
Karmy uzupełniające dla psów i kotów
DO PEŁNI ZDROWIA



Rodzaj podawanej karmy:

Karma domowa

Karma gotowa dla psów dorosłych*

Okres wzrostu: 

1 tabl. / 5 kg m.c. / dzień 

1 tabl. / 10 kg m.c. / dzień

Okres ciąży i laktacji: 

1 tabl. / 5 kg m.c. / dzień 

1 tabl. / 15 kg m.c. / dzień

Rodzaj podawanej karmy:

Karma domowa

Karma gotowa dla psów dorosłych*

Okres wzrostu: 

1 tabl. / 5 kg m.c. / dzień 

1 tabl. / 10 kg m.c. / dzień

Okres ciąży i laktacji: 

1 tabl. / 5 kg m.c. / dzień 

1 tabl. / 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, 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.

WITA-VET junior+adult, Ca/P=2 jest 
karmą uzupełniającą – mineralną dla 
psów w okresie wzrostu, suk 
ciężarnych i karmiących. Karma 
korzystnie wpływa na procesy 
mineralizacji kości w okresie wzrostu. 
Tabletki są wyjątkowo smaczne, dzięki 
czemu psy chętnie je przyjmują. 
Można je podawać jako przysmak dla 
psów dorosłych.

WITA-VET junior+adult, Ca/P=2, 3,2g 
WZROST, CIĄŻA, LAKTACJA.

3030
tabletektabletek

3,23,2
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Ca/PCa/P 100100
tabletektabletek

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.

WITA-VET junior+adult, Ca/P=2 
jest karmą uzupełniającą – mineralną, 
przeznaczoną dla psów dużych ras, 
szczeniąt w okresie wzrostu oraz suk w 
okresie ciąży i laktacji. Karma korzystnie 
wpływa na procesy mineralizacji kości w 
czasie wzrostu. Pomocna dla psów w 
okresie rekonwalescencji i dla psów 
hodowlanych lub narażonych na 
wysiłek fizyczny. Zalecana jako 
uzupełnienie diety dla psów aktywnych. 
Tabletki są wyjątkowo smaczne, dzięki 
czemu zwierzęta chętnie je przyjmują.

WITA-VET junior+adult, Ca/P=2, 8g 
WZROST, PRACA, WITALNOŚĆ, CIĄŻA, LAKTACJA.
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1 tab.

/5-15 kg.

1 tab.

/20-30 kg.

Rodzaj karmy:

Karma domowa

Karma gotowa 

Wzrost:

3 tabl. / 20 kg m.c. / dzień

1 tabl. / 20 kg m.c. / dzień

Ciąża i laktacja:

3 tabl. / 30 kg m.c. / dzień

1 tabl. / 30 kg m.c. / dzień

Witalność:

1 tabl. / 20 kg m.c. / dzień

1 tabl. / 30 kg m.c. / dzień

Rodzaj karmy:

Karma domowa

Karma gotowa 

Wzrost:

3 tabl. / 20 kg m.c. / dzień

1 tabl. / 20 kg m.c. / dzień

Ciąża i laktacja:

3 tabl. / 30 kg m.c. / dzień

1 tabl. / 30 kg m.c. / dzień

Witalność:

1 tabl. / 20 kg m.c. / dzień

1 tabl. / 30 kg m.c. / dzień
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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.

WITA-VET junior+adult karma uzupełniająca 
przeznaczona dla szczeniąt, suk i kotek 
ciężarnych, karmiących, dla psów w okresie 
rekonwalescencji, psów hodowlanych, 
wystawowych oraz dla zwierząt narażonych na 
długotrwały wysiłek fizyczny. Stosuje się także 
przy osłabionym apetycie oraz u zwierząt 
starszych. Zawarte w karmie składniki wpływają 
korzystnie na ogólny metabolizm organizmu, 
mineralizację kości, ułatwiają prawidłowe 
funkcjonowanie gruczołów łojowych oraz 
pomagają w utrzymaniu elastyczności skóry i 
lśniącej sierści.

WITA-VET junior+adult, krople 
WZROST, CIĄŻA, LAKTACJA, WITALNOŚĆ.

25 ml
ilość netto

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.

WITA-VET RSS SIERŚĆ 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 
czynników krwiotwórczych. Wpływa korzystnie 
na prawidłowe funkcjonowanie organizmu ze 
względu na zawartość aminokwasów, takich jak: 
izoleucyna, leucyna, lizyna, metionina, 
fenyloalanina, treonina, walina. Hydrolizat 
wspomaga czynności komórek wątroby. 
Witaminy wpływają na procesy odpornościowe 
oraz przemiany metaboliczne organizmu.

WITA-VET RSS SIERŚĆ, krople
LŚNIĄCA SIERŚĆ I ZDROWA SKÓRA.

25 ml
ilość netto



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
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Skład: węglan wapnia, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ze świń), drożdże, fosfolipidy, kurkuma, olej palmowy, wyciąg z Tagetes erecta L. 
(zawiera luteinę), skoncentrowany sok z melona naturalnie bogaty w dysmutazę ponadtlenkową. Składniki analityczne: popiół surowy 25,4%, białko 
surowe 22,3%, włókno surowe 12,0%, wapń 7,84%, oleje i tłuszcze surowe 7,4%, wilgotność 3,2%, sód 0,26%, fosfor 0,26%, potas 0,24%. Dodatki w 1 kg: 
witaminy i pro-witaminy: 3 a 300 witamina C 52,36 g, 3a700 witamina E 41,88 g, 3 a370 tauryna 157 g, mieszanka pierwiastków śladowych: 3b813 selen 
(selenometionina) 10,47 mg, E6 cynk (tlenek cynku) 5,6 g, przeciwutleniacze: E321 butylohydroksytoluen (BHT) 72 mg.

WYZIUM® zawiera taurynę, która 
wspomaga sprawne funkcjonowanie 
soczewki i siatkówki oka. Wyciąg z 
kurkumy chroni narząd wzroku 
poprzez działanie przeciwzapalne. 
Karotenoidy (luteina i zeaksantyna) 
wpływają na utrzymanie i poprawę 
zdolności widzenia. Dysmutaza 
ponadtlenkowa uaktywnia naturalne 
procesy chroniące narząd wzroku. 
Witamina E i C oraz oligo-elemeny 
(cynk, selen i chrom) usprawniają 
procesy metaboliczne zachodzące w 
oku.

WYZIUM®

OPÓŹNIA ZMĘTNIENIE SOCZEWKI.
CHRONI NARZĄD WZROKU. 

UTRZYMUJE SPRAWNE FUNKCJONOWANIE SIATKÓWKI.

Skład: glikol propylenowy, produkty pochodzenia zwierzęcego. Składniki analityczne: wilgotność 71,6%, oleje i tłuszcze surowe 6,2%, białko surowe 
5,6%, popiół surowy 0,3%, włókno surowe 0%. Dodatki w 1 l: E672 witamina A 10 000 000 IU, E671 witamina D3 1 000 000 IU, E700 witamina E 30 000 IU, 
witamina B1 1 800 mg, witamina B2 2 000 mg, pantotenian wapnia 6 000 mg, E3a831 witamina B6 6 000 mg, witamina B12 30 mg, witamina PP 30 000 mg, 
wyciąg wątrobowy 12 000 mg, E484 Gliceryl polietyleno-glikol rycynolanowy 135 g, E200 kwas sorbowy 1,5 g, E330 kwas cytrynowy 0,5 g.

WITA TONYL karma dostarcza witamin niezbędnych do zaspokojenia potrzeb 
żywieniowych małych zwierząt. Do stosowania w okresie wzrostu, ciąży, laktacji. 
Wpływa na zwierzęta starsze, przemęczone, w okresie rekonwalescencji, 
osłabionego apetytu. Hydrolizat miazgi wątrobowej dostarcza szereg witamin z 
grupy B w szczególności czynników krwiotwórczych. W składzie aminokwasy: 
izoleucyna, leucyna, lizyna, metionina, fenyloalanina, treonina, walina. 
Wpływają na metabolizm, wspomagają odporność, wpływają na odnowę 
nabłonków i skóry, biorą udział w mineralizacji kości, regulowaniu gospodarki 
wapniowo - fosforowej. 

WITA TONYL
WZROST, CIĄŻA, LAKTACJA, REKONWALESCENCJA.

Kawie i chomiki: 

1 - 2 krople/dzień

Żółwie: 

1 kroplę/100 g m.c./tydzień

Króliki:

3 - 5 kropli/dzień

Kawie i chomiki: 

1 - 2 krople/dzień

Żółwie: 

1 kroplę/100 g m.c./tydzień

Króliki:

3 - 5 kropli/dzień
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30 ml
ilość netto

30 ml
ilość netto

4040
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1 tab.

/15 kg.

Psy dorosłe powyżej 8 roku życia:

1 tabletka / 10 kg m.c. / dzień

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 

WITA-VET SENIOR jest karmą 
uzupełniająca przeznaczoną 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 chronią 
organizm przed wolnymi rodnikami.  
Koenzym Q10 stymuluje odporność i 
wzmacnia pracę  serca. Tabletki są 
wyjątkowo smaczne, dzięki czemu 
zwierzęta chętnie je przyjmują. 

WITA-VET SENIOR, 1g
WITALNOŚĆ, SIERŚĆ.

11
gramgram

xx8080
tabletektabletek

22
gramgram

xx3030
tabletektabletek

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.

WITA-VET STAWY karma uzupełniająca 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 w 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.

WITA-VET STAWY, 2g 
OCHRONA I WZMOCNIENIE STAWÓW.

1 tab.

/10 kg.

1/2 tab. / 15 kg m.c. / przez 15 dni1 tab. / 15 kg m.c. / przez 30 dni następnie



Skład: fosforan dwuwapniowy, drożdże piwne-martwe (uzyskane z Saccharomyces cerevisiae), mączka mięsna (sproszkowana wątroba wieprzowa), 
gliceryna, tlenek magnezu. Składniki analityczne: popiół surowy 45,00%, białko surowe 29,30%, wapń 13,60%, fosfor 10,50%, wilgotność 0,10%, oleje 
i tłuszcze surowe 3,75%, magnez 1,00%, włókno surowe 0,00%, sód 0,00%. Przeciwutleniacze: E321 butylohydroksytoluen (BHT) 72 mg. Dodatki w 1kg: 
witaminy i pro-witaminy: 3a672b witamina A 1 000 000 IU, 3a671 witamina D3 5 000 IU, 3a700 witamina E 1 250 IU, 3a300 witamina C (kwas L-askorbowy) 
10 000mg, 3a315 kwas nikotynowy 1500mg, 3a841 kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) 7500mg, 3a890 chlorek choliny 3000mg, 3a820 witamina B1 
750mg, 3a witamina B2 750mg, 3a831 witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 100mg, 3a880 biotyna 50mg, 3a316 kwas foliowy 40mg, 3a witamina B12 
40,15mg, aminokwasy, ich sole: 3c362 L-arginina 2000mg, 3.2.3 L-lizyna HCl 2000mg, mieszanka pierwiastków śladowych: 3b103 żelazo (siarczan żelaza 
jednowodny) 2900mg, 3b405 miedź (siarczan miedzi pięciowodny) 500mg, 3b202 jod (jodan wapnia) 1070mg, 3b605 cynk (siarczan cynku jednowodny) 
250mg, 3b502 mangan (tlenek manganu) 130mg.

WITA-VET junior+adult, Ca/P=1,3 
jest karmą uzupełniającą - mineralną, 
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.

WITA-VET junior+adult, Ca/P=1,3, 1g 
WZROST, PRACA, WITALNOŚĆ.

1 tab.

/10 kg.

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

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

mała – m.c. ‹ 10 kg

średnia – m.c. 10-25 kg

duża – m.c. › 25 kg
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3 tabletki / 5 kg m.c. / dzień

6 tabletek / 10 kg m.c. / dzień

6 tabletek / 20 kg mc. / 2 x dzień

3 tabletki / 5 kg m.c. / dzień

6 tabletek / 10 kg m.c. / dzień

6 tabletek / 30 kg mc. / 2 x dzień
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1 tabletka / 5 kg m.c. / dzień

2 tabletki / 10 kg m.c. / dzień

4 tabletki / 20 kg mc. 

1 tabletka / 5 kg m.c. / dzień

2 tabletki / 10 kg m.c. / dzień

4 tabletki / 30 kg mc. 

mała – m.c. ‹ 10 kg

średnia – m.c. 10-25 kg

duża – m.c. › 25 kg

Ok
re
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tu

3 tabletki / 5 kg m.c. / dzień

6 tabletek / 10 kg m.c. / dzień

6 tabletek / 20 kg mc. / 2 x dzień

3 tabletki / 5 kg m.c. / dzień

6 tabletek / 10 kg m.c. / dzień

6 tabletek / 30 kg mc. / 2 x dzień
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średnia – m.c. 10-25 kg

duża – m.c. › 25 kg
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1 tabletka / 5 kg m.c. / dzień

2 tabletki / 10 kg m.c. / dzień

4 tabletki / 20 kg mc. 

1 tabletka / 5 kg m.c. / dzień

2 tabletki / 10 kg m.c. / dzień

4 tabletki / 30 kg mc. 
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Ca/PCa/P 400400
tabletektabletek

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.

WITA-VET junior+adult, Ca/P=2 
jest karmą uzupełniającą – mineralną, 
przeznaczoną dla szczeniąt w okresie 
wzrostu oraz suk w ciąży i w okresie 
laktacji. Karma wpływa na procesy 
mineralizacji kości w okresie wzrostu. 
Tabletki są wyjątkowo smaczne. 
Szczeniętom żywionym karmą gotową 
przeznaczoną na okres wzrostu oraz 
psom dorosłym o m.c. ‹ 25 kg można 
podawać WITA-VET junior+adult Ca/P=1,3.

WITA-VET junior+adult, Ca/P=2, 2g 
WZROST, PRACA, WITALNOŚĆ, CIĄŻA, LAKTACJA.

5050
tabletektabletek

22
gramgram

xx//
22

Ca/PCa/P 300300
tabletektabletek

1 tab.
/5 kg.



Kocięta do 10 miesiąca - 2 tab. / dzień

Kotki ciężarne 1 tab. rano i wieczorem (z wyjątkiem ostatniego tyg. ciąży)

Kotki karmiące w okresie laktacji 2 tab. rano i wieczorem

Koty dorosłe (m.c. poniżej 4kg) 1 tab. / dzień przez 7-14 dni w miesiącu

Koty dorosłe (m.c. powyżej 4 kg) 2 tab. / dzień przez 7-14 dni w miesiącu

do 3 miesiąca - 1 tab. / dzień

195195
mg/tab.mg/tab.

xx3030
tabletektabletek

Skład: drożdże piwne-martwe (uzyskane z Saccharomyces cerevisiae), składniki uboczne pochodzenia zwierzęcego – sproszkowana wątroba (ze świń), 
lecytyna surowa. Składniki analityczne: popiół surowy 9%, białko surowe 34%, oleje i tłuszcze surowe 11%, wilgotność i włókno surowe < 1%, kwas 
linolowy (omega-6) 4,0%, kwas arachidonowy (omega-9) 3,0%, kwas linolenowy (omega-3) 0,4%. Dodatki w 1 kg: witaminy i pro-witaminy: witamina A 
(E672) 300 000 IU, witamina E (3a700) 15 000 IU, witamina B2 (3a) 3 000 mg, kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) ( 3a841) 3 000 mg, kwas 
nikotynowy (3a315) 30 000 mg, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) (3a821) 3 600 mg, D-biotyna (3a880) 75 mg, tauryna (3a370) 12 500 mg, 
aminokwasy, ich sole: metionina (3c301) 50 000 mg, mieszanka pierwiastków śladowych: cynk (siarczan cynku jednowodny) (3b605) 27 600 mg, jod (jodan 
wapnia) (3b202) 308 mg, miedź (siarczan miedzi pięciowodny) (3b405) 2 750 mg.

WITA-VET SIERŚĆ Kot jest karmą 
uzupełniająca zalecana 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. 

WITA-VET SIERŚĆ Kot
LŚNIĄCA SIERŚĆ I ZDROWA SKÓRA.

Koty o m.c. do 4kg przez 8-10 dni w miesiącu

przez 8-10 dni w miesiącuKoty o m.c. powyżej 4kg 2 tab. / dzień

1 tab. / dzień

195195
mg/tab.mg/tab.

xx3030
tabletektabletek

Skład: fosforan diwapnia, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (wątroba wołowa), drożdże piwne- martwe (z Saccharomyces cerevisiae), 
tlenek magnezu. Składniki analityczne: popiół surowy 34,0%, białko surowe 31,0%, wapń 9,0%, fosfor 7,0%, wilgotność 6,0%, wapń 5,0%, 
włókno surowe 3,5%, oleje i tłuszcze surowe 3,0%, 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, 3a314 kwas nikotynowy 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.

WITA-VET junior+adult ENERGIA Kot 
karma uzupełniająca 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. 

WITA-VET junior+adult ENERGIA Kot 
WZROST, CIĄŻA, LAKTACJA, WITALNOŚĆ.



Od 27 lat jesteśmy producentem i dystrybutorem 

preparatów dla zwierząt towarzyszących. Naszą 

misją jest troska o zdrowie zwierząt.

+48 62 753 04 47

EUROWET.PL

/EUROWET

/EUROWETFIRMA

PODZIAŁ PREPARATÓW ZE 
WZGLĘDU NA STOSOWANIE

WITA-VET JUNIOR+ADULT 
Ca/P=1,3

WITA-VET JUNIOR+ADULT
Ca/P=2

WITA-VET JUNIOR+ADULT
Ca/P=2

WITA-VET JUNIOR+ADULT
Ca/P=2

WITA-VET JUNIOR+ADULT 

WITA-VET RSS SIERŚĆ 

WITA TONYL PIES, KOT

WITA TONYL GRYZONIE

WYZIUM®

WITA-VET SENIOR 

WITA-VET PIES STAWY 

WITA-VET KOT ENERGIA 

WITA-VET KOT SIERŚĆ

GRAMATURA 
I ILOŚĆ

1g
80 i 400 tab.

2g
50 i 300 tab.

3,2g
30 i 100 tab

8g
30 i 80 tab.

Krople 25ml

Krople 25ml 

Krople 30ml 

Krople 30ml 

900mg 40 tab.

1g 80 tab.

2g 30 tab. 

195mg. 30 tab.

195mg. 30 tab.

MŁODY /
SENIOR

WZROST, 
CIĄŻA, 

WITALNOŚĆ
SPORT

RSS
LŚNIĄCA
SIERŚĆ


