowego powoduje, że 
szampon łagodzi objawy związane z podrażnieniami skóry oraz 
ogranicza złuszczanie się naskórka.
Zastosowanie: higiena skóry i sierści.
Środki ostrożności: 
Unikać kontaktu szamponu z oczami.
Sposób stosowania: przed użyciem wstrząsnąć. Zmoczyć sierść i 
skórę ciepłą wodą, polać szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. 
Czynności powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze 
przez 5-10 minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować.

Skład: olejek z jałowca, delikatna baza myjąca, substancje nawilżające.

200
mlml

AMIWET szampon krótka sierść
Szampon pielęgnacyjny dla psów o krótkiej sierści.

Właściwości: szampon pielęgnacyjny ma bardzo dobre właściwości 
myjące i jest łatwy w spłukiwaniu. Zawarty w szamponie olejek z jojoby 
sprawia, że sierść staje się miękka i błyszcząca.
Zastosowanie: higiena skóry i sierści.
Sposób stosowania: przed użyciem wstrząsnąć. Zmoczyć sierść i 
skórę ciepłą wodą, polać szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. 
Czynności powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze 
przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować.

Skład: olejek z jojoby, delikatna baza myjąca, substancje nawilżające, naturalne 
substancje zapachowe.

200
mlml
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AMIWET szampon długa sierść
Szampon pielęgnacyjny dla psów o długiej sierści.

Właściwości: szampon dzięki zawartości związków powierzchniowo 
czynnych ma bardzo dobre właściwości myjące i jest łatwy 
w spłukiwaniu. Zawarty w szamponie olejek z pestek moreli ułatwia 
rozczesywanie sierści, która staje się miękka i błyszcząca.
Zastosowanie: higiena skóry i sierści.
Sposób stosowania: przed użyciem wstrząsnąć. Zmoczyć sierść i 
skórę ciepłą wodą, polać szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. 
Czynności powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze 
przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować.

Skład: olejek z pestek moreli, delikatna baza myjąca, substancje nawilżające, 
naturalne substancje zapachowe.

200
mlml



KOLEKCJA AMIWET

AMIWET szampon dla małych ras
Szampon norkowy dla małych ras.

Właściwości: szampon norkowy ma bardzo dobre właściwości 
myjące i jest łatwy w spłukiwaniu. Olejek norkowy odżywia skórę 
oraz odbudowuje naturalną powłokę ochronną włosa. 
Wzmacnia go i regeneruje włos na całej jego długości, zapewniając 
jednocześnie sierści wyjątkowy połysk, miękkość i jedwabistość.
Zastosowanie: higiena skóry i sierści.
Sposób stosowania: przed użyciem wstrząsnąć. Zmoczyć sierść i 
skórę ciepłą wodą, polać szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. 
Czynności powtórzyć pozostawiając szampon na sierści i skórze 
przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować.

Skład: algi morskie, keratyna, delikatna baza myjąca, substancje nawilżające, 
naturalne substancje zapachowe.

200
mlml

AMIWET szampon dla szczeniąt
Szampon pielęgnacyjny dla szczeniąt.

Właściwości: szampon ma bardzo dobre właściwości myjące i jest 
łatwy w spłukiwaniu. Zawarty w szamponie olejek z migdałowca 
sprawia, że jest bardzo dobrze tolerowany przez szczenięta, a sierść 
staje się miękka i błyszcząca.
Zastosowanie: higiena skóry i sierści.
Sposób stosowania: Przed użyciem wstrząsnąć. Zmoczyć sierść i 
skórę ciepłą wodą, polać szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. 
Czynności powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze 
przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć 
i wyszczotkować.

Skład: olejek ze słodkich migdałów, delikatna baza myjąca, substancje 
nawilżające, naturalne substancje zapachowe.

200
mlml
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AMIWET szampon norkowy
Szampon norkowy dla psów.

Właściwości: szampon norkowy ma bardzo dobre właściwości 
myjące i jest łatwy w spłukiwaniu. Olejek norkowy odżywia skórę 
oraz odbudowuje naturalną powłokę ochronną włosa. 
Wzmacnia go i regeneruje włos na całej jego długości,zapewniając 
jednocześnie sierści wyjątkowy połysk, miękkość i jedwabistość.
Zastosowanie: higiena skóry i sierści.
Sposób stosowania: Przed użyciem wstrząsnąć. Zmoczyć sierść i 
skórę ciepłą wodą, polać szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. 
Czynności powtórzyć pozostawiając szampon na sierści i skórze 
przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować.

Skład: olejek norkowy, delikatna baza myjąca, substancje nawilżające, naturalne 
substancje zapachowe.

200
mlml



KOLEKCJA AMIWET      SZAMPON AMIWET GROOMER     PREPARATY OCHRONNE

AMIWET szampon wspomagający 
ochronę przeciw pchłom i kleszczom
Szampon wspomagający ochronę przeciw pchłom i kleszczom
dla psów i kotów.

Właściwości: preparat wspomaga ochronę psów i kotów przed 
obecnością pcheł i kleszczy na sierści i skórze. Posiada także bardzo 
dobre właściwości myjące.
Zastosowanie: higiena skóry i sierści oraz wspomaganie ochrony 
przed pchłami i kleszczami.
Środki ostrożności: należy unikać kontaktu szamponu z oczami. 
Podczas jego stosowania używać ochronnych rękawiczek. Nie 
przeznaczony dla psów i kotów poniżej 3 miesiąca życia oraz dla suk 
i kotek ciężarnych lub karmiących.
Sposób stosowania: przed zastosowaniem szamponu należy 
wstrząsnąć butelkę. Wyczesać sierść w kierunku przeciwnym do 
ułożenia włosa i zmoczyć letnią wodą. Rozprowadzić odpowiednią 
ilość szamponu w zależności od wielkości zwierzęcia i rodzaju sierści. 
Myć aż do uzyskania jednorodnej piany. Spłukać. Czynność 
powtórzyć pozostawiając szampon na sierści i skórze przez 
kilka minut, a następnie wytrzeć go ręcznikiem.
Uwaga: w celu zmniejszenia ryzyka obecności pcheł i kleszczy 
konieczna jest okresowa i regularna wymiana legowiska. 
Przechowywać z dala od dzieci.

Skład: olejek neem, delikatna baza myjąca, naturalne substancje zapachowe.

200
mlml

AMIWET szampon groomer
Szampon norkowy groomer dla psów.

Właściwości: szampon norkowy ma bardzo dobre właściwości 
myjące i jest łatwy w spłukiwaniu. Olejek norkowy odżywia skórę 
oraz odbudowuje naturalną powłokę ochronną włosa. 
Wzmacnia go i regeneruje włos na całej jego długości,zapewniając 
jednocześnie sierści wyjątkowy połysk, miękkość i jedwabistość.
Zastosowanie: higiena skóry i sierści.
Sposób stosowania: Przed użyciem wstrząsnąć. Zmoczyć sierść i 
skórę ciepłą wodą, polać szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. 
Czynności powtórzyć pozostawiając szampon na sierści i skórze 
przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować.

Skład: olejek norkowy, delikatna baza myjąca, substancje nawilżające, naturalne 
substancje zapachowe.

5
LL
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AMIWET pianka do mycia na sucho
Pianka do mycia na sucho dla psów i kotów. 

Właściwości: szampon jest przeznaczony dla zwierząt, które nie 
lubią kąpieli. Forma piankowa umożliwia stosowanie także w trakcie 
podróży lub przed wystawami. Zawarte składniki pozwalają na 
dokładne umycie sierści i skóry. Sierść staje się miękka, błyszcząca 
i łatwa w rozczesywaniu.
Zastosowanie: higiena skóry i sierści.
Sposób stosowania: Przed użyciem wstrząsnąć. Nałożyć piankę na 
wilgotną rękawicę do mycia i łagodnie wcierać w sierść. Myć 
stopniowo miejsce po miejscu dodając regularnie szamponu, aż do 
umycia całej powierzchni ciała. Następnie wytrzeć ręcznikiem i 
wyszczotkować.

Skład: delikatna baza myjąca, substancje nawilżające, naturalne substancje 
zapachowe.

150
mlml



PREPARATY OCHRONNE

AMIWET spray wspomagający 
ochronę przeciw pchłom i kleszczom
Spray wspomagający ochronę przeciw pchłom i kleszczom dla 
psów i kotów.

Właściwości: preparat wspomaga ochronę psów i kotów przed 
obecnością pcheł i kleszczy na sierści i skórze. 
Zastosowanie: wspomaganie ochrony przed pchłami i kleszczami.
Sposób stosowania: wyczesać sierść w kierunku przeciwnym do 
ułożenia włosa. Spryskiwać ją równomiernie z odległości 20 – 
30 cm z jednoczesnym jej rozchylaniem, a następnie wmasować 
preparat w skórę i sierść. Stosować 1 raz w tygodniu lub w zależności 
od potrzeb.
Środki ostrożności: należy unikać kontaktu preparatu z oczami. 
Podczas jego wmasowywania używać ochronnych rękawiczek. 
Nie przeznaczony dla psów i kotów poniżej 3 miesiąca życia oraz dla 
suk i kotek ciężarnych lub karmiących.
Uwaga: w celu zmniejszenia ryzyka obecności pcheł i kleszczy 
konieczna jest okresowa i regularna wymiana legowiska.
Przechowywanie: w oryginalnym opakowaniu i z dala od dzieci

Skład: olejek neem, substancje pomocnicze, naturalne substancje zapachowe.

200
mlml
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AMIWET pianka wspomagająca 
ochronę przeciw pchłom i kleszczom
Pianka wspomagająca ochronę przeciw pchłom i kleszczom dla 
psów i kotów.

Właściwości: preparat wspomaga ochronę psów i kotów przed 
obecnością pcheł i kleszczy na sierści i skórze. 
Zastosowanie: wspomaganie ochrony przed pchłami i kleszczami.
Sposób stosowania: wyczesać sierść w kierunku przeciwnym do 
ułożenia włosa. Nałożyć na dłoń 1 lub 2 porcje pianki wielkości 
orzecha włoskiego, nanieść na sierść i wcierać w skórę w kierunku 
przeciwnym do ułożenia włosa. Czynność powtarzać aż do 
całkowitego pokrycia powierzchni ciała. Wysuszyć w sposób 
naturalny i wyczesać.
Środki ostrożności: należy unikać kontaktu pianki z oczami. 
Podczas jej wcierania należy używać ochronnych rękawiczek oraz 
umyć ręce po użyciu. Nie przeznaczona dla psów i kotów poniżej 1 
roku życia.
Uwaga: w celu uzyskania maksymalnego działania preparatu, po 
jego zastosowaniu, należy wyprowadzić psa na spacer.
Uwaga: w celu zmniejszenia ryzyka obecności pcheł i kleszczy 
konieczna jest okresowa i regularna wymiana legowiska. 
Przechowywanie: w oryginalnym opakowaniu i z dala od dzieci.

Skład: olejek neem, gliceryna, substancje pomocnicze.

150
mlml



C.A.P. KROPLE

C.C.P.

FLORATONYL

HEPACHOL

KARBOWITAL

PROSZEK ALKALICZNY

TABLETKI WZMACNIAJĄCE

Łagodzi podrażnienia spojówek i błony śluzowej nosa.

Wzmacnia odporność układu oddechowego.

Okres lotów, lęgu i wychowu młodych. Rekonwalescencja.

Wspomaga funkcjonowanie wątroby i ułatwia trawienie.

Łagodzi zaburzenia żołądkowo - jelitowe.

 Ułatwia trawienie i wzmacnia kondycję lotników.

Utrzymanie wysokiej fomy lotników. Reprodukcja.

15 ml

60 ml

30 ml

125 ml

125 ml

 280 g 

100 tab.

PojemnośćDziałanieProdukt Tabletki Płyn ProszekGołębie

Specjalistyczne preparaty 
dla gołębi
Dostarczają niezbędnych witamin, związków mineralnych 
i aminokwasów. Podtrzymują wysoką formę lotową gołębi 
oraz ułatwiają regenerację sił po długotrwałym wysiłku. 
Wspomagają funkcjonowanie układu oddechowego. 
Regulują pracę przewodu pokarmowego i funkcjonowanie 
wątroby. 



SPECJALISTYCZNE PREPARATY DLA GOŁĘBI

C.A.P.
Krople oczyszczające do oczu i nosa dla gołębi.

Właściwości: krople pomagają usunąć zanieczyszczenia z worka 
spojówkowego, łagodzą objawy związane z podrażnieniami 
spojówek oraz ograniczają wyciek z nosa i obrzęk powiek. Ułatwiają 
naturalne nawilżenie oczu i powiek.
Zastosowanie: higiena oczu i nosa. Stany nadmiernego łzawienia, 
wydzielania śluzu lub miejscowego wysuszenia błon śluzowych. 
Środki ostrożności: w przypadku nietolerancji przerwać 
stosowanie. 
Sposób stosowania: 
- zakraplać do worka spojówkowego lub nosa 3 razy dziennie po 
1 kropli
- koszowanie, po powrocie z lotu - po 1 kropli do nosa i oka. 

Skład wg INCI: AQUA, POTASSIUM GLUCONATE, MANNITOL, CHLORHEXIDINE 
DIGLUCONATE, DISODIUM EDTA 

C.C.P.
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla gołębi.
WZMACNIA UKŁAD ODDECHOWY.

Zastosowanie: mieszanka paszowa uzupełniająca wpływa 
korzystnie na nabłonki układu oddechowego oraz wykazuje 
działanie moczopędne. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: podawać w wodzie do picia 
lub z karmą. 
- rutynowe 5 ml mieszanki / 3 L wody lub / 3 kg karmy przez 3-5 dni. 
- podtrzymujące: 5 ml mieszanki / 3 L wody lub / 3 kg karmy co 15 
dni, przez cały rok. 1 ml zawiera 20 kropli.

Skład:  olej z ryb, produkty przetwarzania roślin: z sosny (Pinus silvestris ), z buku 
(Fagus sylvatica  L.).
Składniki analityczne: białko surowe 0,1%, włókno surowe 0,1%, oleje i tłuszcze 
surowe 85,0%, popiół  surowy 0,1%. 
Dodatki w 1 kg: Dietetyczne: Witaminy: 3a672a witamina A 600 000 IU, 3a671 
witamina D3 600 IU.

FLORATONYL
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla gołębi. Krople dla gołębi.
WZROST.
PIERZENIE.
REPRODUKCJA.
WITALNOŚĆ.

Zastosowanie: składniki mieszanki paszowej uzupełniającej 
wspomagają wzrost młodych ptaków, wpływają na upierzenie oraz 
witalność i reprodukcję. Dostarczają witamin niezbędnych do 
zaspokojenia ich potrzeb żywieniowych. Podawanie preparatu 
wpływa korzystnie na gołębie w okresie rekonwalescencji i 
osłabionego apetytu.  W przypadku stresu (transportowy, 
adaptacyjny, cieplny) lub rekonwalescencji ilość można podwoić i 
podawać przez okres 3 dni.
Instrukcja prawidłowego stosowania: 2 krople mieszanki / 60 ml 
wody do picia (35 kropli / 1 L wody). Podawać 1-2 razy w tygodniu. 
1 ml zawiera 20 kropli.  
Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt 
innych niż przeżuwacze. 
Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Skład: produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ze świń), glikol propylenowy.
Składniki analityczne: białko surowe 20,2%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze 
surowe 3,1%, popiół surowy 0,1%, wilgotność 71,6%.
Dodatki w 1L: Dietetyczne: Witaminy: 3a672a witamina A 10 000 000 IU, 3a671 
witamina D3 1 000 000 IU, 3a700 witamina E 30 000 IU, 3a820 witamina B1 1800 mg, 
3a witamina B2 2000 mg, 3a831 witamina B6 6000 mg, 3a315 niacynamid 30 000 
mg, 3a841 D-pantotenian wapnia 6000 mg, 3a witamina B12 (cyjanokobalamina) 
30 mg. Technologiczne: Emulgatory: E484 rycynolan glicerolopolietylenoglikolu 135 g. 
Konserwanty: E200 kwas sorbowy 1,5 g, E330 kwas cytrynowy 0,5 g.
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SPECJALISTYCZNE PREPARATY DLA GOŁĘBI

HEPACHOL
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla gołębi.
WĄTROBA.
TRAWIENIE.

Zastosowanie: mieszanka paszowa uzupełniająca wpływa 
korzystnie na pracę układu pokarmowego, a w szczególności ułatwia 
funkcjonowanie wątroby. Składniki mieszanki wzmagają 
perystaltykę jelit oraz pobudzają produkcję żółci i wydzielanie 
enzymów trawiennych. Zaleca się podawać mieszankę przy 
nadmiarze pokarmu, przy wypadaniu piór, w czasie przygotowań do 
sezonu wiosennego oraz dla utrzymania wysokiej formy podczas 
lotów. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: podawać z wodą do picia: 
- 5 ml / 1 litr wody przez 7 - 10 dni 
- w okresie lotów stosować w tej samej ilości 1 raz w tygodniu. 
Po otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu. 

Skład: sorbitol, glikol propylenowy, produkty przetwarzania roślin: karczoch 
zwyczajny (Cynara scolymus), liść boldo (Pneumus boldus), rozmaryn lekarski 
(Rosmarinus officinalis), mniszek lekarski (Taraxacum officinale).
Składniki analityczne: białko surowe 2,4%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze 
surowe 0%, popiół surowy 0,3%, wilgotność 34,7%.
Dodatki w 1 kg: Dietetyczne: Aminokwasy: 3.2.3 L-lizyna HCl 5,7g.

KARBOWITAL
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla gołębi.
PRAWIDŁOWA PRACA ŻOŁĄDKA I JELIT.

Zastosowanie: mieszanka paszowa uzupełniająca wpływa 
korzystnie na przewód pokarmowy działając wspomagająco przy 
zaburzeniach żołądkowo-jelitowych. Koloidalny roztwór węgla 
chroni błonę śluzową przewodu pokarmowego przed drażniącymi 
czynnikami, absorbuje szkodliwe substancje (np. nawozy, środki 
ochrony roślin). Preparat wspomaga  prawidłowe funkcjonowanie 
jelit. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: podawać po wymieszaniu z 
karmą lub bezpośrednio: 0,5 ml / kg m.c. 2 razy dziennie. 
W razie konieczności ilość można zwiększyć. 
Przed użyciem wstrząsnąć. 
Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Skład: cukier z buraków cukrowych (sacharoza), węgiel roślinny (węgiel drzewny), 
gliceryna, glikol propylenowy.
Składniki analityczne: białko surowe 0,27%, włókno surowe 0,63%, oleje i 
tłuszcze surowe 0,11%, popiół surowy 0,19%, wilgotność 25,6%.
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PROSZEK ALKALICZNY
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla gołębi.
TRAWIENIE I KONDYCJA.

Zastosowanie: mieszankę paszową uzupełniającą stosuje się w celu 
poprawy trawienia, przy fizjologicznej kwasicy metabolicznej i po 
zwiększonym wysiłku mięśniowym. Podawanie preparatu, 
umożliwia uzyskania dobrej kondycji i utrzymanie wysokiej formy w 
czasie całego sezonu lotowego oraz ułatwia wymianę upierzenia. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: podawać z wodą do picia: 
- następnego dnia po powrocie z lotu: 5 g / 2 L wody 
- w okresie przerwy zimowej: 5 g / 2 L wody 1 raz w tygodniu 
Płaska łyżeczka do herbaty lub płaska miarka (5 ml) zawiera ok. 4,5 g 
mieszanki. 
Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Skład: siarczan sodu, dwuwęglan sodu, chlorek sodu.
Składniki analityczne: wapń 0%, sód 32%, fosfor 0%.
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SPECJALISTYCZNE PREPARATY DLA GOŁĘBI

TABLETKI WZMACNIAJĄCE
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla gołębi.
WSPOMAGAJĄ PRACĘ UKŁADU ODDECHOWEGO
 I POKARMOWEGO.

Zastosowanie: składniki mieszanki paszowej uzupełniającej 
ułatwiają pracę układu oddechowego i pokarmowego oraz wpływają 
na poprawę metabolizmu kości. 
Sposób stosowania: podawać bezpośrednio lub z karmą. 
Okres odchowu młodych 
- 1 tabletka / dzień przez 5 dni, stosować co 7 dni.
Okres łączenia w pary 
- 1 tabletka / samicę 2-3 razy w tygodniu.  
Sezon lotów 
- 1 tabletka 2 razy w tygodniu.  
Gołębie powracające z lotu 
- 1 tabletka / dzień przez 2 dni po powrocie.  

Skład: laktoza, fosforan trójwapniowy, glukoza, chlorek magnezu, produkty 
przetwarzania roślin: korzeń imbiru (Zingiber officinale), korzeń goryczki żółtej 
(Gentiana lutea), owoce biedrzeńca anyżu (Pimpinella anisum), sole kwasów 
tłuszczowych (stearynian magnezu), mono- i dwuglicerydy kwasów tłuszczowych 
(kwasy: palmitynowy, stearynowy, arachidowy). 
Składniki analityczne: białko surowe 0,1%, włókno surowe 1,0%, oleje i tłuszcze 
surowe 4,0%, popiół surowy 17,7%.
Dodatki w 1 kg: Dietetyczne: Pierwiastki śladowe: 3b104 siarczan żelaza 
siedmiowodny 2850 mg, 3b503 siarczan manganu jednowodny 300 mg.
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FLORABACTIL

FLORACAL

FLORACHOLINE

FLORAFEROL

FLORAMUCIL

FLORAMUE

FLORAROME

FLORARUTIL

FLORATONYL

FLORATRANSIT

Zapobieganie i zwalczanie stanów niedożywienia.

Ułatwia okres lęgowy i wzrost.

Wspomaga pracę wątroby.

Wpływa korzystnie na reprodukcję.

Ułatwia funkcjonowanie układu oddechowego.

Wpływa korzystnie na proces pierzenia.

Wzmacnia układ oddechowy i pokarmowy.

Zwiększa intensywność czerwonej barwy piór. 

Stymuluje wzrost, witalność, rozrodczość, upierzenie.

Reguluje trawienie.

30 g

15 ml

15 ml

15 ml

15 ml

15 ml

15 ml

10 g

15 ml

10 g

PojemnośćDziałanieProdukt Płyn ProszekPtaki

Preparaty dla ptaków ozdobnych
Wzmacniają odporność organizmu. Korzystnie wpływają 
na procesy trawienia i zwalczanie zaburzeń żołądkowo - 
jelitowych. Skracają okres rekonwalescencji po przebytych 
chorobach. Zwiększają zdolności rozrodcze i ułatwiają 
tworzenie skorupy jaj. Wpływają na intensywność barwy 
piór i proces pierzenia.



FLORABACTIL
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla ptaków ozdobnych.

Przeznaczenie: mieszanka paszowa uzupełniająca jest przeznaczo-
na dla ptaków ozdobnych. Podstawowym warunkiem wykorzystania 
substancji odżywczych jest właściwy proces trawienia. Składniki 
mieszanki wpływają korzystnie na jego przebieg, wspomagają 
osłabioną zdolność trawienia białek przez ptaki, co pozwala uniknąć 
utraty masy ciała oraz wychudzenia. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: 
- 2 miarki mieszanki / 30 ml wody do picia (1 łyżeczka do herbaty 
/ 300 ml wody). Podawać przez 3 kolejne dni w tygodniu, przez okres 
kilku miesięcy. 
PAPUGI: 
- 4 miarki mieszanki / 5 ml wody do picia (1 łyżeczka do herbaty) i 
nasączyć 30 g ziarna lub 2 łyżeczki do herbaty / 45 ml wody do picia i 
nasączyć 300 g ziarna. Podawać przez 3 kolejne dni w tygodniu, 
przez okres kilku miesięcy. 
1 miarka zawiera 0,16 g mieszanki. 
Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt 
innych niż przeżuwacze. 
Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Skład: laktoza, siara, ekstrakt z Ananas comosus, sole kwasów tłuszczowych 
(stearynian magnezu) 
Składniki analityczne: białko surowe 2,48%, włókno surowe 0,1%, popiół surowy 
0,4%, oleje i tłuszcze surowe 0,5%, lizyna 0,18%, metionina 0,03%, wapń 0,01%, 
fosfor 0%, sód 0%, wilgotność 5% 

FLORACAL
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla ptaków ozdobnych.

Zastosowanie: mieszanka paszowa paszowa uzupełniająca jest 
przeznaczona dla ptaków ozdobnych jako dodatek do karmy. 
Uzupełnia dawkę pokarmową w podstawowe składniki mineralne 
oraz aminokwasy. Zawiera łatwo przyswajalne makro- 
i mikroelementy konieczne do prawidłowego wzrostu, rozwoju oraz 
funkcjonowania organizmu. Mieszanka zawiera składniki wpływają-
ce na prawidłowy przebieg procesu tworzenia skorupy jaja, stanowi 
niezbędny dodatek do karmy dla ptaków w okresie reprodukcji. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: 
- 5 kropli mieszanki / 60 ml wody do picia (1 łyżeczka do herbaty 
/ 1 L wody) - 1 raz w tygodniu, 
- okres wzrostu młodych, przygotowanie do rozrodu oraz po 15 
dniach od zakończenia pierzenia - 1 raz dziennie,
PAPUGI: 
- 5 kropli mieszanki / 5 ml wody do picia (łyżeczka do herbaty) 
i nasączyć 30 g ziarna lub 2 łyżeczki mieszanki / 150 ml wody do picia 
i nasączyć 1kg ziarna - 1 raz w tygodniu, 
- okres wzrostu młodych, przygotowanie do rozrodu oraz po 15 
dniach od zakończenia pierzenia - 1 raz dziennie.
1 ml zawiera 20 kropli. 
Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Skład: chlorek wapnia, maltodekstryna 
Składniki analityczne: białko surowe 0%, popiół surowy 1,4%, oleje i tłuszcze 
surowe 0,1%, włókno surowe 0%, wapń 0,35%, fosfor 0,4%, sód 0%, lizyna 0,002%, 
metionina 0%, wilgotność 86,5% 
Dodatki w 1 L: witaminy i pro-witaminy: cholina (chlorek choliny) 140 mg, 
aminokwasy i ich sole: 3.2.3. L-lizyna HCl 20 mg, mieszanka pierwiastków 
śladowych: E1 żelazo (chlorek żelaza sześciowodny) 140 mg, E5 mangan (chlorek 
manganu czterowodny) 127 mg, E6 cynk (siarczan cynku siedmiowodny) 10 mg, 
E4 miedź (chlorek miedzi dwuwodny) 7 mg, E3 kobalt (chlorek kobaltu 
sześciowodny) 1,4 mg, konserwanty: E338 kwas ortofosforowy 17,2 g 

FLORACHOLINE
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla ptaków ozdobnych.

Przeznaczenie: mieszanka paszowa uzupełniająca wpływa na 
przemianę tłuszczową w wątrobie, wspomaga wydzielanie kwasów 
żółciowych oraz dostarcza energii. Wpływa korzystnie na funkcje 
układu pokarmowego, ułatwia eliminację tłuszczu z wątroby oraz 
produkcję żółci. 
Sposób stosowania: 
- 10 kropli mieszanki / 60 ml wody do picia 
(1 łyżeczka do herbaty / 500 ml wody) - 2 razy w tygodniu, 
PAPUGI: - 10 kropli mieszanki / 5 ml wody do picia (łyżeczka do 
herbaty) i nasączyć 30 g ziarna lub 2 łyżeczki mieszanki / 75 ml wody 
do picia i nasączyć 500 g ziarna - 2 razy w tygodniu. 
1 ml zawiera 20 kropli. 
Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Skład: sorbitol, gliceryna 
Składniki analityczne: wilgotność 56,6%, białko surowe 31,2%, popiół surowy 
0,1%, oleje i tłuszcze surowe 0%, włókno surowe 0%, wapń 0%, fosfor 0%, sód 0%, 
lizyna 2%, metionina 0% 
Dodatki w 1 L: witaminy i pro-witaminy: chlorek choliny) 500 g, aminokwasy i ich 
sole: 3.2.3. L-lizyna HCl 20 g 
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FLORAFEROL
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla ptaków ozdobnych.

Zastosowanie: mieszanka paszowa uzupełniająca jest dodatkiem 
do karmy niezbędnym w okresie reprodukcji. Wpływa korzystnie na 
poprawę zdolności reprodukcyjnych samców i samic oraz na 
wskaźniki wylęgu. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: 
- 8 kropli mieszanki / 60 ml wody do picia 
(1 łyżeczka do herbaty / 1 L wody), podawać 2 razy w tygodniu przez 
3 tygodnie oraz przez cały okresie rozrodu,
PAPUGI: - 8 kropli mieszanki / 5 ml wody do picia (1 łyżeczka do 
herbaty) i nasączyć 30 g ziarna lub 1 łyżeczka / 75 ml wody do picia 
i nasączyć 500 g ziarna, podawać 2 razy w tygodniu przez 
3 tygodnie oraz przez cały okres rozrodu. 
1 ml zawiera 20 kropli 
Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Skład: syrop cukrowy, glikol propylenowy 
Składniki analityczne: wilgotność 60,2%, białko surowe 0%, popiół surowy 0,1%, 
oleje i tłuszcze surowe 0%, włókno surowe 0%, lizyna 0%, metionina 0%, wapń 0%, 
fosfor 0%, sód 0% 
Dodatki w 1 L: witaminy i pro-witaminy: 3a700 witamina E 40 000 IU 

FLORAMUCIL
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla ptaków ozdobnych.

Zastosowanie: mieszanka paszowa uzupełniająca jest dodatkiem 
do karmy  lub wody do picia. Wpływa na poprawę funkcjonowania 
układu oddechowego. Rośliny aromatyczne wywierają korzystne 
działanie na śluzówkę górnych dróg oddechowych. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: 
podawać okresowo celem wspomagania pracy układu oddechowego:
- 4 krople mieszanki / 60 ml wody do picia (2 ml / 1L wody), 
PAPUGI: - 4 krople mieszanki / 5 ml wody (1 łyżeczka do herbaty 
i nasączyć 30 g ziarna). 
1 ml zawiera 20 kropli. 
Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Skład: syrop cukrowy, produkty przetwarzania roślin: eukaliptus (Eucalyptus), 
rozmaryn (Rosmarinus officinalis), tymianek (Thymus vulgaris), sosna (Pinus 
silvestris) 
Składniki analityczne: białko surowe 1,3%, popiół surowy 0,3%, oleje i tłuszcze 
surowe 2,3%, włókno surowe 1,3%, 
lizyna 0%, metionina 0%, wapń 0%, fosfor 0%, sód 0,2%, 
wilgotność 46% 
Dodatki w 1 kg: emulgatory i stabilizatory: E484 rycynolan glicerolopolietylenoglikolu 
38 500 mg 

FLORAMUE
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla ptaków ozdobnych.

Zastosowanie: mieszanka paszowa uzupełniająca jest dodatkiem 
do karmy. Uzupełnia dawkę pokarmową w witaminy, aminokwasy 
i mikroelementy niezbędne do prawidłowej budowy piór oraz 
funkcjonowania organizmu. Mieszanka zawiera metioninę 
wpływającą na prawidłowy przebieg procesu pierzenia. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: 
- 2 krople mieszanki / 60 ml wody do picia (lub 35 kropli / 1 litr wody) 
- przez cały okres pierzenia, 
PAPUGI: - 2 krople mieszanki / 5 ml wody do picia (łyżeczka do 
herbaty ) i nasączyć 30 g ziarna lub 35 kropli / 75 ml wody do picia i 
nasączyć 500 g ziarna - przez cały okres pierzenia. 
1 ml zawiera 20 kropli. 
Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Skład: syrop cukrowy, gliceryna 
Składniki analityczne: wilgotność 71,6%, białko surowe 1,5%, popiół surowy 
0,2%, oleje i tłuszcze surowe 5,4%, włókno surowe 0%, wapń 0%, fosfor 0%, sód 
0,05%, lizyna 0,5%, metionina 0,5% 
Dodatki w 1 L: witaminy i pro-witaminy: E672 witamina A 10 000 000 IU, E671 
witamina D3 800 000 IU, 3a700 witamina E 27 000 IU, witamina B1 2000 mg, 
witamina B2 1800 mg, 3a831 witamina B6 6000 mg, witamina B12 28 mg, kwas 
nikotynowy 28 000 mg, D-pantotenian wapnia 6000 mg, chlorek choliny 10 000 
mg, D-biotyna 200 mg, aminokwasy, ich sole: 3.2.3. L-lizyna HCl 5000 mg, 3.1.1. 
DL-metionina 5000 mg, mieszanka pierwiastków śladowych: E4 miedź (siarczan 
miedzi pięciowodny) 120 mg, E1 żelazo (siarczan żelaza siedmiowodny) 110 mg, E5 
mangan (siarczan manganu jednowodny) 110 mg, E3 kobalt (siarczan kobaltu 
siedmiowodny) 115 mg; emulgatory i stabilizatory: E484 rycynolan 
glicerolopolietylenoglikolu 135 g; konserwanty: E200 kwas sorbowy 1500 mg; 
substancje aromatyzujące, naturalne lub syntetyczne: glicyna (CAS nr 56-40-6) 
5000 mg 
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FLORAROME
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla ptaków ozdobnych.

Zastosowanie: mieszanka paszowa uzupełniająca jest dodatkiem 
do karmy lub wody do picia. Wpływa na poprawę funkcjonowania 
układu oddechowego i pokarmowego, poprzez wspomaganie pracy 
układu odpornościowego ptaków. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: 
- 3 krople mieszanki / 60 ml wody do picia (2 ml / 1 L wody), podawać 
1 raz w miesiącu przez okres 5 - 10 dni, 
PAPUGI: - 3 krople mieszanki / 5 ml wody do picia (łyżeczka do 
herbaty) i nasączyć 30 g ziarna lub 2 ml / 75 ml wody do picia i 
nasączyć 500 g ziarna, podawać 1 raz w miesiącu przez okres 5 - 10 
dni. 
1 ml zawiera 20 kropli. 
Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Skład: syrop cukrowy, produkty przetwarzania roślin :  eukaliptus (Eucalyptus), 
mięta pieprzowa (Mentha piperita), tymianek (Thymus vulgaris), sosna (Pinus 
silvestris) 
Składniki analityczne: białko surowe 1,3%, popiół surowy 0,3%, oleje i tłuszcze 
surowe 2,3%, włókno surowe 1,3%, lizyna 0%, metionina 0%, wapń 0%, fosfor 0%, 
sód 0,2%, wilgotność 46% 
Dodatki w 1 L: emulgatory i stabilizatory: E484 rycynolan glicerolopolietylenoglikolu 
38 500 mg 

FLORARUTIL
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla ptaków ozdobnych.

Zastosowanie: mieszanka paszowa uzupełniająca jest dodatkiem 
do karmy lub wody do picia. Wpływa na zwiększenie intensywności 
czerwonej barwy piór. Mieszanka może być podawana w wodzie do 
picia, w połączeniu z floramue lub podawana w papce albo 
wymieszana z tartą marchwią. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: 
- 1 miarka mieszanki / 60 ml wody do picia lub 
z karmą / 15 ptaków, podawać na początku pierzenia przez kolejne 
20 dni. 
1 miarka zawiera ok. 0,12 g mieszanki. 
Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

Skład: maltodekstryna, koncentrat białka sojowego, laktoza 
Składniki analityczne: białko surowe 27,0%, popiół surowy 0,1%, oleje i tłuszcze 
surowe 0%, włókno surowe 0,1%, lizyna 2,4%, metionina 0,6%, wapń 0,2%, fosfor 
0,8%, sód 0,1%, wilgotność 5,3% 
Dodatki w 1 kg: dodatki sensoryczne: 2 a (iii) karotenoidy i ksantofile: E 161g 
kantaksantyna 66,7 g 

FLORATONYL
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla ptaków ozdobnych.

Zastosowanie: mieszanka paszowa uzupełniająca jest dodatkiem 
do karmy lub wody do picia. Dostarcza witamin niezbędnych do 
zaspokojenia potrzeb żywieniowych ptaków. Składniki mieszanki 
wspomagają wzrost młodych ptaków, wpływają na upierzenie oraz 
witalność i reprodukcję. Hydrolizat miazgi wątrobowej dostarcza 
obok żelaza, witaminy A, D, K, witaminy z grupy B oraz witaminę C. 
Usprawniają metabolizm, wspomagają procesy odpornościowe w 
organizmie oraz wpływają korzystnie na procesy  odnowy 
nabłonków. Biorą udział w mineralizacji kości, regulowaniu 
gospodarki wapniowo- fosforowej. Podawanie mieszanki wpływa 
korzystnie na ptaki w okresie rekonwalescencji i osłabionego 
apetytu. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: 
- 2 krople mieszanki / 60 ml wody do picia (35 kropli / 1 L wody), 
podawać 1-2 razy w tygodniu, 
PAPUGI: - 2 krople mieszanki / 5 ml wody do picia (łyżeczka do 
herbaty) i nasączyć 30 g ziarna (35 kropli / 75 ml wody i nasączyć 500 g 
ziarna), podawać 1 - 2 razy w tygodniu. 
1 ml zawiera 20 kropli. 
W przypadku stresu (transportowy, adaptacyjny, cieplny) lub 
rekonwalescencji dawkę można podwoić i podawać przez okres 3 
dni. Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt 
innych niż przeżuwacze. Po otwarciu przechowywać w suchym i 
chłodnym miejscu. 

Skład: produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ze świń), glikol propylenowy 
Składniki analityczne: białko surowe 20,2%, popiół surowy 0,1%, oleje i tłuszcze 
surowe 3,1%, włókno surowe 0%, wapń 0,01%, fosfor 0,33%, sód 0,08%, lizyna 0%, 
metionina 0%, wilgotność 71,6% 
Dodatki w 1 L: witaminy i pro-witaminy: E672 witamina A 10 000 000 IU, E671 
witamina D3 1 000 000 IU, 3a700 witamina E 30 000 IU, witamina B1 1800 mg, 
witamina B2 2000 mg, 3a831 witamina B6 6000 mg, kwas nikotynowy 30 000 mg, 
D-pantotenian wapnia 6000 mg, witamina B12 30 mg; emulgatory i stabilizatory: 
E484 rycynolan glicerolopolietylenoglikolu 135 g; konserwanty: E200 kwas 
sorbowy 1,5 g, E330 kwas cytrynowy 0,5 g 
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FLORATRANSIT
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla ptaków ozdobnych.

Zastosowanie: Mieszanka paszowa uzupełniająca – mineralna jest 
dodatkiem do karmy. Wpływa na funkcjonowanie przewodu 
pokarmowego, na prawidłową konsystencję odchodów, dostarcza 
organizmowi elektrolitów. Osłania przewód pokarmowy oraz działa 
korzystnie na rozwój prawidłowej flory jelitowej. Ogranicza utratę 
wody przez ścianę jelita. 
Instrukcja prawidłowego stosowania: 
- 1 miarka mieszanki / 40 g papki pokarmowej. 
1 miarka zawiera ok. 0,12 g mieszanki. 
Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 
Uwaga: mieszankę podawać w postaci papki, ponieważ nie 
rozpuszcza się w wodzie.

Skład: tlenek magnezu, chlorek sodu 
Składniki analityczne: magnez 2,1%, sód 1,5%, lizyna 0%, 
metionina 0%, wapń 0%, fosfor 0% 
Dodatki w 1 kg: substancje wiążące i przeciwzbrylające: E558 
bentonit-montmorylonit 955 g 
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