Kde co najdete

JSME PANDA PLUS
Jsme malá rodinná firma, která se již od roku 1993 zabývá dovozem
a distribucí výrobků pro psy, kočky, koně a jiná domácí zvířata. Jsme tým lidí,
kteří milují zvířata. Jsme majitelé i chovatelé a v naší práci vidíme smysl.
Přinášíme na český trh řadu výrobků, které tu chybí nebo jsou svými účinky tak
výjimečné, že by se o nich mělo vědět.
V naší nabídce najdete vše od feromonových přípravků, antiparazitik, probiotik,
oční-ušní-zubní péče, kloubní výživy, urinární péče, vitamínů a minerálů, krmiv,
hraček a dalších doplňků. Opravdu je toho spousta, podívejte se sami
a prolistujte si náš katalog.

MVDr. Ľubica Mádrová

Bc. Tereza
a Jiří Valouškovi

majitelka maďarské ohařky
Kajlinky, papilonka Tedíka,
kočičky Cecilky
a kocourka Charlieho

Alice Morkesová

majitelka výmarského ohaře
Bondíka a kočiček Rózy,
Belinky a Phoebe

majitelé fenky Sunny

Ing. Soňa Daňková

majitelka fenky Majdy,
kočičky Mácy, kocourka Felixe
a poníka Charlotty

HVĚZDY KANCELÁŘE
tři kočičí kolegyně:
Čičmína, Andělka a Babu

Zuzana Kurincová

majitelka kocourka Čičina
a kobylky Uniky

IDENTIFIKACE ZVÍŘAT
LYSSAMARK 2023
IDENTIFIKAČNÍ MIKROČIPY KHEIRON
ČTEČKA MIKROČIPŮ KHEIRON
Čtečka POCKET
Čtečka CLASSIC - BÍLÁ
Čtečka ULTIMATE
ANTIPARAZITIKA A REPELENTY
GREEN OBOJEK PRO PSY 60 cm
GREEN OBOJEK PRO KOČKY 35 cm
Sergeant‘s Dual Action Flea & Tick obojek pro psy a kočky 34 cm
Sergeant‘s Dual Action Flea & Tick obojek pro psy 60 cm
Sergeant‘s Dual Action Flea & Tick obojek pro velké psy 65 cm
Sergeant‘s SKIP flea & tick šampon 532 ml
Sergeant‘s Gold flea & tick šampon 532 ml
REPELENTNÍ OBOJEK PRO KONĚ 105 cm
REPELENTNÍ GEL PRO KONĚ 500 ml
REPELENTNÍ SPREJ PRO KONĚ 500 ml
ANTISTRESOVÉ A VÝCHOVNÉ PŘÍPRAVKY
FEROMONOVÝ OBOJEK PRO PSY 60 cm
FEROMONOVÝ OBOJEK PRO KOČKY 38 cm
CATNIP SPREJ 100 ml
SERENE-UM DROPS PRO ZVÍŘATA DO 10 kg
SERENE-UM PRO ZVÍŘATA DO 20 kg
SERENE-UM XTRA PRO ZVÍŘATA NAD 20 kg
VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY
VETIMMUNE PI
Oralade GI support 500 ml 
Oralade rf support 330 ml 
DF ŠampOn Chlorhexidin 4 % 150 ml
DF ŠampOn Chlorhexidin 0,5 % 150 ml 
DF Šampon Benzoylperoxid 150 ml 
DF Šampon Mild & Sensitive 150 ml 
Dezacin VET roztok 100/500 ml
Dezacin VET roztok H+ 0,5% 150 ml 
Dezacin vet gel 30/150 g 
Dezacin vet gel H+ 30 ml 
Dezacin v Oční kapky 35 ml 
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Dezacin EYE H+ gel 5 ml 
31
otodezacin gel 30 ml
31
dezacin vet pulvis 30 g
31
PROBIOTIKA32
Protexin Pro-Kolin advanced 15/30/60 ml
32
Protexin Pro-Kolin+ 15/30/60 ml 
32
Protexin FIBREPLEX 15 ml 
33
Protexin PROFESSIONAL 10×5g / 50×5g
33
Protexin PRO-fibre ADVANCED 500 g
34
Protexin PRO-fibre 500 g
35
Protexin PRO-fibre 800 g
35
Protexin SYNBIOTIC D-C 
36
Protexin bio-lapis 6×2g / 60×2g 
36
Protexin cystophan
37
Protexin cystopro
37
Protexin cobalaplex 60 kapslí 
38
Protexin Pro-Kolin Enterogenic 30× 4 g
40
Protexin recover aid 14× 15 g
40
Protexin quick fix 30 ml 
41
Protexin gut bind 30 ml
41
Gut balancer 400 g 
42
gut sponge 1,5 kg 
43
Gastro Care 2,4 kg 
44
OČNÍ - UŠNÍ PÉČE
45
OČNÍ PÉČE - EYE CLEANER 50/100 ml
45
UŠNÍ PÉČE pro kočky - Ear CLEANER 50 ml
45
UŠNÍ PÉČE pro PSY - Ear CLEANER 50/100 ml
45
ZUBNÍ PÉČE
46
OROZYME zubní gel pro psy a kočky 70 g
46
OROZYME ŽVÝKACÍ PLÁTKY - velikosti S, M, L
47
diafarm zubní pasta pro psy - enzymatická
48
healthy bites - breath & dental 50 g
48
KLOUBNÍ VÝŽIVA
49
flexon powder pro psy a kočky 400 g 
49
flexon liquid pro psy a kočky 250 ml 
50
URINÁRNÍ PÉČE
51
urolsyn pasta pro psy 100 g
51
urolsyn pasta pro kočky 50 g
51
Protexin cystophan
52
Protexin cystopro
52
umm - ULTRA MONTHLY MONITOR 453 g
53

PÉČE O KŮŽI, SRST A TLAPKY
Dermalease mousse 250 ml
Dermalease drops 8× 2 ml
DERMAZYME zinc PRO PSY a KOČKY 50 tbl
B-komplex pro psy 130 tbl
Omega 3+6+9 250 ml
pawwax pro psy 50 g
bittersprey 100 ml
fsf šampon puppy 532 ml
fsf šampon hi-white pro psy 532 ml
fsf šampon oatmeal pro psy 532 ml
fsf šampon dog 532 ml
fsf šampOn medicated pro psy 532 ml
VITAMÍNY A MINERÁLY
K-VITAMÍN 15 tbl
kanavit 37 150 g
beta glucan 200/500/1000 ml
liquid calcium 250 ml
SENIOR CARE 45 tbl
cat malt 50 g
f-lysine pro kočky 150 g
Dialysin pro kočky 50 g
vitamin C 90 tbl
vitamin & mineral tablets with herbs 90 tbl
vitamin & mineral energy paste-gel + omega 6 & taurin pro kočky 50 g
vitamin & mineral energy paste-gel + omega 6 (GLA) pro psy 100 g
B-komplex pro psy 130 tbl
treats - nutri-care for small animals 30 g
Protexin cobalaplex 60 kapslí 
MLÉKO PRO ŠTĚŇATA A KOŤATA
náhrada mateřského mléka pro koťata 300 g 
mlékO pro ŠTĚŇATA 1 kg
ZDRAVÉ PAMLSKY PRO PSY, KOČKY A HLODAVCE
healthy bites - hairball remedy 50 g
healthy bites - breath & dental 50 g
healthy bites - urinary care 50 g
treats - Immunity-care for small animals 30 g
treats - nutri-care for small animals 30 g
treats - odor-care for small animals 30 g
SUPERPRÉMIOVÁ KRMIVA PRO PSY
proformance large breed puppy 

54
54
54
56
56
57
57
58
58
58
59
59
59
60
60
60
61
61
62
62
63
63
64
65
66
66
67
67
68
69
69
69
70
70
70
71
71
72
72
73
73

proformance active adult 
proformance laMB & RICE 
proformance pro power 
proformance Maintenance Chicken & Rice 
PAWFLEX BANDÁŽE
PAWZ - OCHRANNÉ BOTIČKY
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„Výběr psa je pro člověka možná jediná
příležitost, jak si vybrat příbuzného.“
Mordecai Siegal

IDENTIFIKACE ZVÍŘAT

LYSSAMARK 2023

systém identifikace psů vakcinovaných proti vzteklině

LyssaMARK je kovová známka prokazující očkování psa proti vzteklině.
•
•
•

jednoduché
nepřehlédnutelné
účinné označení

LyssaMARK je známka, která každý následující rok mění svůj tvar z důvodu snadné
a přehledné evidence v jakém roce byl pes vakcinován. Na výběr jsou ale i přesto známky
roční, dvouleté či tříleté.

IDENTIFIKAČNÍ MIKROČIPY KHEIRON

vhodné k označování psů, koček, fretek, koní, drůbeže,
prasat

Výrobek vyhovuje ISO standardům 11784-11785.
Mikročipy jsou vyrobeny z „bioskla“ BIO GLASS 8625, které je potažené
parylenem.
Velikost čipu: 1,25 × 7mm
Balení: 20 ks

ČTEČKA MIKROČIPŮ KHEIRON
•
•
•
•
•
•
•
•

Panda Plus s.r.o.
Požární 94
251 62 Mukařov

Tel.: 281 98 16 25
www.pandaplus.cz
info@pandaplus.cz

•

snadná ovladatelnost
podsvícený OLED displej s vysokým jasem
velká paměť až pro 8 000 záznamů
prohlížení historie v modu interní čtení
USB port pro nabíjení a připojení k počítači, bluetooth
funkce indikace nízkého stavu baterií – napětí pod 7.8 V
možnost připojení k venkovní anténě
podporuje běžné standardy ISO11784/11785 RFID mikročipů
pro zvířata
černé nebo bílé provedení
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IDENTIFIKACE ZVÍŘAT

Čtečka POCKET

GREEN OBOJEK PRO PSY 60 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

malá, lehká, akorát do kapsy

velikost 155 × 82 × 10 mm
snadná ovladatelnost
podsvícený OLED displej s vysokým jasem
paměť na 128 záznamů
USB port pro nabíjení a připojení k počítači
přenos dat do VETISu nebo příslušného SW
jazyky: angličtina
balení: čtečka, USB kabel
podporuje všechny čipy EMID, FDX-B (ISO11784/ 85)

Čtečka CLASSIC - BÍLÁ
malá, lehká, osvědčený tvar

•
•
•
•
•
•
•
•
•

velikost 155 × 82 × 33 mm
snadná ovladatelnost
podsvícený OLED displej s vysokým jasem
paměť až 1 000 záznamů
mini USB port pro nabíjení a připojení k počítači, bluetooth
uložení přímo do příslušného SW
jazyky: angličtina, francouzština, španělština, portugalština,
italština, němčina, polština
balení: čtečka, poutko, mini USB kabel
podporuje všechny čipy FDX-B (ISO 11784), FDX-A a HDX

Čtečka ULTIMATE

profesionální čtečka s pamětí 20 000 záznamů

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ANTIPARAZITIKA A REPELENTY

velikost 275 × 145 × 50 mm
snadná ovladatelnost
podsvícený OLED displej s vysokým jasem
paměť na 20 000 záznamů
USB port pro nabíjení a připojení k počítači, bluetooth
přenos dat do VETISu nebo příslušného SW
napájení prostřednictvím baterií 3x AA (3,7 V)
jazyky: angličtina
balení: čtečka, poutko, USB kabel
podporuje všechny čipy FDX-B (ISO 11784/85)

repelentní obojek založený na účinku přírodních substancí

•
•
•

repelentní obojek odpuzuje blechy, klíšťata a komáry
založen na účinku aktivních substancí: geraniol, levandule
a ikaridin
voda účinnost obojku nesnižuje, lze se s ním i koupat
působí okamžitě po nasazení
účinkuje 4 měsíce

Použití: Obojek vyndejte z obalu, natáhněte a oddělte spojovací
středový výlisek od obojku. Zasuňte konec obojku do spony.
Nasaďte obojek okolo krku zvířete na vůli 2 prstů. Přebývající část
obojku 7 cm za sponou odstřihněte. Nepoužívejte u šťěňat mladších
4 měsíců. Měňte obojek každé 4 měsíce.
POUŽÍVEJTE REPELENTNÍ (BIOCIDNÍ) PŘÍPRAVKY BEZPEČNĚ.
PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE ÚDAJE NA OBALU A PŘIPOJENÉ
INFORMACE O PŘÍPRAVKU.
Účinné látky: levandula hybrida 45,00 g/kg, geraniol 2,95 g/kg, icardine 43,65 g/kg,
EVA intertní matrice
Balení: délka 60 cm, hmotnost 18 g

GREEN OBOJEK PRO KOČKY 35 cm

repelentní obojek založený na účinku přírodních substancí

•
•
•
•
•

repelentní obojek odpuzuje blechy, klíšťata a komáry
založen na účinku aktivních substancí: geraniol, levandule
a ikaridin
voda účinnost obojku nesnižuje, lze se s ním i koupat
působí okamžitě po nasazení
účinkuje 4 měsíce

Použití: Obojek vyndejte z obalu, natáhněte a oddělte spojovací
středový výlisek od obojku. Zasuňte konec obojku do spony.
Nasaďte obojek okolo krku zvířete na vůli 2 prstů. Přebývající část
obojku 7 cm za sponou odstřihněte. Nepoužívejte u koťat mladších
4 měsíců. Měňte obojek každé 4 měsíce.
POUŽÍVEJTE REPELENTNÍ (BIOCIDNÍ) PŘÍPRAVKY BEZPEČNĚ. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY
PŘEČTĚTE ÚDAJE NA OBALU A PŘIPOJENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU.
Účinné látky: levandula hybrida 45,00 g/kg, geraniol 2,95 g/kg, icardine 43,65 g/kg,
EVA intertní matrice
Balení: délka 35 cm, hmotnost 11 g
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ANTIPARAZITIKA A REPELENTY

ANTIPARAZITIKA A REPELENTY

Sergeant‘s Dual Action Flea & Tick
obojek pro psy a kočky 34 cm
ektoparazitní obojek pro malé psy a kočky

•
•
•
•
•
•
•

obojek proti blechám a klíšťatům
voděodolný
příjemně voní
bezpečný, mohou je používat štěňata a koťata od 3 měsíců
i feny v období březosti i kojení
určen k trvalému nošení
pokud se obojek zamastí, stačí ho omýt mýdlovou vodou
účinkuje 6 měsíců

ektoparazitní obojek pro velké psy

•
•
•
•
•
•
•

obojek proti blechám a klíšťatům
voděodolný
příjemně voní
bezpečný, mohou je používat štěňata od 3 měsíců i feny
v období březosti i kojení
určen k trvalému nošení
pokud se obojek zamastí, stačí ho omýt mýdlovou vodou
účinkuje 6 měsíců

Použití: Rozbalte balení, upravte délku obojku a připevněte
obojek psovi nebo kočce okolo krku tak, aby byl obojek na vůli
2 prstů - aby nemohl zvířeti sklouznout přes hlavu. Konec obojku
ustřihněte 7 cm za přezkou. Obojek musí být trvale nasazen.

Použití: Rozbalte balení, upravte délku obojku a připevněte
obojek psovi okolo krku tak, aby byl obojek na vůli 2 prstů - aby
nemohl zvířeti sklouznout přes hlavu. Konec obojku ustřihněte
7 cm za přezkou. Obojek musí být trvale nasazen.

Účinné látky: Propoxurum 1,26 g, phenothrinum 0,42 g, pyrodonum 0,42 g
Hmotnost: 14 g
Délka: 34 cm
Barva: zelená

Účinné látky: Propoxurum 3,96 g, phenothrinum 1,32 g, pyrodonum 1,32 g
Hmotnost: 44 g
Délka: 65 cm
Barva: cihlově červená

Sergeant‘s Dual Action Flea & Tick
obojek pro psy 60 cm
ektoparazitní obojek pro psy

•
•
•
•
•
•
•

obojek proti blechám a klíšťatům
voděodolný
příjemně voní
bezpečný, mohou je používat štěňata od 3 měsíců i feny
v období březosti i kojení
určen k trvalému nošení
pokud se obojek zamastí, stačí ho omýt mýdlovou vodou
účinkuje 6 měsíců

Použití: Rozbalte balení, upravte délku obojku a připevněte
obojek psovi okolo krku tak, aby byl obojek na vůli 2 prstů
- aby nemohl zvířeti sklouznout přes hlavu. Konec obojku
ustřihněte 7 cm za přezkou. Obojek musí být trvale nasazen.
Účinné látky: Propoxurum 2,16 g, phenothrinum 0,72 g, pyrodonum 0,72 g
Hmotnost: 24 g
Délka: 60 cm
Barva: kávově hnědá
Sergeanťs Dual Action Flea and Tick obojek pro malé psy a kočky/pro psy/pro velké psy je veterinární léčivý
přípravek. Obsahuje léčivé látky: propoxurum, phenothrinum, pyrodonum. Před použitím si pečlivě přečtěte
příbalovou informaci. V případě přecitlivělosti obojek odstraňte a obraťte se na veterinárního lékaře.
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Sergeant‘s Dual Action Flea & Tick
obojek pro velké psy 65 cm

Sergeant‘s SKIP flea & tick šampon 532 ml
účinný antiparazitní šampon pro psy a štěňata

•
•
•
•
•
•

obsahuje složky na bázi pyrethrinů, které napomáhají snížení
výskytu parazitů v srsti zvířete (synergický efekt)
snižuje výskyt dospělých blech a klíšťat
hluboký čistící efekt - obsahuje speciální kondicionér zvyšující lesk
a kvalitu srsti, usnadňuje rozčesávání
neutrální pH pro ošetření kůže
neovlivňuje zbarvení srsti
s vůní bavlny

Použití: Aplikujte šampon na vlhkou srst. Postupujte od hlavy k ocasu
- důkladně napěňte tak, aby přípravek pronikl až na kůži a nechte 5 min.
působit. Šampon působí okamžitě insekticidně a chrání až 10 dní před
blechami a klíšťaty. Pro udržení efektu proti blechám a klíšťatům opakujte
ošetření každý týden. Pro štěňata od 3 měsíců.
Účinné látky: Permethrin 0,10 %, Piperonyl butoxide 0,50 %
Balení: 532 ml
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ANTIPARAZITIKA A REPELENTY

ANTIPARAZITIKA A REPELENTY

Sergeant‘s Gold flea & tick šampon 532 ml

REPELENTNÍ OBOJEK PRO KONĚ 105 cm

•

•

účinný antiparazitní šampon pro psy a štěňata

•
•
•
•
•

obsahuje složky na bázi pyrethrinů, které napomáhají snížení
výsytu parazitů v srsti zvířete (synergický efekt) a regulátor
růstu Nylar IGR, který sterilizuje živé blechy a klíšťata
a likviduje jejich vajíčka
snižuje výskyt dospělých blech a klíšťat
hluboký čistící efekt - obsahuje speciální kondicionér
zvyšující lesk a kvalitu srsti, usnadňuje rozčesávání
neutrální pH pro ošetření kůže
neovlivňuje zbarvení srsti
s vůní zeleného čaje a zázvoru

Použití: Aplikujte šampon na vlhkou srst. Postupujte od hlavy k ocasu důkladně napěňte tak, aby přípravek pronikl až na kůži a nechte 5 min.
působit. Šampon působí okamžitě insekticidně a chrání až 10 dní
před blechami a klíšťaty. Pro udržení efektu proti blechám a klíšťatům
opakujte ošetření každý týden. Pro štěňata od 6 měsíců.
Účinné látky: Permethrin 0,10 %, Piperonyl butoxide 0,50 %, Pyriproxyfen 0,01 %,
Nylar IGR (regulátor růstu)
Balení: 532 ml

obojek pro všechna plemena koní s geraniolem

•
•
•
•

obsahuje 100% přírodní účinnou látku (geraniol - 2,6 %) působící
repelentně proti létajícímu hmyzu
působí proti mouchám a komárům
účinná látka se uvolňuje z povrchu obojku, dostává se
do kožního mazu a po několika hodinách vytváří ochrannou
atmosféru okolo celého zvířete
přírodní, zdravotně nezávadný, voděodolný, neztrácí účinnost
pocením koně
účinkuje 3-5 týdnů (záleží na klimatických podmínkách)

Použití: Nasaďte na koňský krk, co nejblíže k hlavě. Pomocí 2 nýtů
(součást balení) obojek ukončete v potřebné délce. Nadbytečný
kousek obojku ustřihněte a můžete ho pověsit ve stáji.
POUŽÍVEJTE REPELENTNÍ (BIOCIDNÍ) PŘÍPRAVKY BEZPEČNĚ. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY
PŘEČTĚTE ÚDAJE NA OBALU A PŘIPOJENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU.
Účinná látka: geraniol (CAS 106-24-1) 24,8 g/kg
Balení: 1 obojek (105 cm), 2 nýty

REPELENTNÍ GEL PRO KONĚ 500 ml
ochrání citlivá místa před obtížným hmyzem

•
•
•
•
•
•

- s geraniolem

obsahuje 100% přírodní účinnou látku geraniol
působí proti mouchám a klíšťatům
vhodná forma repelentu pro ošetření větších ploch
a citlivých míst (okolí konečníku, nosu, očí, hrudi)
přírodní, zdravotně nezávadný
vhodný pro všechna plemena koní
voděodolný, neztrácí účinnost pocením koně

Použití: Potřete partie, kde vašeho koně nejvíce obtěžuje
hmyz. Opakujte dle potřeby. Zabraňte vniknutí do očí
a kontaktu se sliznicí.
POUŽÍVEJTE REPELENTNÍ (BIOCIDNÍ) PŘÍPRAVKY BEZPEČNĚ. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY
PŘEČTĚTE ÚDAJE NA OBALU A PŘIPOJENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU.
Složení: voda, PEG40 hydrogenovaný ricinový olej, alkohol, hydroxid sodný, levandulový
olej 15,20g/kg, icaridine 14,74g/kg, geraniol 1,18g/kg. Biocidní přípravek PT19
Balení: 500 ml
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ANTIPARAZITIKA A REPELENTY

ANTISTRESOVÉ A VÝCHOVNÉ PŘÍPRAVKY

REPELENTNÍ SPREJ PRO KONĚ 500 ml

FEROMONOVÝ OBOJEK PRO PSY 60 cm

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ochrání citlivá místa před obtížným hmyzem

- s geraniolem

obsahuje 100% přírodní účinnou látku geraniol
působí proti mouchám
vhodná forma repelentu pro ošetření větších ploch
přírodní, zdravotně nezávadný
vhodný pro všechna plemena koní
voděodolný, neztrácí účinnost pocením koně
po aplikaci se vytvoří na kůži ochranný film působící několik hodin

Použití: Ohrožené partie postříkejte ze vzdálenosti cca 30 cm.
Zabraňte vniknutí do očí a kontaktu se sliznicemi.
POUŽÍVEJTE REPELENTNÍ (BIOCIDNÍ) PŘÍPRAVKY BEZPEČNĚ. PŘED
POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE ÚDAJE NA OBALU A PŘIPOJENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU.
Složení: voda, propylen glykol, PEG40 hydrogenovaný ricinový olej, PVP, levandulový olej
15,20g/kg, icaridine 14,74g/kg, geraniol 1,18g/kg. Biocidní přípravek PT19
Balení: 500 ml mechanický sprej

zklidňující obojek s feromony pro psy a štěňata

trvale uvolňuje feromony
upravuje chování zvířete
účinnost min. 30 dní
voní po levanduli a heřmánku

Použití: Po nasazení se z obojku uvolňuje prášek s obsahem
feromonů. Při přerušovaném nošení se doporučuje obojek
hermeticky uložit.Před koupáním a šamponováním se doporučuje
obojek sundat a znovu nasadit až po uschnutí srsti.
Složení: feromon RAP 0,02 %, ostatní - polymer 99,98 %
Délka: 60 cm

FEROMONOVÝ OBOJEK PRO KOČKY 38 cm
zklidňující obojek s feromony pro kočky a koťata

•
•
•

trvale uvolňuje feromony
upravuje chování zvířete
účinnost min. 30 dní

Použití: Obojek musí být upevněn volně, aby kočku neškrtil
a zároveň tak, aby ho nemohla snadno sundat z krku. Nastavte
jej tak, aby byl volný přibližně na dva prsty. Přebývající část obojku
odstřihněte. Před koupáním a šamponováním se doporučuje
obojek sundat a znovu nasadit až po uschnutí srsti.
Složení: feromon RAP 0,02 %, ostatní - polymer 99,98 %
Délka: 38 cm

FEROMONOVÉ PŘÍPRAVKY A DOPLŇKY...

...nabízejí přírodní cestu, jak pomoci psovi nebo kočce vyrovnat se s novou
nebo stresovou situací.
Zcela přírodní feromony imitují feromony, které vylučuje fena v období kojení
a štěňatům tak navozuje pocit klidu a bezpečí.
V případě kočičího obojku nahrazuje obličejový feromon. Kočka jej vylučuje
při otírání se o nábytek, člověka aj. Prostě ve chvílích, kdy je spokojená
a vyrovnaná.
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ANTISTRESOVÉ A VÝCHOVNÉ PŘÍPRAVKY

ANTISTRESOVÉ A VÝCHOVNÉ PŘÍPRAVKY

CATNIP SPREJ 100 ml

SERENE-UM DROPS PRO ZVÍŘATA DO 10 kg

•
•

•

podporuje zájem koček

přitahuje kočky svou vůní
stimuluje kočky k hravé náladě

Použití: Poskytuje charakteristickou aromatickou vůni, která má jedinečný
fascinující efekt na kočičí populaci, zejména na kocoury. Většina dospělých
koček tomuto spreji neodolá. Použití u koček starších 6 měsíců.
Před použitím protřepejte. Nasprejujte na hračky, pelíšek nebo škrabadlo.
Nestříkejte přímo na zvířata. Udržujte mimo dosahu dětí.
Složení: voda, alkohol, isopropyl alkohol, plysorbat 20, extrakt z kozlíku
lékařského, sorbat draselný, phenoyethanol, nepetalakton, Beta karyofylen
Balení: 100 ml

zklidňující kapky pro psy, kočky a malá zvířata

•
•
•

pomáhají zklidnit nervózní, bojácná nebo agresivní
a hyperaktivní zvířata
pomoc při cestovní nevolnosti
snadná aplikace
přírodní, bez vedlejších účinků

Použití: Nakapejte Serene-UM do nápoje, popř. můžete přidat
do krmiva. Je nezbytné začít podávání Serene-UM kapky 3-4
dny před očekávanou událostí, aby se maximalizoval účinek
přípravku.
Dávkování: 1 čajová lžička = cca 5 ml
Váha

Množství

Četnost

kočky do 2,5 kg

1/2 čaj. lž.

2× denně

kočky 2,5-5 kg

1 čaj. lž.

2× denně

psi do 5 kg

1 čaj. lž.

3× denně

psi 5-10 kg

2 čaj. lž.

až 3× denně

Složení: purifikovaná voda, glycerin
Doplňkové látky: technologické: emulgátory, konzervanty, přírodní antioxidanty; nutriční:
L-tryptofan 2 910 mg, taurin 3 070 mg; senzorické: ochucovadla
Analytické složky: protein 1,3 %, hrubá vláknina 0,22 %, tuky a oleje 0,26 %,
vlhkost 96,4 %, hrubý popel 0,8 %
Balení: 100 ml

ÚČINNÉ LÁTKY SERENE-UM

L-tryptofan: esenciální aminokyselina a prekursor serotoninu, neurohormonu, jehož nedostatek je prvotní příčinou úzkostí a depresí, změn chování,
špatných nálad, poruch usínání.
Serotonin podporuje přirozený pocit spokojenosti a radosti. Tryptofan může
nahradit syntetická antidepresiva.
B-vitamíny: podílí se na zmírnění bojácnosti a podporují správné fungování
nervového systému
Taurin: esenciální aminokyselina pro kočky zajišťující správnou funkci zraku
a srdečního svalu
Vitamín E: přírodní antioxidant
Selen: pro správnou činnost imunitního systému
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ANTISTRESOVÉ A VÝCHOVNÉ PŘÍPRAVKY

SERENE-UM PRO ZVÍŘATA DO 20 kg

SERENE-UM XTRA PRO ZVÍŘATA NAD 20 kg

zklidňující přírodní tablety

zklidňující přírodní tablety

•

•

•
•
•
•

zklidňuje a utišuje zvířata v době silného stresu (sám doma,
ohňostroj, výstavy)
pomáhá zklidnit nervózní, bojácné nebo agresivní kočky, psy
a jiná zvířata
pomáhá při depresích, úzkosti, strachu a poruchách spánku
pomáhá při odstraňování zlozvyků (nutkavé chození, štěkání,
ohryzávání předmětů, lízání pacek, značkování)
zcela přírodní, bez vedlejších účinků, nenávykové

•
•
•
•

zklidňuje a utišuje zvířata v době silného stresu (sám doma,
ohňostroj, výstavy)
pomáhá zklidnit nervózní, bojácné nebo agresivní kočky, psy
a jiná zvířata
pomáhá při depresích, úzkosti, strachu a poruchách spánku
pomáhá při odstraňování zlozvyků (nutkavé chození, štěkání,
ohryzávání předmětů, lízání pacek, značkování)
zcela přírodní, bez vedlejších účinků, nenávykové

Použití: Rozdrťte tabletu a přidejte do krmiva. Pokud je to možné, podejte tabletu
v celku. Je nezbytné začít podávání Serene-UM tablety 2-3 dny před očekávanou
událostí, aby se maximalizoval účinek přípravku. Lze podávat dlouhodobě - několik
měsíců až rok - do vymizení příznaků stresu.

Použití: Rozdrťte tabletu a přidejte do krmiva. Pokud je to možné, podejte tabletu
v celku. Je nezbytné začít podávání Serene-UM Xtra tablety 3-4 dny před očekávanou
událostí, aby se maximalizoval účinek přípravku. Lze podávat dlouhodobě - několik
měsíců až rok - do vymizení příznaků stresu.

Dávkování:

Dávkování:

Váha

Množství

Četnost

do 2,5 kg

1/4 tbl

2× denně

Váha

Množství

Četnost

do 20 kg

1 tbl

2× denně

2 tbl

2× denně

3 tbl

2× denně

do 5 kg

1/2 tbl

2× denně

20-40 kg

5-10 kg

1 tbl

2× denně

40-60 kg

10-20 kg

2 tbl

2× denně

U štěňat ve věku od 6 týdnů do 6 měsíců aplikujte polovinu
doporučeného množství v závislosti na váze štěněte.

Složení: uhličitan vápenatý, stearát hořečnatý, síran hořečnatý
Analytické složky: protein 11,7 %, hrubá vláknina 0,5 %, tuky a oleje 5,4 %,
vllhkost 3,3 %, hrubý popel 55,5 %
Doplňkové látky: emulgátory, ochucovadla, L-tryptofan 54 550 mg/kg,
taurin 18 200 mg/kg, selen 0,9 mg/kg
Balení: 30 tbl (blistr) nebo 120 tbl (plastová dóza)
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ANTISTRESOVÉ A VÝCHOVNÉ PŘÍPRAVKY

U štěňat ve věku od 6 týdnů do 6 měsíců aplikujte polovinu
doporučeného množství v závislosti na váze štěněte.

Složení: uhličitan vápenatý, stearát hořečnatý, síran hořečnatý
Analytické složky: hrubý protein 19,9 %, hrubá vláknina 0,4%, hrubý tuk 5,1 %, vllhkost
5,3 %, hrubý popel 50,3 %
Doplňkové látky (na kg): technologické: emulgátory; senzorické: příchuť; nutriční: vitamín B3
81 500 mg/kg, vitamín B6 30 700 mg/kg, vitamín D 150 000 IU, vitamín E
1 500 mg, L-tryptofan 76 900 mg/kg, taurin 23 000 mg/kg, zinek (sulfát) 370 mg,
seleničitan (seleničitan sodný) 0,9 mg/kg
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VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

VETIMMUNE PI

polyprenyl immunostimulant

•

IMUNOMODULAČNÍ PŘÍPRAVEK
PŘI LÉČBĚ FVR

•
•
•

doplněk a podpůrný prostředek při léčbě kočičí virové rhinotracheitidy a suché
infekční peritonitidy koček
snižuje závažnost a délku onemocnění FVR
vhodný pro kočky od 8 týdnů stáří
injekční roztok

Použití:
Před aplikací vydezinfikujte uzávěr lahvičky s přípravkem alkoholovou dezinfekcí. Pro natažení z lahvičky použijte sterilní jehlu a injekční stříkačku. Přípravek podávejte stříkačkou
(jehlu před podáním sundejte) přímo do dutiny ústní. Aplikujte pomalu na kořen jazyka,
aby kočka bez problémů přípravek polknula.
Dávkování:
Rhinotracheitida koček:
podávejte přímo do dutiny ústní 0,5 mg účinné látky/kg ž.hm. (tj. 0,25 ml přípravku/kg
ž.hm.) dvakrát denně po dobu 15 dnů
Infekční peritonitida koček:
podávejte přímo do dutiny ústní 3 mg účinné látky/kg ž.hm. (tj. 1,5 ml přípravku/kg ž.hm.)
třikrát týdně, dlouhodobě
1 lahvička = 10 ml = 20 mg účinné látky
Složení: Účinná látka: Fosforylované polyprenoly 2 mg/ml
Pomocné látky: isopropyl alkohol, amfotericin, dimetylsulfoxid
Balení: 6 lahviček × 10 ml injekčního roztoku

JAK VETIMMUNE PI FUNGUJE?

VETIMMUNE PI spouští vlastní obranné systémy organismu
proti infekci. Stimuluje především buněčnou imunitu,
a tak překonává snížení imunity způsobenou právě některými
virovými infekcemi.

JE PRO KOČKU BEZPEČNÝ?

VETIMMUNE PI byl aplikován a jeho účinek sledován
na stovkách koček. Nebyla zjištěna žádná nepříznivá reakce.
Jedná se o velmi bezpečný výrobek.
www.vetimmune.cz
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VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

Oralade GI support 500 ml
mikroenterální výživa a orální rehydratace
pro psy a kočky

•
•
•
•
•
•

VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

NOVÁ
VYLEPŠENÁ
RECEPTURA

chutný rehydratační nápoj pro psy a kočky
poskytuje rychlou a účinnou hydrataci a snadnou stravitelnost
k podání při akutních střevních absorpčních poruchách, během akutního
průjmu a následné rekonvalescenci, dále jako podpora mikroenterální výživy
unikátní izotonická receptura
hypoalergenní
k okamžitému použití

Složení: Purifikovaná voda, dextróza monohydrát, chlorid sodný, chlorid draselný,
fosforečnan sodný, hydrolyzát z kuřecích jater.
Analytické složky: Hrubý protein 1 %, hrubý tuk 0,1 %, hrubá vláknina 0,3 %,
vlhkost 96 %, anorganická látka 0,5 %, draslík 0,08 %, sodík 0,14 %, chlorid 0,20 %,
fosfor 0,027 %, vápník 0,006 %.
Doplňkové látky: Xantanová guma 0,12 %, kyselina L-glutamová 0,19 %, glycin 0,4 %,
galakto-oligosacharid (GOS+) 0,1 %, přírodní aroma.
Energetická hodnota: 14 kcal na 100 ml
Balení: 500 ml, box = 6x 500 ml

Snadno stravitelné,
0 % tuku, 1 % bílkovin
14 kcal/100 ml

Funkční aminokyseliny
glutamát a glycin
rychle vyživují
enterocyty, pomáhají
udržovat slizniční
bariéru a zlepšují
příjem živin

Prebiotická vláknina
Galakto-oligosacharid
stimuluje střevní
mikroflóru
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Oralade rf support 330 ml
podpora funkce ledvin, orální rehydratace
a jednoduchá výživa pro kočky

•
•
•
•
•
•
•

NOVÁ
VYLEPŠENÁ
RECEPTURA

ichutný rehydratační nápoj pro kočky
poskytuje rychlou a účinnou hydrataci a snadnou stravitelnost
k podání při akutních střevních absorpčních poruchách, během akutního
průjmu, následné rekonvalescenci, po chirurgických zákrocích a při podpoře
ledvin
je vhodný pro zvýšení příjmu tekutin ve všech fázích CKD, neobstrukčních
nebo post-obstrukčních onemocnění FLUTD, při anorexii a nechuti k jídlu
unikátní izotonická receptura
hypoalergenní
k okamžitému použití

Složení: Purifikovaná voda, dextróza monohydrát, chlorid sodný, chlorid draselný,
fosforečnan sodný, hydrolyzát z kuřecích jater.
Analytické složky: Hrubý protein 1,0 %, hrubý tuk <0,4 %, hrubá vláknina 0,1 %,
vlhkost 98 %, popel 0,3 %, draslík 0,04 %, sodík 0,1 %, chlorid 0,16 %,
vápník 0,005 %, fosfor 0,003 %, Na 44 mmol/l, K 12 mmol/L, CL 45 mmol/L,
Ca 1,5 mmol/L, P 11 mmol/L.
Doplňkové látky: Xantanová guma 0,2 %, Příchuť pečeného kuřete 0,1 %,
Aminokyseliny: glycin 0,45 %, taurin 0,08 %, L-karnitin 0,01 %, lyzin 0,15 %,
arginin 0,15 %, glutamát sodný 0,25 %.
Energetická hodnota: 14 kcal na 100 ml
Balení: 330 ml, box = 6x 330 ml

Přírodní kuřecí
příchuť, podporuje
příjem tekutin
i v případě nevolnosti

Izotonický vzorec
zajistí rychlou
absorbci a doplňování
základních
tekutin a elektrolytů

Vyvarujete se riziku
nadměrné rehydratace

Snadno stravitelné
cukry
2% dextróza jako
zdroj rychlé energie
a zároveň pomáhá
inhibovat žaludeční
sekreci

Lze zmrazit a dlouhodobě
uchovat v podobě ledových
kostek

Nízký obsah vysoce
kvalitních bílkovin
- aminokyseliny (taurin,
arginin, lyzin, L-karnitin)
Lze zmrazit a dlouhodobě
uchovat v podobě ledových
kostek

Ihned k podání,
izotonický a vysoce
chutný s přírodní kuřecí
příchutí

Zvyšuje chuť k jídlu
u nově nařízených diet

Pomáhá zvýšit příjem
tekutin, poskytuje
účinnou hydrataci
a podporuje činnost
ledvin.
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DF ŠampOn Chlorhexidin 4 % 150 ml
DF ŠampOn Chlorhexidin 0,5 % 150 ml

ošetřující šampon s hlubokým čistícím účinkem pro psy i kočky

•
•
•

intenzivní ošetření dermatologických obtíží
velmi dobrá snášenlivost
příjemná vůně

Chlorhexidin je chemické antiseptikum, používá se k čištění kůže.
Má i bakteriostatické účinek. Používá se také k omývání kůže při akné.
Pro veterinární účely se používá mimo jiné i k dezinfekci ran.
Složení: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Disodium
Cocoamphodiacetate, Chlorhexidine Digluconate, Cocamide DEA,
PEG-120 Methyl Glucose Dioleate
Účinná látka: Chlorhexidin digluconate min. 4 % nebo 0,5 %
Balení: 150 ml

VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

DF Šampon Mild & Sensitive 150 ml

ošetřující šampon s hlubokým čistícím účinkem pro psy a kočky

•
•

velmi dobrá snášenlivost
bez parfémů a barviv

Zvláště jemný, pečující šampon pro psy s citlivou kůží. Vhodný
po léčbě dermatologickými šampony. Kombinace extra jemných
tenzidů, které jsou kůží dobře tolerovány, mají vynikající čistící účinek
a přitom jsou šetrné a pokožku nedráždí.
Složení: Aqua, Sodium Cocoyl Clutamate, Cocamidopropyl betaine, PEG-15
Glyceryl Isostearate, Plyquaternium-10, Citric Acid, Phenoxyethanol, Potasium
sorbate, Ethylhexylglycerin
Balení: 150 ml

DF Šampon Benzoylperoxid 150 ml

šampon pro zvláštní péči určený k ošetření mastné pokožky psů

•
•
•

intenzivní ošetření dermatologických obtíží
velmi dobrá snášenlivost
příjemná vůně

Benzoyl peroxid má antibakteriální účinky (působí na zárodky Propionibacterium acnes způsobující zánětlivé projevy na kůži) a mírný účinek
keratolytický a sebostatický (olupuje a pomáhá rozpadu kožních buněk
ve vrchních vrstvách kůže). Současně se podílí na regulaci tvorby
kožního mazu. Po mytí je vhodné aplikovat kondicionér.
Složení: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Silicon dioxide, Cocamidopropyl
Betaine, PEG-15 Glyceryl Isostearate, Dinbenzoyl peroxid, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Citric Acid
Účinná látka: Dibenzoyl peroxide min. 0,5 %
Balení: 150 ml

26

27

VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

Dezacin VET roztok 100/500 ml

Dezacin VET roztok H+ 0,5% 150 ml

•
•

•
•

podpora léčby zánětů pohlavních orgánů, první volba pro vymytí rány

•

•

•
•
•
•
•
•
•

superoxidovaný roztok k intravaginální aplikaci
podporuje léčbu akutních a chronických zánětlivých
procesů vnějších a vnitřních pohlavních orgánů
malých a středních zvířat
léčba a prevence poporodních infekcí, zadržení
lůžka, endometritídy, pyometritídy, prolaps pochvy
a dělohy, komplikovaný porod, poškození
pohlavních orgánů
roztok je též vhodný na poraněnou kůžu nebo
sliznici jako první volba při vymytí rány (všechny
druhy ran, odřenin, svrab, plísňová onemocnění,
popáleniny, proleženiny aj.)
působí na bakterie způsobující infekci, dále na viry
a plísně, vč. MRSA, VRSA a VRE
stimuluje imunitní systém zvířete, účinkuje do
několika minut
výrazně snižuje zápach z rány
netoxický, neobsahuje steroidy, antibiotika, ani látky
na bázi alkoholu
nepoškozuje zdravou tkáň
bez alergických reakcí, nevytváří se na něj rezistence
může být použit i v kombinaci s antibiotickou léčbou

Složení: 99,8 % voda, 0,2 % NaCl
Balení: 100 ml s aplikátorem, 500 ml s push-pull uzávěrem/s rozprašovačem

roztok doplněný o hyaluronát sodný

•

superoxidovaný roztok s antimikrobiálním účinkem
vhodný k aplikaci do píštělů, vředů, na výplach abscesů, při
zánětlivých onemocněních kloubních pouzder (bursitidy), při artróze,
artritidě, osteochondróze, tendovaginitidě
nedráždí, netoxický, bez alergických reakcí

Kyselina hyaluronová váže vodu, čímž zajišťuje elasticitu sliznice a brání
tak proniknutí virům a bakteriím přes mezibuněčnou stěnu. Obnovuje
a udržuje fyziologické vlastnosti sliznice a zachovává hydrataci
v pokožce a v kloubech.
Složení: 99,5 % superoxidovaný roztok, 0,5 % hyaluronát sodný
Balení: 150 ml

Dezacin vet gel 30/150 g
sekundární krytí pro všechny záněty

•
•
•
•
•
•

antimikrobiální krytí pro všechny druhy zánětů na pokožce a sliznici,
pod kterými dochází ke granulaci a uzavření rány
lze jej aplikovat na všechny druhy ran, odřenin, svrab, plísňová
onemocnění, popáleniny, proleženiny aj.
vhodný i do hlubokých ran až ke kosti
hydroaktivní gel ničí bakterie, spory a plísně, vč. MRSA, VRSA
a VRE, a jejich kombinace
nedráždí, netoxický, bez alergických reakcí, nevytváří se na něj
rezistence
může být použit i v kombinaci s injekční antibiotickou léčbou

Používá se jako sekundární krytí přímo do rány nebo na poraněné místo,
pod kterým dochází ke granulaci a uzavření rány. Po překrytí mastným tylem se rána
na 36 hodin zaváže.
Složení: 97,0 % superoxidovaný roztok, 3,0 % polymery
Balení: 30 g, 150 g s dávkovačem
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VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

Dezacin vet gel H+ 30 ml
sekundární krytí pro všechny záněty,
gel doplněný o hyaluronát sodný

•
•
•
•
•
•

antimikrobiální krytí pro všechny druhy zánětů na pokožce a sliznici,
pod kterými dochází ke granulaci a uzavření rány
lze jej aplikovat na všechny druhy ran, odřenin, svrab, plísňová
onemocnění, popáleniny, proleženiny aj.
mimořádnou vlastností tohoto gelu je, že urychluje proces
granulace, minimalizuje tvorbu jizvy a zároveň zachovává
elasticitu měkkých tkání
hydroaktivní gel ničí bakterie, spory a plísně, vč. MRSA, VRSA
a VRE, a jejich kombinace
nedráždí, netoxický, bez alergických reakcí, nevytváří se na něj rezistence
může být použit i v kombinaci s injekční antibiotickou léčbou

Používá se jako sekundární krytí přímo do rány nebo na poraněné místo, pod kterým
dochází ke granulaci a uzavření rány. Po překrytí mastným tylem se rána na 36 hodin
zaváže.
Kyselina hyaluronová váže vodu, čímž zajišťuje elasticitu sliznice a brání tak proniknutí
virům a bakteriím přes mezibuněčnou stěnu. Obnovuje a udržuje fyziologické vlastnosti
sliznice a zachovává hydrataci v pokožce a v kloubech.
Složení: 96,5 % superoxidovaný roztok, 0,5 % hyaluronát sodný, polymery
Balení: 30 ml

VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

Dezacin EYE H+ gel 5 ml

podpora léčby při poraněních a zánětech oka a jeho okolí,
gel s kyselinou hyaluronovou

•
•
•

Složení: 96,5 % superoxidovaný roztok, 0,5 % hyaluronát sodný, polymery
Balení: 5 ml

otodezacin gel 30 ml

podpora léčby zánětu středního a vnějšího zvukovodu

•
•
•
•

Dezacin v Oční kapky 35 ml

podpora léčby při poraněních a zánětech oka a jeho okolí

•
•

superoxidovaný roztok s antimikrobiálním účinkem
vhodný při akutní a chronické keratitidě, konjuktivitidě,
keratokonjunktivitidě, keratokonjunktivitis sicca, uleus corneae,
poranění rohovky

Složení: 99,8 % voda, 0,2 % NaCl
Balení: 35 ml

hydroaktivní gel vhodný při zánětech středního a vnějšího
zvukovodu, akutních nebo chronických zánětech středního ucha
hydroaktivní gel ničí bakterie, spory a plísně ,vč. MRSA, VRSA
a VRE, a jejich kombinace
nedráždí, netoxický, bez alergických reakcí, nevytváří se na něj
rezistence
může být použit i v kombinaci s antibiotickou léčbou

Složení: 97,0 % superoxidovaný roztok, 3,0 % polymery
Balení: 30 ml s aplikátorem

dezacin vet pulvis 30 g

pudr na všechny druhy ran, odřenin a povrchová zranění

•
•
•
•
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hydroaktivní gel s antimikrobiálním účinkem obsahující kyselinu
hyaluronovou
vhodný při akutní a chronické keratitidě, konjunktivitidě,
keratokonjunktivitidě, keratokonjuntivitis sicca, ulcus corneae,
poranění rohovky
je možné ho použít jako monoterapii při keratokonjunctivitis sicca
(neovlivňuje prostorové vidění, není potřeba použít zakrytí)

vstřebatelný prášek s antimikrobiálními vlastnostmi na všechny druhy ran,
odřenin a povrchová zranění s hemostatický účinkem
pudr lze aplikovat do otevřených operačních ran - před uzavřením
rány
vhodný při malých operačních výkonech jako jsou kastrace,
otevřené zlomeniny, zánětlivé procesy na paznehtech (panaricium
nebo interdigitální vřed)
prášek můžete aplikovat i do nově vytvořených dutin (vředy,
abscesy)

Složení: 95,0 % superoxidovaný roztok, polymery
Balení: pudr 30 g
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Protexin Pro-Kolin advanced 15/30/60 ml

Protexin FIBREPLEX 15 ml

•

•

probiotická pasta pro psy a kočky trpící průjmy

•
•

Pro-Kolin Advanced je vylepšený Pro-Kolin+, který
je na trhu již od roku 1998. Navíc obsahuje psyllium,
beta-glukany a vedle kaolinu další druh jílu
(montmorilonit ze skupiny smectitů).
zklidňuje střevní výstelku během průjmových poruch
zlepšuje konzistenci výkalů

Dávkování:
Aplikujte perorálně 2× denně podle váhy zvířete. Délka
aplikace po dobu nezbytně nutnou. PKA můžete
podávat až 3× denně.
Složení: sójový olej, bentonit, prebiotika - Preplex® prebiotikum (FOS a arabská guma,
psyllium husk, pektin, probiotika Enterococcus faecium (NCIMB 10415) 4b1707; 2 × 108
CFU/g, kaolin, beta-glukany, křemík, dextróza, umělá příchuť (játrová pro psy kuřecí pro
kočky), taurin (pro kočky)
Balení: pro psy: 15ml, 30ml, 60ml kalibrované injektory
pro kočky: 15ml kalibrovaný injektor

•
•

pro osídlení střevního traktu v průběhu trávicích
poruch
pro zklidnění střevní výstelky a obnovení trávicích
funkcí
po léčbě antibiotiky

Dávkování: 1 ml na 1 kg živé hmotnosti 3x denně po dobu 1-2 dnů. Podávejte
perorálně, dokud to považujete za prospěšné nebo dle pokynů veterinárního lékaře.
Neexistují žádné kontraindikace pro použití pasty FIBREPLEX.
Složení: sójový olej, inulín, Preplex prebiotikum (frukto-oligosacharid), 1,2-propanediol
Doplňkové látky: stabilizátory střevní mikroflory, Protexin probiotikum, Saccharomyces
cerevisiae (CNCM I-4407) 4b1702 2 × 1010 CFU/kg , 2 × 107 CFU/g
technologické: Preplex prebiotikum – arabská guma
Analytické složky: protein <1 %, hrubá vláknina <1 %, vláknina 34 %, tuk a olej 52,0 %,
hrubý popel 3 %, sodík <0,05 %
Balení: 15ml kalibrovaný injekor

Protexin Pro-Kolin+ 15/30/60 ml

Protexin PROFESSIONAL 10×5g / 50×5g

probiotická pasta pro psy a kočky trpící průjmy

vysoce koncentrovaný probiotický přípravek v prášku

•
•
•

•

zklidňuje střevní výstelku během průjmových poruch
zlepšuje konzistenci výkalů
hovězí příchuť

Dávkování:
Aplikujte perorálně 2× denně podle váhy zvířete. Délka
aplikace po dobu nezbytně nutnou, obvykle 2-5 dní nebo
podle pokynů veterinárního lékaře.
Váha

Množství

do 5 kg

2 ml

5-15 kg

3 ml

15-30 kg

5 ml

nad 30 kg

7 ml

Složení v 1 kg přípravku: Protexin probiotikum Enterococcus faecium 2 × 1011 CFU/kg
(NCIMB 10415); 1707, sójový olej, kaolin, pektin, Preplex (prebiotikum)
Nutriční analýza: hrubý protein, tuk 40,00 %, vláknina 1,00 %, popel 37,00 %
Balení: 15ml, 30ml nebo 60ml kalibrované injektory
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probiotický a prebiotický doplněk s vlákninou pro králíky a malá zvířata

•
•
•
•

vhodný pro úpravu střevní mikroflóry při trávících
poruchách nebo po antibiotické léčbě
ideální pro všechna zvířata po přesunu do nových domovů
u zvířat v rekonvalescenci zlepšuje využití živin z krmiva
obsahuje prospěšné mikroorganismy, které rychle osidlují
trávicí trakt
doplňkové krmivo pro společenská zvířata a pro ptáky

Dávkování: Podávejte 1 g denně zvířeti do vody, mléka nebo krmiva. Při aplikaci do vody
nebo mléka spotřebujte do 12 hodin. Neexistují žádné kontraindikace nebo omezení
v použití.
Složení: dextróza
Doplňkové látky: stabilizátory střevní mikroflory, protexin probiotikum, Enterococcus
faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) 4b1707; 2× 1012 CFU/kg; 2× 109 CFU/g
Analytické složky: hrubý protein 5,0 %, hrubá vláknina <1%, tuk a olej <1 %,
hrubý popel 9,0 %
Balení: 10× 5g sáčky / 50× 5g sáčky
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novinka

Protexin PRO-fibre ADVANCED 500 g

Protexin PRO-fibre 500 g

•

•
•

doplňkové krmivo pro psy s prebiotikem a vlákninou ve formě pelet

•
•

zdokonalené chutné pelety s probiotikem, prebiotikem, rozpustnou a nerozpustnou
vlákninou a s Fibersolem®
BEZ PŠENICE
vhodný po léčbě antibiotiky, po nemocích
a operačních zásazích na trávicím traktu

Dávkování: Na doporučenou dávku zvyšujte postupně
nebo dle doporučení veterinárního lékaře. Podávejte
denně po dobu nezbytně nutnou.
Váha

Množství

psi do 5 kg

1/2 odměrky (5 g) denně

psi 5-20 kg

1 odměrka (10 g) denně

psi 20-35 kg

2 odměrky (20 g) denně

psi nad 35 kg

3 odměrky (30 g) denně

Fibersol - odolný maltodextrin, jehož fermentací vznikají mastné kyseliny s krátkým
řetězcem, které mají pozitivní vliv na trávení

doplňkové krmivo pro psy s prebiotikem a vlákninou ve formě pelet

•

PRO-FIBRE je speciálně vhodný pro psy, kteří trpí:
Diabetes Mellitus, Kolitis, Obstipace, Průjmy, Opakované
záněty análních žláz, Poruchy motility žaludku, Rakovina
tlustého střeva, Hyperlipidémie
Dávkování:

®

Calsporin® Bacillus velezensis (dříve známý jako
B.subtilis) - probiotikum pro podporu gastrointestinálního mikrobiomu a podporu normální
tvorby stolice
Citristim® - inaktivované kvasinky pro podporu gastrointestinálního imunitního systému a
optimalizaci integrity střevní bariéry
L-threonin - důležitá aminokyselina pro tvorbu slizničních glykoproteinů zajišťující funkci
střevní bariéry a podporující střevní imunitu
Složení: moučka z vojtěšky, cukrová řepa, psyllium, oves, lignocelulóza, kukuřice, lněné
semínko, inaktivované kvasinky Pichia guilliermondii (Citristim®), maltodextrin (Fibersol®),
pektin, prebiotikum Preplex® (frukto-oligosacharid). BEZ PŠENICE.
Doplňkové látky: Aminokyseliny: L-Threonin 3c410 2 000 mg/kg
Stabilizátory střevní flóry: Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)4b1820; 5 x 106 CFU/g
Technologické: kaolin, lignosulfonáty, prebiotikum Preplex® - akácie (arabská guma)
Senzorické: směs aromatických látek (syntetické, játra) 500 mg/kg
Analytické složky: hrubý protein 12 %, tuky a oleje 5 %, hrubá vláknina 15 %, hrubý
popel 8 %, vláknina 52 %, popel rozpustný v kyselinách 3 %
Balení: 500 g
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chutné doplňkové krmivo pro kontinuální použití u psů
dodatečným zdrojem hrubé vlákniny a prospěšné
mikroflóry osídlující zažívací trakt
vhodný po léčbě antibiotiky, po nemocích
a operačních zásazích na trávicím traktu

Váha

Množství

psi do 5 kg

1/2 odměrky (5 g) denně

psi 5-20 kg

1 odměrka (10 g) denně

psi 20-35 kg

2 odměrky (20 g) denně

psi nad 35 kg

3 odměrky (30 g) denně

Složení: pšenice, vojtěška, cukrová řepa, psyllium, pšeničné otruby, lignocelulóza, lněné
semínko, Preplex - prebiotikum (FOS)
Doplňkové látky: stabilizátory střevní mikroflóry, Protexin probiotikum, Enterococcus
faecium (NCIMB 10415) E1707 1x1010 CFU/kg; 1x107 CFU/g; technologické: kaolin, Preplex
prebiotikum - arabská guma
Analytické složky: hrubý protein 13 %, hrubá vláknina 19 %, vláknina 46 %, tuky a oleje
5 %, hrubý popel 7 %, sodík <0005 %
Balení: 500 g

Protexin PRO-fibre 800 g

doplňkové krmivo pro králíky s prebiotikem a vlákninou ve formě pelet

•
•
•

chutné doplňkové krmivo pro každodenní použití u králíků
podporuje trávení a napomáhá při nedostatku vlákniny
podporuje růst zdraví prospěšných bakterií ve střevě

Složení: pšenice, sójové slupky, oves, pšeničné otruby, seno,
cukrová řepa, pivovarské kvasnice, lněné semínko, celulóza,
Preplex prebiotikum (FOS)
Doplňkové látky: stabilizátory střevní mikroflóry, protexin
probiotikum, Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-4407) 4b1702
1 × 1010 CFU/kg; 1 × 107 CFU/g
technologické: kaolin, Preplex® prebiotikum - akácie (arabská guma)
senzorické: příchuť pampelišky
Analytické složky: hrubý protein 13 %, hrubá vláknina 19 %, vláknina 46 %,
tuky a oleje 5%, hrubý popel 7 %, sodík <0,05 %
Balení: 800 g
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Protexin SYNBIOTIC D-C

Protexin cystophan

•
•

•

vysoce koncentrovaný probiotický a prebiotický doplněk v kapslích

•
•
•

vhodné aplikovat při a po antibiotické léčbě
ideální u zvířat po chirurgických zásazích
na trávicím traktu
zlepšuje trávení a využití živin z potravy
u zvířat v rekonvalescenci
pomáhá u zvířat po přesunu do nových lokalit
pro dospělé psy a kočky, štěňata a koťata

Dávkování: 1 kapsle/zvíře/den po dobu, kdy to považujete za
prospěšné nebo dle doporučení veterinárního lékaře.
Složení: Protexin probiotikum (FOS), želatinové kapsle, stearát hořečnatý, stabilizátory
střevní mikroflóry, Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) 4b1707 1×1013
CFU/kg, 2×109 CFU/kaps.
Balení: 5× 10 kapslí

Protexin bio-lapis 6×2g / 60×2g

probiotické krmivo s enzymy a vitamíny v prášku pro společenská zvířata

•
•
•

pomáhá při zažívacích problémech a krizových stavech
u králíků, psů, koček a jiných společenských
zvířat
obsahuje probiotikum, prebiotikum, elektrolyty,
enzymy a vitamíny
rozpuštěním 2 g v 50 ml vody získáte
IZOTONICKÝ ROZTOK

Dávkování: Aplikujte jeden sáček denně po dobu
6 dnů, nebo delší dobu až do vymizení zažívacích
problémů. Přidáním 1 sáčku do 50 ml vody vytvoříte
izotonický roztok. Neexistují žádné kontraindikace. Přípravek se může kombinovat
s jakýmkoliv krmivem i léčivem.
Složení v 1 kg přípravku: dextróza, chlorid sodný, chlorid draselný, Preplex® prebiotic
(Frukto-oligosacharidy), síran hořečnatý
Doplňkové látky: stabilizátory střevní mikroflóry, Saccharomyces cerevisiae NCYC SC47
E1702 5×1011 CFU/kg; 5×108 CFU/g; technologické: Preplex prebiotic - akát (arabská
guma), vitamín A 580 000 MJ/kg, vitamín B2 11,00 mg/kg, vitamín C 5,8 g/kg, vitamín D3
58 000 MJ/kg, vitamín E (alfa tokoferol) 120 MJ/kg
Analytické složky: hrubý protein 4 %, hrubá vláknina <1 %, tuky 1 %, hrubý popel
14 %, sodík 3 %
		Balení: 6× 2g sáčky / 60× 2g sáčky
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podporuje zdraví močového ústrojí koček

•
•
•
•

N-acetyl D-glycosamine: působí jako prekursor tvorby stavebního
bloku GAG (jako chondroitin sulfát)
kyselina hyaluronová je jedna z hlavních složek GAG vrstvy
L-tryptofan je aminokyselina a také prekursor tvorby serotoninu,
který je inhibičním neurotransmiterem regulujícím náladu a úzkost
L-tryptofan se osvědčil při regulaci stresu koček
umělá kuřecí příchuť ke zlepšení chutnosti

Dávkování: Kapsle se podávají přímo do tlamy nebo se obsah zamíchá do krmiva.
Počáteční dávkování aplikovat nejméně 2 týdny.
POČÁTEČNÍ DÁVKOVÁNÍ

UDRŽOVACÍ DÁVKOVÁNÍ

Váha

Množství

Váha

kočka do 3 kg

1 kapsle denně

kočka do 3 kg

1 kapsle obden

Množství

kočka nad 3 kg

2 kapsle denně

kočka nad 3 kg

2 kapsle obden

Složení: N-acetyl D-glukosamin, kyselina hyaluronová, stearát hořečnatý, želatinové
kapsle
Doplňkové látky: aminokyseliny, L-tryptofan
Analytické složky: hrubý protein 55 %, hrubá vláknina <1 %, hrubé oleje a tuky <1 %,
hrubý popel 4 %
Obsah v 1 kapsli: N-acetyl D-glukosamin 125 mg, L – tryptofan 37,5 mg, hyaluronová
kyselina 10 mg
Balení: 30 kapslí

Protexin cystopro

podporuje zdraví močového ústrojí psů a koček

Dávkování: Kapsle se podávají přímo do tlamy nebo se obsah
zamíchá do krmiva.
Váha

Množství

kočky a psi do 20 kg

1 kapsle 1× denně

pes 20-40 kg

2 kapsle 1× denně

pes 40-60 kg

3 kapsle 1× denně

Složení: N-acetyl D-glukosamin, Mannan-oligosaccharidy,
želatinová kapsle, brusinky, stearát hořečnatý
Doplňkové látky: stabilizátory střevní mikroflóry, Protexin probiotikum, Enterococcus
faecium
Analytické složky: hrubý protein 41 %, hrubá vláknina 19 %, hrubé oleje a tuky 5 %,
hrubý popel 4 %
Obsah v 1 kapsli: 20 mg proanthokyanidinů (obsaženo v brusinkách),
125 mg N-acetyl D-glukosamin (100%)
Balení: 30 kapslí
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Protexin cobalaplex 60 kapslí

podporuje normální hladiny kobalaminu a folátu v séru u psů a koček

•

•

•
•

pomáhá udržovat normální hladinu kobalaminu
(vitamínu B12) a folátu (vitamín B9)
v krvi psů a koček, kteří mohou být ohroženi jejich
nedostatkem
folát a kobalamin mají synergický vztah a jsou
kofaktory v několika důležitých buněčných
metabolických procesech, např. metabolická cesta,
která přeměňuje aminokyselinu methionin na cystein
- nezbytný krok při výrobě glutathionu, základního
antioxidantu. Při nedostatku jednoho z těchto vitamínů
je metabolická cesta přerušena. To vede ke zvýšení
hladiny homocysteinu (hyperhomocysteinémie)
v krvi a k poruše metabolické cesty methioninu.
obsahuje Preplex prebiotikum
umělá kuřecí příchuť ke zlepšení chutnosti
Bylo prokázáno, že vysoká dávka orálně podávaného kobalaminu normalizuje
jeho sérové hladiny u hypokobalaminemických psů a koček.

Kobalamin je ve vodě rozpustný vitamín, který hraje důležitou roli v mnoha fyziologických procesech organismu,
jako jsou buněčný metabolismus, syntéza DNA, ATP, metabolismus aminokyselin a mastných kyselin, krvetvorba a
je nezbytný pro správnou funkci nervového systému.
Kyselina listová je jednoduše a snadno vstřebatelná syntetická forma folátu, což je další důležitý ve vodě
rozpustný vitamín B, který je nezbytný pro syntézu a opravu DNA i RNA. Hraje klíčovou roli při buněčném dělení a
růstu. Z toho vyplývá, že množící se buňky, jako jsou erytrocyty, leukocyty a enterocyty, vyžadují vysokou potřebu
kyseliny listové.

Absorbce kobalaminu
Hlavní zdroj vitamínu B12 pro psy a kočky pochází
z potravy (maso, vejce). Kobalamin vázaný na
bílkoviny je uvolněn pomocí faktorů ve slinách,
žaludečních a pankreatických vnitřních faktorů, až
je vstřebán ve spodní části tenkého střeva (ileu).
Existuje mnoho faktorů, které mohou přispět k
narušení této cesty, což vede k hypokobalaminémii.
Psi a kočky s hypokobalaminémií často vykazují
známky gastrointestinálních poruch. Přesto je
obtížné určit, zda jsou příčinou nebo důsledkem
nedostatku kobalaminu.
Obecně se doporučuje, aby veterinární lékaři
přidávali kobalamin ve všech případech
hypokobalaminémie. Cobalaplex obsahuje
vysoké množství kobalaminu, který udržuje normální
hladinu kobalaminu v krvi. Bylo prokázáno, že
hypersuplementace napomáhá absorbci vitamínu
B12 nezávisle na žaludečních a pankreatických
vnitřních faktorech.
Hypofolatémie
Nedávná studie ukázala, že 49 % hypokobalaminemických psů mělo souběžnou sníženou
koncentraci folátu v krvi.

Cobalaplex obsahuje Preplex prebiotikum - kombinaci 50:50 frukto-oligosacharidu (FOS) a akácie (arabské
gumy). Tato kombinace poskytuje prebiotický účinek na delším úseku střevního traktu, což pomáhá podpořit

1

Požití kobalaminu vázaného na bílkoviny a produkce
slinných R-proteinů.

2

Žaludeční pepsin rozkládá vazbu kobalamin-protein,
což umožňuje trávení bílkovin a uvolňování kobalaminu.

3

Kobalamin se váže na R-protein.

4

Komplex R-protein-kobalamin je rozdělen proteázovými
enzymy.

5

Kobalamin se váže na vnitřní faktor produkovaný slinivkou.

6

Vstřebání kobalaminu prostřednictvím receptorů kobalaminu
- vnitřního faktoru v ileu.

7

Když jsou intraluminální hladiny kobalaminu příliš vysoké,
kobalamin může být absorbován i samostatnými cestami
nezávislými na receptorech vnitřního faktoru.

zdravou gastrointestinální mikroﬂóru a tím přispívá k udržení optimálních hladin sérového folátu i kobalaminu.

Dávkování: Kapsle se podávají přímo do tlamy nebo se obsah zamíchá do krmiva. Pro
udržení normální hladiny kobalaminu (vitamínu B12) lze dávku snížit nebo zvýšit.
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Váha

Množství

kočky a psi do 10 kg

1/2 kapsle denně
nebo 1 kapsle obden

pes 10-20 kg

1 kapsle 1× denně

pes nad 20 kg

2 kapsle 1× denně

Složení: Preplex prebiotikum (frukto-oligosacharid), želatinové kapsle
Doplňkové látky: kyanokobalamin (vitamin B12) 0,5 mg/kapsli, kyselina listová
0,5 mg/kapsli; technologické: Preplex prebiotikum – acacia (arabská guma)
Analytické složky: hrubý protein 4,7 %, hrubá vláknina 0,1 %, hrubé oleje a tuky
0,36 %, hrubý popel 2,7 %,
Obsah v 1 kapsli: 0,5 mg cyanocobalaminu (vitamín B12), 0,2 mg kyseliny listové
(vitamín B9), Preplex prebiotik, umělá kuřecí příchuť
Balení: 60 kapslí

Výsledky studie z roku 2017 ukazující prevalenci souběžné hypokobalaminémie (koncentrace sérového kobalaminu <251 ng / l, referenční interval [RI] 251-908 ng / L)
a hypofolatémie (koncentrace sérového folátu <7,7 μg / 24,4 μg / L) ve vzorku 423 psů.
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Protexin Pro-Kolin Enterogenic 30× 4 g

obnovuje střevní mikroflóru koní v situacích zvýšeného stresu

•
•
•

•
•

•

obnovuje slizniční mukozální bariéru střev
stimuluje střevní imunitní systém
přispívá k rovnováze mikroorganismů ve střevě a pomáhá
udržet fyziologickou hladinu kobalaminu v séru
účinně napomáhá zdravému trávení

Dávkování: Podávejte nejméně po dobu 30 dnů, dále dle
potřeby. Obsahem sáčku posypejte krmivo.
Váha

Množství

do 5 kg

1/2 sáčku/den

5-15 kg

1 sáček/den

15-35 kg

2 sáčky/den

nad 35 kg

3 sáčky/den

Složení (4g sáček): butyrogenní alfa-glukan, MPS Protect, kobalamin - vitamín B12
(PXN-B12) - 0,5 mg, probiotika - Enterococcus faecium (NCIMB 10415) 4b1707 2×1011
CFU/kg; 2 × 108 CFU/g, prebiotika - Preplex® prebiotikum (FOS a arabská guma),
Mannanoligosacharid (MOS), Beta-glukan
Balení: 30× 4g sáčky

Protexin recover aid 14× 15 g

podporuje rekonvalescenci koní po nemoci nebo po namáhavé práci

•

obsahuje účinnou kombinaci vitamínů řady B,
antioxidantů, probiotik, prebiotik a výtažku z ostropestřce
mariánského podporujícího správnou funkci jater

Dávkování: Podávejte zamíchané do krmiva.
Váha

Množství

kůň do 600 kg

1 sáček/den

kůň nad 600 kg

2 sáčky/den

Složení: Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc47) 4b1702
5 × 1011 CFU/kg; 5 × 108 CFU/g, Preplex® prebiotikum (frukto-oligosaccharidy), silybin
(výtažek z ostropestřce mariánského), ochuceno výtažkem ze smetánky lékařské
Doplňkové látky: Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc47) 4b1702 5 × 1011 CFU/kg;
5 × 108 CFU/g; technologické: Preplex® prebiotikum – Acacia (arabská guma); nutriční:
vitamín B Mix (1,5g/100g), vitamín C (350 mg/100 g), vitamín E (14 mg/100 g)
Analytické složky: protein 8 %, hrubý tuk a oleje 3 %, hrubá vláknina 0,1 %, hrubý
popel 12 %, nepropustný popel <1 %, sodík 0,5 %
Balení: 14× 15 g sáčky
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Protexin quick fix 30 ml

dlouhodobě chrání před gastrointestinální přecitlivělostí

doplňkové krmivo pro hříbata a dospělé koně
pasta s vysokou koncentrací probiotik a prebiotik pro
udržení zdraví trávicího traktu, v situacích zvýšeného
stresu jako je přeprava, závody, léčba antibiotiky nebo
odčervování

Dávkování: Aplikujte perorálně.
hříbata 5 ml/den
dospělé koně - 5 ml/den - po odčervení nebo po antibiotické léčbě
- 10 ml - 24 hodin před závodem
- 10 ml - před přepravou
- 10 ml - 1,5 hodiny před závodem
Složení: Saccharomyces cerevisiae 2 × 1012 CFU/kg (NCYC SC47 4b1702), sójový olej,
Preplex prebiotikum (FOS) 3 %, dextróza
Technologická aditiva: Perplex prebiotikum - Acacia (arabská guma) 3 %
Analytické složky: protein <0.3 %, hrubá vláknina <1,0 %, oleje a tuky 55,0 %, hrubý
popel 9,0 %, sodík <0,05 %
Balení: 30ml kalibrovaný injekor

Protexin gut bind 30 ml

obnovuje střevní mikroflóru při průjmu hříbat a koní

•
•
•

ochucená pasta s probiotiky, prebiotiky, kaolinem
a pektinem určená ke stabilizaci narušené střevní
rovnováhy   
obsahuje látky pomáhající obnovit mikrobiální rovnováhu
ve střevě a obnovit zdraví sliznice střeva
používá se u hříbat a vhodný je i pro dospělé koně

Dávkování: Aplikujte perorálně hříbatům 5 ml po 8 hodinách (tzn. 3× denně).       
Délka aplikace po dobu nezbytně nutnou, obvykle 2-5 dní nebo podle pokynů
veterinárního lékaře.
Složení: sójový olej, pektin 7 %, Preplex prebiotikum (FOS) 5,4 %
Doplňkové látky: látky zvyšující stravitelnost, Protexin probiotikum, Saccharomyces
cerevisiae (NCYC SC47) 4b1702 2× 1011 CFU/kg; 2× 108 CFU/g,
Technologická aditiva: kaolin, Preplex prebiotikum – Acacia (arabská guma) 5,4 %
Analytické složky: hrubý protein 2 %, hrubá vláknina <1,0 %, oleje a tuky 50,0 %, hrubý
popel 23,0 %, sodík <0,1 %
Balení: 30ml kalibrovaný injekor
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Gut balancer 400 g

podporuje trávení a výkonnost u koní a poníků

•
•
•
•

probiotický a prebiotický prášek speciálně navržený pro
koně a poníky
k dennímu užití pro celkovou pohodu trávení
a výkonnosti
je kompatibilní s jakoukoliv dietní stravou
každodenní příjem Gut Balancer vede u koní ke zklidnění

Dávkování: Přidejte Gut Balancer do denní krmné dávky.
Běžné podání: 1 odměrka (10 g) denně
Podání při stresu: 2 odměrky (20 g) denně
Probiotikum Saccharomyces cerevisiae obsahuje mnoho esenciálních aminokyselin, vitamínů
včetně vitamínu B6 a důležité minerály. Podporuje trávení vlákniny a maximalizuje dietní potenciál
uvolňováním bezpečných kalorií z vlákniny a zajišťuje optimální výživu.

Složení: moučka z vojtěšky, prebiotikum Preplex® (FOS), pivovarské kvasnice
Doplňkové látky: látky podporující stravitelnost, Protexin probiotikum - Saccharomyces
cerevisiae (CNCM I-4407) 4b1702 1 × 1012 CFU/kg; 1 x 109 CFU/g; technologické Preplex® prebiotikum - akácie (arabská guma)
Balení: 400g plastová nádoba s odměrkou

PROBIOTIKA

gut sponge 1,5 kg

doplněk pro zdravý fyziologický stav slepého a tlustého střeva

•

vhodné použití: měkká stolice až průjem, volně
stékající fekální voda, písková kolika

Dávkování: 1 odměrka (50 g) 2× denně po dobu 7-14
dnů. Poté 1× denně dle potřeby nebo doporučení
veterinárního lékaře. Před krmením navlhčete krmivo
vodou a posypejte přípravkem Gut Sponge.
Není-li kůň pod veterinárním dohledem, nepřekračujte
doporučené množství a nekrmte koně jinými produkty
obsahujícími bentonit. Vyvarujte se souběžnému použití
s orálními makrolidy.
Gut Sponge obsahuje slupky psyllia, prebiotika a díky jeho fermentaci mikrobiotou i cenný zdroj
energie. Tím poskytuje bezpečné kalorie, podporuje růst přátelských bakterií a vyživuje buňky střevní
výstelky.
Slupky ze psyllia s vysokým obsahem vlákniny absorbují vodu ve střevě, potahují a chrání střevní
výstelku a pomáhají produkovat normální trus. To vše je podpořeno vysokým obsahem bentonitu
- přírodního pojiva.
Psyllium
Slupky semen s vysokým obsahem vlákniny obsahují druh gelující látky, která absorbuje vodu ve
střevech a napomáhá produkci normálního trusu.
Bentonit
Přírodní pojivo.

Gut Balancer je vhodné použít spolu s Gut Sponge k účinnější probiotické podpoře.
Mohou být podávány dohromady, ale pokud krmíte Gut Sponge 1× denně, je lepší
krmit Gut Balancer na opačném konci dne.

Lněné semínko
Má vysoký obsah omega 3 a 6 mastných kyselin.

Složení: psyllium (20 %), lněné semínko
Doplňkové látky:
technologické - 1m558i bentonit (bentonit-montmorillonit) (566 g/kg)
senzorické - aroma máty peprné (15 g/kg)
Balení: 1,5kg plastová nádoba s odměrkou
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OČNÍ - UŠNÍ PÉČE

Gastro Care 2,4 kg

OČNÍ PÉČE - EYE CLEANER 50/100 ml

podporuje zotavení žaludku a tlustého střeva

jemně čistí oční okolí, vhodný pro všechna zvířata

•
•
•
•
•
•

•
•

skvělé výsledky při vředové chorobě žaludku
upravuje hodnotu pH v žaludku
chrání žaludek regulací kyselosti v žaludku
podporuje trávení
má protizánětlivý účinek díky obsahu rostlinných extraktů
inhibuje růst patogenních mikroorganismů

Žaludeční vředy
Vředová choroba žaludku postihuje 53-90 % dospělých
koní. Symptomy mohou být mírné, proto často nejsou přímo
přičítány žaludečním vředům. Žaludeční vředy mohou být
způsobeny změnami krmných dávek, dlouhými hladovkami a stresovými situacemi, jako
jsou přeprava, závody a výstavy.
Příznaky žaludečních vředu jsou:
Denní příznaky,
v klidovém režimu
Ztráta chuti k jídlu
Zívání
Klkání
Skřípání zubů
Matná srst
Ztráta váhy

Během tréninku
a závodu
Podrážděný během zapřahání a uždění.
Zhoršení kondice a neochota pracovat.
Neochota k prodlouženému
a shromážděnému klusu či cvalu.
Méně energie při startu během
parkurových závodů.

Složení: kvasnice, pektiny, lithothamnus, vyčištěné destilované mastné kyseliny získané
štěpením, aloe vera, oregano, heřmánek
Doplňkové látky:
technologické - pojiva: Bentonit (1m558i) 550 g/kg senzorické - přírodní produkty,
botanicky definované: směs aromatických látek 37 500 mg/kg
Balení: 2,4kg plastová nádoba s odměrkou

citlivě čistí oční okolí od očního mazu a ostatních nečistot
preventivně působí proti tvorbě zánětů

Použití: Očistěte jemně okolí oka od nečistot kouskem vaty zvlhčené
přípravkem EYE CLEANER. Speciální aplikátor umožňuje pohodlnou
a přesnou manipulaci s přípravkem.
Složení: voda, chlorid sodný, vápenato-disodná sůl EDTA,
benzalkonium chlorid
Balení: 50 ml / 100 ml

UŠNÍ PÉČE pro kočky - Ear CLEANER 50 ml
určen k pravidelnému čištění uší, má zvlhčující účinek

•
•
•
•

jemně uvolňuje nečistoty a ušní maz
zmírňuje podráždění sliznice
šetrná aplikace bez podráždění a škrábanců
preventivně působí proti tvorbě zánětů

Použití: Aplikujte 5-10 kapek do ucha a ihned jemně masírujte základnu
ucha. Poté ušní boltec zbavte nečistot a mazu. Ušní péči provádějte
pravidelně (1x týdně). Nepoužívejte k čištění ran.
Složení: propylenglykol, voda, PEG-40 hydrogenovaný ricinový olej,
laurethsulfát sodný, stearát sodný
Balení: 50 ml, dóza s ohebným kónusem

UŠNÍ PÉČE pro PSY - Ear CLEANER 50/100 ml
určen k pravidelnému čištění uší, má zvlhčující účinek

•
•
•
•

jemně uvolňuje nečistoty a ušní maz
zmírňuje podráždění sliznice
šetrná aplikace bez podráždění a škrábanců
preventivně působí proti tvorbě zánětů

Použití: Aplikujte 5-10 kapek do ucha a ihned jemně masírujte základnu
ucha. Poté ušní boltec zbavte nečistot a mazu. Ušní péči provádějte
pravidelně (1× týdně). Nepoužívejte k čištění ran.
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Složení 50 ml: propylenglycerol, voda, výtažek z Aloe Vera, mentol,
fenoxyethanol, ethylhexylglycerin, sorbát draselný, hydroxyethylcelulóza,
chloxhexidin diglukonát
Složení 100 ml: voda, propylenglykol, alkohol, isopropylalkohol, kyselina boritá,
mentol, thymol, fenoxyetanol, metylparaben, etylparaben, propylparaben
Balení: 50 ml / 100 ml, dóza s ohebným kónusem
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OROZYME zubní gel pro psy a kočky 70 g

OROZYME ŽVÝKACÍ PLÁTKY - velikosti S, M, L

Patentované složení enzymatického zubního gelu ulpívá na povrchu zubů
a dásní a umožňuje tím působení aktivních složek. Gel rozrušuje existující zubní plak
a zabraňuje množení bakterií, které ho vytváří.

Orozyme plátky jsou vyrobeny z kolagenu, ze substance, která
přirozeně podporuje žvýkání. Díky přítomnosti enzymů a intenzivnímu
mechanickému čistícímu efektu dochází žvýkáním plátků
k odstranění zubního plaku, čímž nedochází k tvorbě zubního
kamene a následným zánětům v dutině ústní. Orozyme plátky
zabraňují množení zubních bakterií a pomáhají proti nepříjemnému
zápachu z dutiny ústní.

odstraňuje zubní plak, zabraňuje množení bakterií

Použití: Zubní gel podávejte jednou denně
(po posledním krmení).
Zubní gel můžete aplikovat několika způsoby:
•
přímo do dutiny ústní
•
nanést prstem mezi dásně a tváře
•
nanést na přiložený kartáček
•
smíchat s malým množstvím krmiva
•
nanést na přední tlapky (kočky si gel olízají)
Součástí balení je aplikační nástavec, který usnadňuje
aplikaci gelu u koček a malých zvířat (kočky - 1 cm gelu, psi
do 20kg - 2 cm gelu a psi přes 20 kg - 5 cm gelu na každou
stranu). Použitím kartáčku zvýšíte účinnost.
Složení: kolagen, slad, přírodní zchutňující a aromatické
substance a jejich extrakty
Ostatní ingredience: amyláza, glukoamyláza, glukoso
-oxidáza, thiokyanát draselný, laktoferin laktoperoxidázau,
lyzozym, superoxid-dismutáza, mírná abraziva, surfaktanty,
zchutňující substance
Balení: tuba o obsahu 70 g + kartáček na prst (pro psa o hmotnosti 20 kg vystačí na
dobu 6-8 týdnů)
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enzymatické žvýkací plátky, které odstraňují zubní plak a zápach z tlamy

Obsah systému LPO společně s lyzozymem a laktoferinem zvýrazňují
protibakteriální účinky. Přítomnost superoxid dismutázy (SOD)
extrahovaný z řas pomáhá odbourávat volné radikály. V neposlední
řadě, přídavek sladové chuti zaručuje vysokou chutnost pro psy.
Použití: Podáváme jeden plátek denně (po posledním krmení).
Složení: hovězí kůže, hydrolyzovaný kukuřičný lepek, syrovátkový prášek
Analytické složky: hrubý protein min. 75,1 %, tuk min. 3,1 %, hrubá vláknina
max. 1,1 %, hrubý popel max. 4,5 %, vlhkost max. 13,4 %
Balení: vel. S pro psy do 10 kg - 224 g
vel. M pro psy 10-30 kg - 141 g
vel. L pro psy nad 30 kg - 141 g
- hermeticky uzavřené aluminiové sáčky v papírové krabici
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KLOUBNÍ VÝŽIVA

diafarm zubní pasta pro psy - enzymatická
určena k prevenci zubního kamene a onemocnění

•
•
•

prevence zubního kamene
prevence onemocnění dásní
odstraňuje zápach z dutiny ústní

Použití: Zubní pastu naneste na běžný zubní kartáček pro psy.
Zuby čistěte malými krouživými pohyby bez přílišného tlaku.
Zuby čistěte denně nebo dle potřeby.
Složení: karbonát vápenatý, voda, sorbitol, glycerin, karagenan,
chlorhexidin diglukonát, gluko-oxidáza, glykoamyláza
Balení: 75g pasta

healthy bites - breath & dental 50 g

křupavé polštářky pro kočky k prevenci tvorby zubního kamene

•
•
•
•
•

prevence zubního kamene
osvěžují dech
odstraňují zubní plak
napomáhají ke zdraví zubů a dásní
pro kočky a koťata od 12 týdnů stáří

Dávkování: Zajistěte dostatek čerstvé pitné vody.
Váha

Množství

koťata a kočky do 2,5 kg

max. 6 pamlsků/den

kočky nad 2,5 kg

max. 12 pamlsků/den

flexon powder pro psy a kočky 400 g
chrání a obnovuje chrupavčité tkáně

•
•
•
•
•

zlepšuje pohyblivost a zmírňuje bolesti kloubů
zpomaluje další poškozování kloubních chrupavek
pomáhá vývoji chrupavek u mladých psů a koček
prodlužuje aktivní věk psů a seniorů
pomáhá psům v pracovní zátěži

Použití: Doporučenou dávku zamícháme důkladně do krmiva.
Po měsíční aplikaci může být dávka snížena na polovinu.
(1 odměrka = 0,75 g)
Dávkování:
Váha

Množství

kočky a psi do 5 kg

3 odměrky/den

psi 5-10 kg

4 odměrky/den

psi 10-20 kg

5-6 odměrek/den

psi 20-40 kg

6-7 odměrek/den

pes 40-60 kg

7-8 odměrek/ den

Složení: dextróza, glukosamin sulfát (vyrobené ze zvířecí tkáně), MSM
(methylsulfonylmetan), sorbitol, chondroitin sulfát
Doplňkové látky: monohydrát síranu manganatého 16 g
Technologické látky: antioxidant, askorbát sodný 9,8 g
Senzorické aromatické látky: čertův dráp, extrakt kořene zázvoru
Analytické složky: hrubý protein 6 %, hrubá vláknina <1 %, hrubý tuk <1 %, hrubý
popel 6 %, vápník <1 %, sodík <1 %, fosfor <1 %, mangan 5,2 g
Balení: 400g plastová dóza s odměrkou

Složení: drůbeží maso (kachna 4 %), obilniny, oleje a tuky (omega 3 1%, omega 6 2%),
deriváty rostlinného původu, mléko a mléčné deriváty, minerály
Doplňkové látky: technologické: přírodní antioxidant; nutriční: vitamín C (sodná sůl
askorbylmonofosfátu vápenatého) 257 mg/kg, vitamín A 1 400 MJ/kg, vitamín D3
210 MJ/kg, vitamín E (alfa tokoferol) 79 mg; senzorické: extrakt z rozmarýnu, olej
z petrželových semen 35 mg, olej z listů hřebíčku 35 mg, příchuť, přírodní barvivo
Analytické složky: protein 25 %, hrubá vláknina 1,1 %, tuk 23 %, vlhkost 9 %,
hrubý popel 7 %
Balení: 50 g
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flexon liquid pro psy a kočky 250 ml

urolsyn pasta pro psy 100 g

•
•
•
•
•

•
•
•

chrání a obnovuje chrupavčité tkáně

zlepšuje pohyblivost a zmírňuje bolesti kloubů
zpomaluje další poškozování kloubních chrupavek
pomáhá vývoji chrupavek u mladých psů a koček
prodlužuje aktivní věk psů a seniorů
pomáhá psům v pracovní zátěži

Použití: Doporučenou dávku zamíchejte důkladně do krmiva.
Po měsíční aplikaci může být dávka snížena na polovinu.
Dávkování:
Váha

Množství

kočky a psi do 5 kg

2-3 ml/den

psi 5-10 kg

3-4 ml/den

psi 10-20 kg

4-5 ml/den

psi 20-40 kg

5-6 ml/den

pes 40-60 kg

6-7 ml/ den

Složení: voda, glukosamin sulfát (ze žraločí chrupavky), MSM (mehtylsulfonylmetan),
sorbitol, chondroitin sulfát (z krevet a mušlí), vitamíny a minerály, příchuť, EEC povolené
konzervanty, výtažek z čertova drápu, výtažek ze zázvoru
Analytické složky: glukosamin sulfát 200 mg/ml, chondroitin sulfát 40 mg/ml, vitamín
C 11 mg/ml, MSM 168 mg/ml
Balení: 250ml plastová dóza s odměrkou

okyseluje moč, snižuje vznik struvitů a pomáhá rozpouštět močové kameny

okyseluje moč
nízký obsah fosforu a hořčíku
snižuje vznik struvitů a pomáhá rozpouštět
existující močové kameny

Použití: Před použitím doporučujeme konzultaci s veterinárním
lékařem. Pes musí mít při aplikaci neustálý přístup k pitné vodě.
Podávejte přímo do tlamy nebo zamíchejte do krmiva. Pro podporu
rozpuštěných močových struvitů 3 cm pasty na 5 kg hmotnosti
2× denně po dobu 5-12 týdnů. Pro podporu renální funkce 1-2 cm
pasty na 5 kg hmotnosti 2× denně po dobu až 6 měsíců.
Složení: extrakt ze sladu, rostlinný olej, draselná sůl, organické kyseliny
Techologická aditiva: antioxidant
Nutriční aditiva: DL-Methionin
Senzorická aditiva: extrakt z rozmarýnu
Analytické složky: protein 7,5 %, vláknina <1 %, tuk 31,5 %, voda 18,6 %, hrubý
popel 2 %
Balení: 100g tuba

urolsyn pasta pro kočky 50 g

okyseluje moč, snižuje vznik struvitů a pomáhá rozpouštět močové kameny

•
•
•

okyseluje moč
nízký obsah fosforu a hořčíku
snižuje vznik struvitů a pomáhá rozpouštět
existující močové kameny

Použití: Před použitím doporučujeme konzultaci s veterinárním
lékařem. Kočka musí mít při aplikaci neustálý přístup k pitné vodě.
Podávejte přímo do tlamy nebo zamíchejte do krmiva. Pro podporu
rozpuštěných močových struvitů 3 cm pasty 2× denně po dobu
5-12 týdnů. Pro podporu renální funkce 1-2 cm pasty 2× denně
po dobu až 6 měsíců.
Složení: extrakt ze sladu, rostlinný olej, draselná sůl, organické kyseliny
Techologická aditiva: antioxidant
Nutriční aditiva: DL-Methionin
Senzorická aditiva: extrakt z rozmarýnu
Analytické složky: protein 7,5 %, vláknina <1 %, tuk 31,5 %, voda 18,6 %,
hrubý popel 2 %
Balení: 50g tuba
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Protexin cystophan

umm - ULTRA MONTHLY MONITOR 453 g

•

•

podporuje zdraví močového ústrojí koček

•
•
•
•

monitorovací písek pro kočky

N-acetyl D-glycosamine: působí jako prekursor tvorby
stavebního bloku GAG (jako chondroitin sulfát)
kyselina hyaluronová je jedna z hlavních složek GAG vrstvy
L-tryptofan je aminokyselina a také prekursor tvorby
serotoninu, který je inhibičním neurotransmiterem regulujícím
náladu a úzkost
L-tryptofan se osvědčil při regulaci stresu koček
umělá kuřecí příchuť ke zlepšení chutnosti

•

Dávkování: Kapsle se podávají přímo do tlamy nebo se obsah
zamíchá do krmiva. Počáteční dávkování aplikovat nejméně 2 týdny.
POČÁTEČNÍ DÁVKOVÁNÍ

UDRŽOVACÍ DÁVKOVÁNÍ

Váha

Množství

Váha

kočka do 3 kg

1 kapsle denně

kočka do 3 kg

1 kapsle obden

kočka nad 3 kg

2 kapsle denně

kočka nad 3 kg

2 kapsle obden

Množství

s monitorovacím pískem sami odhalíte problémy s močovým ústrojím kočky
případnou odchylku od normálního stavu (pH normal)
indikuje zbarvení písku díky pH moči – barvu porovnáte
s barevnou stupnicí na obale

Použití: Pravidelně každý měsíc, po vyčištění kočičího WC,
rozprostřete celý obsah balení monitorovacího písku rovnoměrně po povrchu běžného steliva.10 minut po použití WC
(po močení) vaší kočkou, porovnejte barvu monitorovacího
písku s barvami pH grafu na obale (na obale dole).
Balení: 453 g

Složení: N-acetyl D-glukosamin, kyselina hyaluronová, stearát hořečnatý, želatinové
kapsle
Doplňkové látky: aminokyseliny, L-tryptofan
Analytické složky: hrubý protein 55 %, hrubá vláknina <1 %, hrubé oleje a tuky <1 %,
hrubý popel 4 %
Obsah v 1 kapsli: N-acetyl D-glukosamin 125 mg, L – tryptofan 37,5 mg, hyaluronová
kyselina 10 mg
Balení: 30 kapslí

Protexin cystopro

podporuje zdraví močového ústrojí psů a koček

Dávkování: Kapsle se podávají přímo do tlamy nebo se obsah
zamíchá do krmiva.
Váha

Množství

kočky a psi do 20 kg

1 kapsle 1x denně

pes 20-40 kg

2 kapsle 1x denně

pes 40-60 kg

3 kapsle 1x denně

Složení: N-acetyl D-glukosamin, Mannan-oligosaccharidy,
želatinová kapsle, brusinky, stearát hořečnatý
Doplňkové látky: stabilizátory střevní mikroflóry, Protexin probiotikum, Enterococcus
faecium
Analytické složky: hrubý protein 41 %, hrubá vláknina 19 %, hrubé oleje a tuky 5 %,
hrubý popel 4 %
Obsah v jedné kapsli: 20 mg proanthokyanidinů (obsaženo v brusinkách),125 mg
52 			N-acetyl D-glukosamin (100%)
					Balení: 30 kapslí
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novinka

Dermalease mousse 250 ml

DermalEase

•
•
•
•

DermalEase obsahuje Biosfeen, jedinečný sfingolipidový extrakt složený z ceramidů
a esenciálního prekurzoru ceramidu (sfingomyelin), u kterého bylo prokázáno, že
podporuje produkci endogenních ceramidů, poskytuje podporu pro zdravou tvorbu kožní
bariéry a zdravou úroveň hydratace pokožky.

udržuje pokožku psů a koček zdravou, hydratovanou
a vyživenou

je kožní protektivum s novými přísadami Biosfeen a Dermial

dvojitá podpora pro zdravou, vyživenou a hydratovanou pokožku
DermalEase obsahuje nové přísady Biosfeen a Dermial
Biosfeen podporuje tvorbu zdravé epidermální bariéry
Dermial podporuje zdravou dermis a normální hydrataci pokožky

Biosfeen® (sfingolipidy)

Oblast aplikace: ošetření větších ploch
Použití: Pěnu naneste přímo na kůži psa nebo kočky. V případě potřeby
rozdělte srst nebo léčené místo vyholte. Pěnu jemně rozetřete
po postižené oblasti, dokud nebude zcela vstřebána.
Dávkování: Aplikujte dvakrát týdně, minimálně po dobu 4 týdnů. Poté
aplikujte jednou týdně. Používejte po dobu nezbytně nutnou.
Balení: pěna ve spreji 250 ml

udržuje pokožku psů a koček zdravou, hydratovanou
a vyživenou

•
•
•
•

novinka

dvojitá podpora pro zdravou, vyživenou a hydratovanou pokožku
DermalEase obsahuje nové přísady Biosfeen a Dermial
Biosfeen podporuje tvorbu zdravé epidermální bariéry
Dermial podporuje zdravou dermis a normální hydrataci pokožky

Oblast aplikace: ošetření menších ploch
Použití: Obsah pipety naneste a vmasírujte přímo na kůži psa nebo kočky. V případě
potřeby rozdělte srst.
Dávkování: Aplikujte jednu pipetu týdně. Na oblasti kůže, která potřebuje zvláštní
podporu, aplikujte dvakrát týdně. Pokračujte v používání po dobu 4-8 týdnů nebo
podle potřeby.
Balení: pleťové mléko
v pipetách 8× 2 ml
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Škára

Dermalease drops 8× 2 ml

Ceramidy tvoří 50 % vrstvy stratum
corneum a spolu s cholesterolem
a volnými mastnými kyselinami tvoří
epidermální lipidovou matrici,
ochrannou bariéru odolnou proti vodě,
která reguluje transport exogenní látky
přes kůži a omezují transepidermální
ztrátu vody.

Epidermis

Sfingolipidy - bioaktivní voskové
lipidové molekuly jsou hlavní složkou
zdravé pokožky. Nejhojnějšími
epidermálními sfingolipidy jsou
ceramidy, které jsou syntetizovány
v keratinocytech ve vrstvě stratum
granulosum před transportem
do stratum corneum, nejvzdálenější
epidermální bariérové vrstvy.

Normální

Transepidermální ztráta vody

Ceramidy jsou nezbytné pro udržení
přirozené zdravé kožní bariéry.

Dermial® (kyselina hyaluronová)
Kyselina hyaluronová je glykosaminoglykan, který má řadu důležitých fyziologických
a fyziochemických funkcí při výrobě a udržování zdravé pokožky.
Díky jedinečné schopnosti vázat a zadržovat molekuly vody má klíčovou strukturální roli
v extracelulárním matrixu pojivové tkáně (ECM), udržuje hydrataci pokožky, turgor
a poddajnost. Vyrobeno především dermálními fibroblasty, ECM obsahuje většinu kožní
kolagenové sítě a tvoří většinu dermis.
Kyselina hyaluronová, u které se dříve předpokládalo, že je strukturální molekulou v kůži,
je nyní známa tím, že hraje klíčovou roli při obnově kůže: podporuje proliferaci, diferenciaci
a migraci dermálních fibroblastů a keratinocytů a zvyšuje dermální elastin a produkci ECM.
DermalEase obsahuje Dermial, jedinečný extrakt na bázi kyseliny hyaluronové, u kterého
bylo prokázáno, že podporuje proliferaci a migraci fibroblastů a pomáhá udržovat
normální úroveň hydratace pokožky.
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DERMAZYME zinc PRO PSY a KOČKY 50 tbl

Omega 3+6+9 250 ml

•
•
•

Vhodné pro psy a kočky s problémy:
•
suchou srstí
•
lámavou srstí
•
řídkou srstí
•
podrážděním kůže - lupy
•
svěděním kůže

rychle obnovuje poškozenou kůži

pozitivní vliv na celkový vývoj kůže
pomáhá rychlému hojení ran - jizev
účinná pomoc při nedostatku zinku v období
růstu

Dávkování: 1tbl na 8kg živé hmotnosti/den po dobu min. 3-4 týdnů, rozdělte denní
dávku do 2 samostatných dávek a podávejte s jídlem.

vhodné pro psy a kočky se suchou, lámavou a řídkou srstí

Dávkování: Dávku zamíchejte do krmiva.
Složení: sorbitol, kvasnice, trikalcium fosfát, stearát hořečnatý, vepřová játra
Doplňkové látky (na kg): vitamíny: biotin 11428 mg, vitamín A 1784898 MJ; stopové
prvky: zinek 18571 mg
Analytické složky: protein 18,6 %, hrubá vláknina 15,2 %, oleje a tuky 1,9 %, hrubý
popel 10,57 %
Balení: 50 tbl v 5 blistrech po 10 ks

B-komplex pro psy 130 tbl

Zvíře

Množství

kočky a malí psi

3 ml/5 kg živé hm./den

střední a velcí psi

5 ml/10 kg živé hm./den

Složení: rostlinný olej (brukev řepka, pupalka dvouletá, brutnák lékařský), rybí olej
Doplňkové látky: vitamín A, vitamín B6, vitamín E, biotin, niacinamid, kyselina
pantothenová, heptahydrát síranu zinečnatého
Technologické látky: konzervant
Analytické složky: hrubý protein <1 %, hrubá vláknina <1 %,tuk 96 %, hrubý popel
<1 %, sodík <1,0 %, zinek 0,9 mg, Omega 3, Omega 6, Omega 9
Balení: 250ml plastová dóza s odměrkou

prevence línání a podpora zdravé a lesklé srsti

•
•
•
•

doplňkové krmivo pro psy a kočky, pro březí a kojící feny
a pro štěňata
pro prevenci línání a podporu zdravé a lesklé srsti
obohacené o vitamín D3
rychle se vstřebává

Dávkování:
Zvíře

Množství

štěňata

1 tbl/5 kg živé hm./den

dospělí psi

1 tbl/10 kg živé hm./den

Složení (v 1 tbl): dikalcium fosfát, silice křemíku z přesličky rolní (equisetum arvense),
hořčíkové soli mastných kyselin
Doplňkové látky: nutriční: vitamín B1 500 mcg, vitamín B2 675 mcg, vitamín B6 300
mcg, niacin 230 mcg, D-panthotenát vápenatý 750 mcg; technologické: stabilizátor,
konzervant
Analytické složky: hrubý protein 0,5 %, hrubá vláknina 40 %, hrubý tuk 0,5 %, hrubý
popel 33 %, sodík <1 %, vápník 52,4 mg, fosfor 40,5 mg
Balení: 130 tablet
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pawwax pro psy 50 g
ochranný krém na tlapky pro psy

•

regeneruje a zároveň chrání tlapky psů

Použití: Aplikujte ochranný krém přímo na tlapky. Krém vytvoří
silnou ochrannou vrstvu dostatečně chránící před vodou,
sněhem, solí, štěrkem a jinými negativními vlivy, které mohou
poškozovat kůži tlapek.
Složení: voda, bílý vosk, PEG-40, hydrogenovaný ricinový olej,
propylenglykol, dimethycon, fenoxyethanol, karbomer sodný,
ethylhexylglycerin, sorbát draselný
Balení: 50g tuba
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bittersprey 100 ml

první pomoc pro všechny druhy zvířat

•
•
•
•

proti olizování ran
proti okusování srsti, kůže a tlapek
proti vyškubávání peří
proti okusování obvazů aj.

Použití: BITTERSPRAY naneste na postiženou oblast těla. V případě
potřeby aplikaci opakujte. Při aplikaci zamezte vniknutí přípravku do očí.
Složení: voda, denatoniumbenzoát, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin,
sorbát draselný
Balení: 100ml plastová dóza

fsf šampon puppy 532 ml
jemný šampon pro štěňata

•
•
•
•
•

kvalitní a účinný šampon pro štěňata
silný čistící efekt
podporuje přirozený lesk srsti
snadné rozčesávání a zjemnění srsti
vůně dětského pudru

Použití: Šampon naneseme na zvlhčenou srst a vmasírujeme
do té doby, než-li vznikne bohatá pěna - poté pěnu vlažnou vodou
spláchneme. Psa dobře vysušíme a chráníme před průvanem.
Složení: Aqua, Sulfochem B Cona, Glucamate LT, Salt Evaporated, Jeeside G II,
Fragrance Baby powder, barviva
Balení: 532 ml

fsf šampon hi-white pro psy 532 ml
šampon pro světlou srst

•
•
•
•

zvýrazňuje a rozjasňuje bílou barvu srsti
zabraňuje vysychání srsti
tlumí nepříjemný zápach srsti
nedráždí

Použití: Šampon naneseme na zvlhčenou srst a vmasírujeme
do té doby, než-li vznikne bohatá pěna - poté pěnu vlažnou vodou
spláchneme. Psa dobře vysušíme a chráníme před průvanem.
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Složení: Aqua, Sulfochem B Cona, Jeeside G II, Oat Flour Ultra
Fine Grind Precooked, Vanatural (Bentonite) Clay, Glucamate LT, Salt
Evaporated, Fragrance Awapuhi, Actiphyte Hawaiian White Ginger
		Balení: 532 ml
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fsf šampon oatmeal pro psy 532 ml
zklidňující šampon s výtažkem awapuhi

•
•
•
•

speciální šampon proti svědění s výtažkem Awapuhi
zvlhčuje a zjemňuje suchou kůži
odstraňuje minerální usazeniny
příjemná vůně

Použití: Šampon naneste na navlhčenou srst, vytvořte bohatou
pěnu a vmasírujte do srsti. Poté vlažnou vodou šampon
spláchněte. Psa dobře vysušte a chraňte před průvanem.
Složení: Aqua, Sulfochem B Cona, QuickPearl, Salt Evaporated, Antifoam
Xiameter, Jeeside G II, Glycerin, Glucamate LT, Fragrance Vanilla Berry Bliss, barvivo
Balení: 532 ml

fsf šampon dog 532 ml

účinný šampon pro psy s kondicionérem a svěží vůní

•
•

šampon obsahuje speciální kondicionér, zvyšující lesk a kvalitu
srsti
hluboký čistící efekt s dlouho přetrvávající vůní

Použití: Šampon naneste na navlhčenou srst, vytvořte bohatou
pěnu a vmasírujte do srsti. Poté vlažnou vodou šampon spláchněte.
Psa dobře vysušte a chraňte před průvanem.
Složení: Aqua, Sulfochem B Cona, Glucamate LT, Salt Evaporated,
Fragrance Country Breeze, Arlasilk, Jeeside G II, barvivo
Balení: 532 ml

fsf šampOn medicated pro psy 532 ml
zklidňující šampon s olejem z čajovníku

•
•
•
•
•

šampon s olejem z čajovníku (Tea Tree), který ulevuje svědění
podporuje zdravou a čistou kůži
hluboký čistící efekt s odstraněním zápachu ze srsti
nedráždí, nevysušuje
srst zůstává jemná a zářící

Použití: Šampon naneseme na zvlhčenou srst a vmasírujeme do
té doby, než-li vznikne bohatá pěna - poté pěnu vlažnou vodou
spláchneme. Psa dobře vysušíme a chráníme před průvanem.
Složení: Aqua, Sodium C-14-16 Olefin Sulfonate, Sodium Lauryl
Ether Sulfate, Cocamide MEA, Cocamidopropyl Betaine, Glyceryl
Stearate, PEG 150 Disterate, Polysorbate 20, Chloroxylenol, Fragrance Arylessence,
DMDM Hydantion, Salicylic Acid, Tea Tree Oil, barviva, Potassium Hydroxide
Balení: 532 ml
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K-VITAMÍN 15 tbl

beta glucan 200/500/1000 ml

•

•

vitamínový doplněk pro psy a kočky pro správnou funkci jater

podporuje správnou funkci jater a syntézu proteinů,
které jsou důležité pro srážení krve

Dávkování:

obsahuje čistý mikronizovaný beta glukan z hlívy ústřičné

•

Zvíře

Množství

kočky

1 tableta/den

štěňata

1 tableta/5 kg váhy/den

dospělí psi

1 tableta/10 kg váhy/den

sirup pro zvířata obsahuje významné množství vysoce čistého
mikronizovaného beta glukanu z hlívy ústřičné (Pleurotus
ostreatus)
má významný vliv na funkci imunitního systému, správně
fungující imunita se potom projevuje v lepší obraně proti virům,
parazitům, bakteriím a plísňovým onemocněním

Vhodný pro různé druhy zvířat: pes, kočka, kůň, hovězí
dobytek, prasata a ostatní druhy hospodářských zvířat.

Složení: dikalciumfosfát, glukozový sirup, trikalcium-fosfát,
hořečnaté soli mastných kyselin
Doplňkové látky: nutriční: vitamín K1 10 mg/tbl; technologické: stabilizátory
Analytické složky: protein <1 %, hrubá vláknina 17,6 %, tuk 2,5 %, hrubý popel 22,8 %
Balení: 15 tablet

Použití:
•
při infekčních onemocněních
•
jako podpora hojení ran
•
v období zvýšené psychické a fyzické zátěže
•
pomáhá zkrátit dobu léčby i rekonvalescence
•
zmírňuje průběh onemocnění
•
při/po odstavení mláďat a na posílení vitality starších zvířat

kanavit 37 150 g

Dávkování: Preventivně: 2 ml/10kg
Během nemoci a rizikových období (proměnlivé počasí, stres, zvýšená fyzická zátěž):
5 ml/10 kg
Doporučená doba podávání je 2-3 měsíce. Vhodný pro dlouhodobé užívání.
Složení: glukózový sirup s fruktózou, voda, mikronizovaný beta -1,3/1,6-D-glukan
z hlívy ústřičné
Doplňkové látky: technologické: konzervanty
Analytické složky: hrubý protein 0,5 %, hrubý tuk 1,25%, hrubá vláknina 0,2 %,
hrubý popel 1,3%, vlhkost 49,2%
Balení: 200 ml, 500 ml, 1 000 ml

vhodný pro zvířata v zátěži, při rekonvalescenci, kachexii, nechutenství aj.

•
•
•
•

obsahuje vitamíny, minerály, esenciální mastné kyseliny a proteiny
pomáhá udržet dobrou kondici, zdravou kůži a lesklou srst
důležitý doplněk krmiva pro zvířata v období růstu, březosti,
laktace a pro jedince, které je třeba dostat do výstavní kondice
vhodný doplněk stravy pro zvířata v zátěži, rekonvalescenci, při
kachexii, nechutenství, při otravách

Dávkování: 1 dávka (1 odměrka) = cca 0,5 g. Zamíchejte do krmiva.
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Zvíře

Množství

štěňata

2-5 dávek/denně

dospělí psi

2-4 dávky/ 5 kg váhy/denně

kočky

2-5 dávek/denně

ptáci/morčata/králíci

1 dávka/denně

koně (podle velikosti)

50-100 dávek/denně

Složení: sušené mléko, dextróza, dikalcium fosfát, glukozový sirup, triglyceridy
mastných kyselin, sacharóza, kukuřičný škrob, uhličitan vápenatý, maltodextrin, citrát
trisodný
Doplňkové látky: technologické: konzervant, antioxidant, stabilizátor, protispékavá
složka, senzorické: aromatické sloučeniny
Balení: 150 g

liquid calcium 250 ml

doplněk pro psy, kojící fenky, pro štěňata

•
•

doplňkové krmivo pro psy a kočky, kojící feny a pro štěňata
rychle vstřebatelný vápník obohacen o vitamin D3

Dávkování: 1 ml/kg živé hmotnosti denně (viz odměrka).
Zamíchejte do krmiva.
Složení: chlorid vápenatý, chlorid hořečnatý
Doplňkové látky: vitamín D3 10 000 MJ/kg
Technologické látky: emulgátor, konzervant
Analytické složky: hrubý protein <1 %, hrubá vláknina <1 %, tuk <1 %,
hrubý popel 2,78 %, voda 96,40 %, hořčík 700 mg, vápník 10 g, sodík <1 %
Balení: 250 ml s odměrkou
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SENIOR CARE 45 tbl

doplněk pro dopsělé psy a kočky

•

jedinečný koncentrovaný zdroj přírodních aktivních látek

•
•

poskytuje podporu kočkám a psům ve věku od 6 let
chondroitin, glukosamin a slávka zelená jako podpora
pro stárnoucí klouby
celá řadu vitamínů, aminokyselin, minerálů a ženšenu
prokazatelně pomáhají udržovat imunitní systém a pomáhají
zvyšovat energii a výdrž při fyzické aktivitě

•

Zvíře

Množství

kočky do 2,5 kg

1/2 tablety/denně

kočky nad 2,5 kg

1 tableta/denně

psi do 10 kg

1 tableta/denně

psi 10-30 kg

3 tablety/denně

psi nad 30 kg

4 tablety/denně

Složení: uhličitan vápenatý, pivovarské kvasnice, uhličitan hořečnatý, fosforečnan
vápenatý, glukosamin (1,2 %), chondroitin sulfát (0,8 %), výtažek z brusinek (0,6 %),
zelené mušle
Analytické složky: hrubý protein 3,1 %, vápník 32,6 %, hrubá vláknina 0,7 %,
tuky a oleje 2,2 %, vlhkost 1,0 %, Popel 85,3 %, fosfor 0,5 %, sodík 0,1 %
Doplňkové látky: technologické: emulgátor; nutriční: vitamín B5 453 mg, vitamín C 453
mg, vitamín E 338 mg, vitamín B3 226 mg, vitamín B1 226 mg, vitamín B6 226 mg,
vitamín B2 182 mg, vitamín A 22 989 IU, vitamín D3 19 540 IU, vitamín B12 1 mg, stopa
biotinu; senzorické: aroma, výtažek z ženšenu Aminokyseliny: taurin 230 mg; Stopové prvky: síran
zinečnatý heptahydrát 136 mg, selenizované kvasnice (neaktivní) 226 mg
Balení: 45 tablet

cat malt 50 g

podporuje chuť k jídlu a léčbu způsobenou trichobezoáry

•
•

léčba problémů spojená s trichobezoáry - průjem, zvracení,
ucpávání trávicího traktu
pro podporu chuti

Dávkování: 2-3 cm pasty 2-3x denně mezi jídly. Pastu podávejte
přímo do tlamy.
Složení: sladový extrakt 585 g/kg, parafínový olej
Doplňkové látky: technologické: konzervanty
Analytické složky: protein 2,8 %, vláknina <1,0 %, tuk <1,0 %, voda 13 %, hrubý popel
<1,0 %
Balení: 50 g
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f-lysine pro kočky 150 g
potlačuje replikaci kočičího herpesviru

•
•

nepostradatelná aminokyselina, u které byl prokázán významný
efekt na snížení vylučování viru u infikovaných koček a zkrácení
průběhu infekce FHV-1
významně omezuje replikaci FHV-1 tak, že soutěží s argininem
o místo ve struktuře virových proteinů

Dávkování: Dávka L-lyzinu použitá v různých studiích se pohybuje
v rozmezí od 250 mg jednou denně do 50 mg dvakrát denně v krmivu. L-lyzin je
nejúčinnější, pokud je podáván v časných stádiích onemocnění.
Odměrka obsahuje 250 mg L-lyzinu v 2,5 g prášku, který je ochucen (příchuť ryby).
Koťata: 1 odměrka (2,5 g)/2x denně Dospělá kočka: 2 odměrky (5 g)/2x denně
Zamíchat do krmiva.
Složení: uhličitan vápenatý, rybí moučka, maltodextrin, L-lyzin 250 mg/2,5 g
Balení: 150 g prášku v plastové dóze (s plastovou odměrkou) = 60 dávek; tj. ošetření
na 30 dní (koťata), na 15 dní (dospělá kočka)

Dialysin pro kočky 50 g

doplňkové krmivo s lyzinem, podporuje imunitní systém

•
•
•
•

doplňkové krmivo s lyzinem, vhodné proti replikaci
kočičího herpesviru
podporuje normální funkci imunitního systému
napomáhá zdraví dýchacích cest
podporuje zdraví očí a jejich normální funkci

Dávkování: Pastu podávejte přímo do tlamy nebo zamíchejte
do krmiva. Zvíře musí mít neustálý přístup k pitné vodě.
koťata do 6 měsíců

2-3 cm pasty/2× denně

dospělé kočky

5-6 cm/2× denně

Obsah lyzinu v 1 cm pasty: 42-50 g
Složení: extrakt ze sladu, dextróza
Technologická aditiva: pojiva, konzervanty, emulgátory
Nutriční aditiva: L-lyzin 13,850 mg
Analytické složky: protein 37 %, vláknina <1 %, tuk <1 %, voda 37,1 %, hrubý popel
1,4 %, sodík <1%
Balení: 50 g
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vitamin C 90 tbl

vitamin & mineral tablets with herbs 90 tbl

•

•

posiluje imunitu, podporuje zdravá játra, pro psy i pro kočky

•

posiluje imunitu, podporuje zdravá játra a pomáhá
udržovat zdravý urinární trakt
přípravek obsahuje vitamín C ve formě neutrálních
kyselin

Použití:
•
vhodný pro štěňata trpící růstovou bolestí, která často
souvisí s nedostatkem vitamínu C
•
vitamín C je důležitý antioxidant a je vhodné jej užívat
speciálně v zimním období
•
potřeba vitamínu C může vzrůst v období březosti,
laktace nebo v období intenzivního výcviku
Dávkování:
Zvíře

Množství

kočky

1 tableta/denně

psi

3 tablety/10 kg váhy/denně

Složení (1 tbl.): di-kalcium fosfát, sorbitol, hořečnaté soli mastných kyselin
Doplňkové látky: Vitamín S 7 mg; technologické: stabilizátor
Balení: 90 tablet

vhodný pro psy v zátěži, starší psy, jako podpora imunity

pro zdravé klouby, kosti, zuby a pomáhá udržovat zdravou a lesklou srst

Použití:
•
pro psy v zátěži, staré psy
•
pro podporu imunity, při detoxikaci
•
pro podporu léčby těžkých stavů a kardiologických
problémů
•
k prevenci línání srsti a proti tvorbě lupů
Ženšen – udržuje fyzickou vitalitu, zlepšuje reflexy, vytrvalost
a schopnost soustředění
Třapatka nachová – stimuluje imunitní systém
Ginkgo biloba – posiluje periferní prokrvení a paměť
Mořské řasy – obsahují mikroprvky ve vysoce využitelné
formě
Přeslička rolní – posiluje srst a kůži
Byliny bohaté na železo (kopřiva dvoudomá, sporýš lékařský, ibišek súdánský) –
stimulují ledviny, nervový systém a sekreci mléčné žlázy
Kopřiva dvoudomá – Podporuje zažívací a oběhový systém.
Dávkování: 1 tableta denně / 5 kg
Nepodávejte další vitamín D, pokud veterinární lékař neurčí jinak.
Složení: di-kalcium fosfát, soli mastných kyselin, oxid hořečnatý, mořská řasa
(měchýřník), verbena (Verbena officinalis), extrakt z ibišku, přeslička rolní, maltodextrin
Doplňkové látky: technologické: konzervant, stabilizátor; senzorické: aromatické složky
(Ginseng biloba, Echinacea Purpurea, Gingko Biloba, extrakt z kořene kopřivy)
Balení: 90 tablet
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vitamin & mineral energy paste-gel + omega 6
& taurin pro kočky 50 g

VITAMÍNY A MINERÁLY

B-komplex pro psy 130 tbl

prevence línání a podpora zdravé a lesklé srsti

zdroj energie pro koťata, březí a kojící kočky a nemocné kočky

•

•
•
•
•

•
•
•

urychluje rekonvalescenci
podporuje chuť k jídlu
udržuje zdravou a lesklou srst
pro kočky, koťata, březí a kojící kočky
nebo pro nemocné kočky

Dávkování:
Váha

Použití: 2 cm pasty denně podávejte přímo do tlamy, nebo zamíchejte
do krmiva. Nepodáváme k tomuto produktu vítamín D bez doporučení
veterinárního lékaře.
Složení: extrakt ze sladu, rostlinné oleje (brukev řepka, pupalka dvouletá),
dikalciumfosfát, chlorid draselný, sacharóza, uhličitan vápenatý, kukuřičný škrob,
triglyceridy mastných kyselin
Technologické látky: konzervanty
Senzorické látky: taurin 1 260 mg, extrakt z rozmarýnu
Analytické složky: hrubý protein 2,5 %, hrubá vláknina 3,5 %, tuk 44 %,
voda 15,5 %, hrubý popel 1 %
Balení: 50g tuba

vitamin & mineral energy paste-gel + omega 6
(GLA) pro psy 100 g
zdroj energie pro štěňata, březí a kojící feny a nemocné psy

•
•
•
•

urychluje rekonvalescenci
podporuje chuť k jídlu
udržuje zdravou a lesklou srst
pro psy, štěňata, březí a kojící feny
nebo pro nemocné psy

Použití: 2 cm/ 5 kg váhy pasty denně podávejte přímo do tlamy,
nebo zamíchejte do krmiva. Nepodáváme k tomuto produktu
vitamín D bez doporučení veterinárního lékaře.
Složení: extrakt ze sladu, rostlinné oleje (brukev řepka, pupalka
dvouletá, slunečnice roční), dikalciumfosfát, chlorid draselný,
sacharóza, uhličitan vápenatý, kukuřičný škrob, triglyceridy mastných kyselin
Technologické látky: konzervanty, stabilizátory, antioxidanty
Senzorické látky: taurin 1 260 mg, extrakt z rozmarýnu
Analytické složky: hrubý protein 2,5 %, hrubá vláknina 3,5 %, tuk 44 %,
voda 15,6 %, hrubý popel 1 %
Balení: 100g tuba
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doplňkové krmivo pro psy a kočky, pro březí a kojící feny
a pro štěňata
pro prevenci línání a podporu zdravé a lesklé srsti
obohacené o vitamín D3
rychle se vstřebává
Množství

štěňata

1 tbl / 5 kg živé hm./den

dospělí psi

1 tbl/ 10 kg živé hm./den

Složení (v 1 tbl): dikalcium fosfát, silice křemíku z přesličky rolní (equisetum arvense),
hořčíkové soli mastných kyselin
Doplňkové látky: nutriční: vitamín B1 500 mcg, vitamín B2 675 mcg, vitamín B6 300
mcg, niacin 230 mcg, D-panthotenát vápenatý 750 mcg; technologické: stabilizátor,
konzervant
Analytické složky: hrubý protein 0,5 %, hrubá vláknina 40 %, hrubý tuk 0,5 %, hrubý
popel 33 %, sodík <1 %, vápník 52,4 mg, fosfor 40,5 mg
Balení: 130 tablet

treats - nutri-care for small animals 30 g

pro zdravou kůži a srst hlodavců

•
•
•

vhodný doplněk stravy malých hlodavců
obsahuje mnoho výživných látek, které mají vliv na zdraví zvířat,
na správný vývoj a stav jejich srsti a kůže
obsahuje mastné kyseliny Omega 3 (např. kokosový olej)
a všechny základní vitamíny

Dávkování: Zvíře musí mít k dispozici pitnou vodu.
Zvíře

Množství

křeček, myš

1 ks/den

potkan

1-2 ks/den

morče, pískomil

2 ks/den

králík

2-4 ks/den

Složení: pšeničná mouka, řepkový olej, kukuřičný škrob, pšeničný lepek, kokosový olej,
sůl, glycerin, přírodní aroma, askorbyl palmitát, olej z rozmarýnu, vitamín E (alfa tokoferol),
vitamín A, vitamín D3
Doplňkové látky: technologické: přírodní antioxidant; nutriční: vitamín E (alfa tokoferol) 112
mg, vitamín A 2 000 MJ, vitamín D3 300 MJ; senzorické: kokosový olej 40 000 mg, přírodní
aroma, extrakt z rozmarýnu
Analytické složky: hrubý protein 13,1 %, hrubý tuk 27 %, hrubý popel 1,8 %, hrubá
vláknina 2,9 %, vlhkost 8,3 %
Balení: 30 g (18 ks)
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Protexin cobalaplex 60 kapslí

náhrada mateřského mléka pro koťata 300 g

•

Použití: 100 ml mléka připravíme rozpuštěním 20 g prášku v 80 ml
převařené vody, ochlazené na 40-50 °C. Mléko důkladně promícháme
a ještě ochladíme na teplotu 37-38 °C. Mléko můžeme skladovat
v chladničce max. 24 hodin. Ve stáří 4 týdnů začneme kotě převádět
na pevnou stravu.

podporuje normální hladiny kobalaminu a folátu v séru u psů a koček

pomáhá udržovat normální hladinu kobalaminu
(vitamínu B12) a folátu (vitamín B9)
v krvi psů a koček, kteří mohou být ohroženi jejich
nedostatkem
•
folát a kobalamin mají synergický vztah
a jsou kofaktory v několika důležitých
buněčných metabolických procesech, např.
metabolická cesta, která přeměňuje aminokyselinu
methionin na cystein - nezbytný krok při výrobě
glutathionu, základního antioxidantu. Při nedostatku
jednoho z těchto vitamínů je metabolická cesta
přerušena. To vede ke zvýšení hladiny homocysteinu
(hyperhomocysteinémie)
v krvi a k poruše metabolické cesty methioninu.
•
obsahuje Preplex prebiotikum
•
umělá kuřecí příchuť ke zlepšení chutnosti
Bylo prokázáno, že vysoká dávka orálně podávaného kobalaminu normalizuje
jeho sérové hladiny u hypokobalaminemických psů a koček.

doplňkové krmivo pro koťata

Dávkování:
Stáří kotěte

Frekvence krmení

0-7 dní

každé 2-3 hodiny

8-14 dní

každé 3-4 hodiny

15-28 dní

každých 4-6 hodin

Složení: sušené mléko
Analytické složky: hrubý protein 27 %, tuky 22 %, hrubá vláknina <1 %, hrubý popel
6,7 %
Balení: 300g nádoba s odměrkou

Dávkování: Kapsle se podávají přímo do tlamy nebo se obsah zamíchá do krmiva. Pro
udržení normální hladiny kobalaminu (vitamínu B12) lze dávku snížit nebo zvýšit.
Váha

Množství

kočky a psi do 10 kg

1/2 kapsle denně
nebo 1 kapsle obden

pes 10-20 kg

1 kapsle 1× denně

pes nad 20 kg

2 kapsle 1× denně

mlékO pro ŠTĚŇATA 1 kg

krmivo pro štěňata, březí a kojící feny, psy s poruchou příjmu potravy

Použití: 28 g mléka rozpusťte ve 150 ml vody (1 díl prášku a 3 díly vody).

Složení: Preplex prebiotikum (frukto-oligosacharid), želatinové kapsle
Doplňkové látky: kyanokobalamin (vitamin B12) 0,5 mg/kapsli, kyselina listová 0,5 mg/
kapsli; technologické: Preplex prebiotikum – acacia (arabská guma)
Analytické složky: hrubý protein 4,7 %, hrubá vláknina 0,1 %, hrubé oleje a tuky 0,36 %,
hrubý popel 2,7 %,
Obsah v 1 kapsli: 0,5 mg cyanocobalaminu (vitamín B12), 0,2 mg kyseliny listové (vitamín
B9), Preplex prebiotik, umělá kuřecí příchuť
Balení: 60 kapslí

více na
straně
38
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Dávkování:
Pes

Frekvence krmení

malá plemena

150 ml/den

střední plemena

300 ml/den

velká plemena

450-600 ml/den

březí a kojící feny

600 ml/ 2× denně

Obsah: sušené mléko, dextróza
Analytické složky: hrubý protein 20,79 %, tuky 18 %, hrubá vláknina <1 %, hrubý popel
5,2 %
Balení: 1kg plastová dóza s odměrkou
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healthy bites - hairball remedy 50 g

healthy bites - urinary care 50 g

•

•
•
•
•
•

křupavé polštářky pro kočky k prevenci tvorby trichobezoárů

•
•

proti tvorbě smotků chlupů v zažívacím ústrojí kočky,
napomáhají k jejich snadnému vyloučení
pro podporu zdraví zažívacího ústrojí
vhodné i pro koťata od 12 týdnů stáří

Dávkování: Zajistěte dostatek čerstvé pitné vody.

prevence onemocnění močových cest
podporují zdraví imunitního systému
bohaté na Omega 3 mastné kyseliny
obsahují antioxidanty a brusinky
vhodné i pro koťata od 12 týdnů stáří

Dávkování: Zajistěte dostatek čerstvé pitné vody.

Množství

prevence tvorby smotků

6 ks/den

Váha

Množství

10 ks/den

koťata a kočky do 2,5 kg

max. 6 pamlsků/den

kočky nad 2,5 kg

max. 12 pamlsků/den

vyloučení smotků

healthy bites - breath & dental 50 g

křupavé polštářky pro kočky k prevenci tvorby zubního kamene

•
•
•
•
•

křupavé polštářky pro kočky s prevencí onemocnění močových cest

Váha

Složení: maso a živočišné deriváty (kuře 14 %), obilniny (extrakt ze
sladu 8,75 %), oleje a tuky (omega 3 0,9 %, omega 6 1,8 %), deriváty rostlinného původu (inulin
0,35 %), mléko a mléčné deriváty, minerály
Doplňkové látky: technologické: přírodní antioxidant; nutriční: vitamín C (sodná sůl
askorbylmonofosfátu vápenatého) 257 mg/kg, vitamín A 1 400 MJ/kg, vitamín D3 210 MJ/kg,
vitamín E (alfa tokoferol) 79 mg; senzorické: extrakt z rozmarýnu, příchuť
Analytické složky: protein 25 %, hrubá vláknina 0,8 %, tuk 20 %, vlhkost 7 %, hrubý popel 7 %
Balení: 50 g

prevence zubního kamene
osvěžují dech
odstraňují zubní plak
napomáhají ke zdraví zubů a dásní
pro kočky a koťata od 12 týdnů stáří

Dávkování: Zajistěte dostatek čerstvé pitné vody.

Složení: maso a živočišné deriváty, obilniny, oleje a tuky (omega 3 1 %, omega 6 2 %), mléko
a mléčné deriváty (sýr 4 %), deriváty rostlinného původu (catnip 0,5%, Yucca Schidigera 0,2 %,
inulin 0,3 %), ovoce (sušené brusinky a jablka 4 %), minerály
Doplňkové látky: technologické: přírodní antioxidant; nutriční: DL-methionin 4 550 mg/kg,
L-karnitin 1 750 mg/kg, taurin 875 mg/kg, vitamín C 875 mg/kg, vitamín A 1 400 MJ/kg,
vitamín D3 210 MJ/kg, vitamín E (alfa tokoferol) 79 mg; senzorické: extrakt z rozmarýnu, příchuť,
přírodní barvivo
Analytické složky: protein 27 %, hrubá vláknina 1,9 %, tuk 22 %, vlhkost 8,9 %,
hrubý popel 7,1 %, vápník 1,1 %, fosfor 0,8 %
Balení: 50 g

treats - Immunity-care for small animals 30 g
podporuje imunitní systém a správné zažívání

•
•
•

vhodný doplněk stravy malých hlodavců
podporuje správné zažívání
obsahuje echinaceu, vitamíny a probiotickou vlákninu
Zvíře

Množství

koťata a kočky do 2,5 kg

max. 6 pamlsků/den

křeček, myš, pískomil

1 ks/den

kočky nad 2,5 kg

max. 12 pamlsků/den

krysa, potkan

1-2 ks/den

Složení: drůbeží maso (kachna 4 %), obilniny, oleje a tuky (omega 3 1%, omega 6 2%), deriváty
rostlinného původu, mléko a mléčné deriváty, minerály
Doplňkové látky: technologické: přírodní antioxidant; nutriční: vitamín C (sodná sůl
askorbylmonofosfátu vápenatého) 257 mg/kg, vitamín A 1 400 MJ/kg, vitamín D3 210 MJ/kg,
vitamín E (alfa tokoferol) 79 mg; senzorické: extrakt z rozmarýnu, olej z petrželových semen 35 mg,
olej z listů hřebíčku 35 mg, příchuť, přírodní barvivo
Analytické složky: protein 25 %, hrubá vláknina 1,1 %, tuk 23 %, vlhkost 9 %, hrubý popel 7 %
Balení: 50 g

novinka

Dávkování: Zvíře musí mít k dispozici pitnou vodu.

Množství

Váha
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morče

2 ks/den

králík

2-4 ks/den

Složení: obiloviny, oleje a tuky (1,5 % Omega 3, 3,7 % Omega 6), deriváty rostlinného původu (inulin 0,25 %), ovoce (jablko 4 %), minerály
Doplňkové látky: technologické: přírodní oxidanty; nutriční: vitamín C 6 000 mg, vitamín E (alfa
tokoferol) 112 mg, vitamín 1 000 MJ/kg, vitamín D3 150 MJ/kg; senzorické: přírodní příchuť,
extrakt z rozmarýnu, extrakt z echinacey 3 000 mg
Analytické složky: protein 8 %, tuk 27 %, vlákniny 2,5 %, tuk 22,7 %, vlhkost 7 %, popel 2 %,
Balení: 30 g (18 ks)
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SUPERPRÉMIOVÁ KRMIVA PRO PSY

treats - nutri-care for small animals 30 g

proformance large breed puppy

•
•

Krmivo PROFormance Large Breed Puppy je složeno speciálně
tak, aby poskytovalo správnou a bezpečnou výživu v průběhu
nejdůležitější fáze života vašeho zvířete.

pro zdravou kůži a srst hlodavců

•

vhodný doplněk stravy malých hlodavců
obsahuje mnoho výživných látek, které mají vliv na zdraví zvířat,
na správný vývoj a stav jejich srsti a kůže
obsahuje mastné kyseliny Omega 3 (např. kokosový olej)
a všechny základní vitamíny

Dávkování: Zvíře musí mít k dispozici pitnou vodu.
Zvíře

Množství

křeček, myš

1 ks/den

potkan

1-2 ks/den

morče, pískomil

2 ks/den

králík

2-4 ks/den

Složení: pšeničná mouka, řepkový olej, kukuřičný škrob, pšeničný lepek, kokosový olej, sůl,
glycerin, přírodní aroma, askorbyl palmitát, olej z rozmarýnu, vitamíny E (alfa tokoferol), A a D3
Doplňkové látky: technologické: přírodní antioxidant; nutriční: vitamín E (alfa tokoferol) 112 mg,
vitamín A 2 000 MJ, vitamín D3 300 MJ; senzorické: kokosový olej 40 000 mg, přírodní aroma,
extrakt z rozmarýnu
Analytické složky: hrubý protein 13,1 %, hrubý tuk 27 %, hrubý popel 1,8 %, hrubá vláknina
2,9 %, vlhkost 8,3 %
Balení: 30 g (18 ks)

treats - odor-care for small animals 30 g
eliminuje zápach z exkrementů hlodavců

•
•
•
•
•

doplněk stravy malých hlodavců
pomáhá eliminovat nepříjemný zápach exkrementů
obsahuje řadu vitamínů, přírodních ingredientů a Omega 3
účinek je založen na přítomnosti Yuccy v pamlsku
nejlepší účinek po 7 dnech

Dávkování: Zvíře musí mít k dispozici pitnou vodu.
Zvíře

Množství

křeček, myš

1 ks/den

potkan

1-2 ks/den

morče, pískomil

2 ks/den

králík

2-4 ks/den

Složení: pšeničná mouka, řepkový olej, kukuřičný škrob,pšeničný lepek, pivovarské kvasnice,
sůl, Yucca Schidigera, glycerin, přírodní aroma, askorbylpalmitát, rozmarýnový extrakt, vitamín
E (alfa tokoferol), vitamín A, vitamín D3
Doplňkové látky: technologické: přírodní antioxidant; nutriční: vitamín E (alfa tokoferol) 112 mg,
vitamín A 2 000 MJ, vitamín D3 300 MJ; senzorické: přírodní aroma, extrakt z rozmarýnu
Analytické složky: hrubý protein 13,5 %, hrubý tuk 27,4 %, hrubý popel 1,8 %,
			
hrubá vláknina 2 %, vlhkost 9 %
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Balení: 30 g (18 ks)

krmivo pro štěňata velkých a obřích plemen do ukončení růstu

•
•
•
•
•
•

speciální složení z jehněčího masa a rýže vyhovuje potřebám
štěňat velkých a obřích plemen
přírodní moučka z mořských živočichů a drůbeží chrupavky
podporující zdravé kosti, klouby a chrupavky
obsahuje přírodní prebiotika, probiotika a trávicí enzymy
antioxidanty podporující zdravý imunitní systém
vyvážená úroveň mastných kyselin Omega 3 a 6 pro zdravou
kůži a srst
mořské řasy (kelp) - cenný zdroj jódu, vitamínů, minerálů
a stopových prvků

jehně

26 % protein
14 % tuk

Krmivo PROFormance Large Breed Puppy obsahuje další prospěšné složky včetně
hrachu, hlubinných mořských řas (kelp), kořene čekanky, juky, L-karnitinu
a přírodních trávicích enzymů.
Omega-Pro:
Pro-Nexus:
Vita-Pro:
Digesti-Pro:
Oxi-Pro:

Pro výbornou kondici kůže a srsti
Pro zdraví kostí, kloubů a chrupavek
Systém přírodních vitamínů
Systém pro zdravé trávení a pro snížení zápachu
Přírodní posílení imunitního systému

Složení: jehněčí maso (>20%), celozrnná hnědá rýže (>17%), čirok, ječmen, drůbeží tuk,
sušená vejce, maso z lososa, vyloužené cukrovarské řízky (bez cukru), hydrolyzované
proteiny, lněné semínko, sušené pivovarské kvasnice, chlorid draselný, chlorid sodný,
kelp, sušený hrášek, sušená čekanka (0,05%), sušené droždí, sušená yucca shidigera,
chondroitin sulfát, glukosamin
Analytické složky: protein 26 %, tuk 14 %, vláknina 3,0 %,hrubý popel 8,0 %, vápník
1,7 %, fosfor 1,2 %, Omega 6 mastné kyseliny 1,7 %, Omega 3 mastné kyseliny 0,4 %
Doplňkové látky: vitamín A 15 000 MJ/kg, vitamín D3 1 200 MJ/kg, vitamín E (alfatokoferol acetát) 200 mg/kg, měď (síran měďnatý, pentahydrát) 10 mg/kg, zinek (chelát
zinku hydrátu aminokyselín) 45 mg/kg, zinek (oxid zinečnatý) 90 mg/kg, jód (jodičnan
vápenatý bezvodý) 2 mg/kg, selen (seleničitan sodný) 0,2 mg/kg, L-karnitin 65 mg/kg;
technologické: antioxidanty
Balení: 15 kg/ 20 kg
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proformance active adult

proformance laMB & RICE

krmivo pro aktivní nebo venkovní dospělé psy s běžnou zátěží

krmivo pro psy náchylné k alergiím a jiným kožním onemocněním

Složení krmiva PROFormance Active Adult je vědecky vyvinuto tak,
aby dlouhodobě podporovalo zdraví zvířete. Krmivo se vyrábí
z nezávadných přírodních surovin. Kuřata pocházejí z potravinářských chovů a nejsou jim podávána žádná antibiotika ani hormony.
Obilniny neobsahují herbicidy a jsou denně čerstvě namlety v závodě. Žádné krmivo PROFormance neobsahuje umělé konzervační
přípravky, barviva ani aroma.

Krmivo PROFormance Lamb & Rice adult dog splňuje nejnáročnější
požadavky a obsahuje nejkvalitnější přírodní suroviny. Krmivo je
obohaceno lněným semínkem (což je přirozený zdroj mastných kyselin Omega 3) a neobsahuje umělé konzervační přípravky, barviva
ani aroma. Krmivo pro dospělé psy Proformance Lamb & Rice je
složeno speciálně tak, aby poskytovalo optimální výživu psům, kteří
trpí kožní alergií nebo mají podrážděnou kůži.

•

•

•
•
•
•

vyvážená úroveň mastných kyselin Omega 3 a 6 pro zdravou
kůži a srst
přírodní moučka z mořských živočichů a drůbeží chrupavky
podporující zdravé kostní klouby a chrupavky
přírodní prebiotika, probiotika a trávicí enzymy pro dobré zažívání
antioxidanty podporující zdravý imunitní systém
mořské řasy (kelp) - cenný zdroj jódu, vitamínů, minerálů
a stopových prvků

•
•

kuře

26 % protein
18 % tuk

•
•

vyvážená úroveň mastných kyselin Omega 3 a 6 pro zdravou
kůži a srst
přírodní moučka z mořských živočichů a drůbeží chrupavky
podporující zdravé kostní klouby a chrupavky
přírodní prebiotika, probiotika a trávicí enzymy pro dobré zažívání
antioxidanty podporující zdravý imunitní systém
mořské řasy (kelp) - cenný zdroj jódu, vitamínů, minerálů
a stopových prvků

jehně

22 % protein
12 % tuk

Krmivo PROFormance Active Adult obsahuje další prospěšné složky včetně hrachu,
hlubinných mořských řas (kelp), kořene čekanky, juky, L-karnitinu a přírodních trávicích
enzymů.

Krmivo PROFormance Lamb & Rice obsahuje další prospěšné složky včetně hrachu,
hlubinných mořských řas (kelp), kořene čekanky, juky, L-karnitinu a přírodních trávicích
enzymů.

Omega-Pro:
Pro-Nexus:
Vita-Pro:
Digesti-Pro:
Oxi-Pro:

Omega-Pro:
Pro-Nexus:
Vita-Pro:
Digesti-Pro:
Oxi-Pro:

Pro výbornou kondici kůže a srsti
Pro zdraví kostí, kloubů a chrupavek
Systém přírodních vitamínů
Systém pro zdravé trávení a pro snížení zápachu
Přírodní posílení imunitního systému

Složení: kuřecí maso, celozrnná hnědá rýže, čirok, drůbeží tuk, ječmen, vyloužené
cukrovarské řízky (bez cukru), hydrolyzované proteiny, maso z lososa, lněné semínko
(>1.3%), sušené pivovarské kvasnice, sušená vejce, celulóza (organická vláknina),
chlorid sodný, chlorid draselný, kelp, sušený hrášek, sušená čekanka (0,05%), sušené
droždí, sušená yucca shidigera, chondroitin sulfát, glukosamin
Deklarované jakostní znaky: hrubý protein 26%, tuk 18%, vláknina 3,5%, popel
6,5%, vápník 1,2%, fosfor 1,0%, Omega 6 mastné kyseliny 3,0%, Omega 3 mastné
kyseliny 0,5%, vitamin A 15,000 MJ/kg, vitamin D3 1,200 MJ/kg, vitamin E (tokoferol
acetát) 200 mg/kg
Doplňkové látky: měď (síran měďnatý, pentahydrát) 10 mg/kg, zinek (chelát zinku
hydrátu aminokyselin) 45 mg/kg, zinek (oxid zinečnatý) 90 mg/kg, jód (jodičnan
vápenatý bezvodý) 2 mg/kg, selen (seleničitan sodný) 0.2 mg/kg, L-karnitin 60 mg/kg
Technologické doplňkové látky: antioxidanty

Pro výbornou kondici kůže a srsti
Pro zdraví kostí, kloubů a chrupavek
Systém přírodních vitamínů
Systém pro zdravé trávení a pro snížení zápachu
Přírodní posílení imunitního systému

Složení: jehněčí maso (>22 %), celozrnná hnědá rýže (>15%), čirok, proso, drůbeží
tuk, vyloužené cukrovarské řízky (bez cukru), hydrolyzované proteiny, maso z
lososa, lněné semínko (>1,3 %), sušené pivovarské kvasnice, sušená vejce, celulóza
(organická vláknina), chlorid sodný, chlorid draselný, kelp, sušený hrášek, sušená
čekanka (0,05 %), sušené droždí, sušená yucca shidigera, chondroitin sulfát,
glukosamin
Analytické složky: protein 22%, tuk 12%, vláknina 3,0%, vlhkost 8,5%, vápník 1,7%,
fosfor 1,0%, Omega 6 mastné kyseliny 1,7%, Omega 3 mastné kyseliny 0,4%, vitamín
A 15 000 MJ/kg, vitamin D3 1 200 MJ/kg, vitamin E (tokoferol acetát) 200 mg/kg
Doplňkové látky: měď (síran měďnatý, pentahydrát) 10 mg/kg, zinek (chelát zinku
hydrátu aminokyselin) 45 mg/kg, zinek (oxid zinečnatý) 90 mg/kg, jód (jodičnan
vápenatý bezvodý) 2 mg/kg, selen (seleničitan sodný) 0,2 mg/kg, L-karnitin 75 mg/kg
Technologické doplňkové látky: antioxidanty

Balení: 15 kg/ 20 kg
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proformance pro power

proformance Maintenance Chicken & Rice

Krmivo PROFormance Pro Power pro dospělé psy má výjimečně
vysokou energetickou hustotu a splňuje specifické potřeby psů
s vysokým výdejem kalorií a s vysokou spotřebou živin. Krmivo Pro
Power je určeno pro pracovní psy, velmi aktivní psy nebo březí feny.
Poskytuje energii potřebnou k optimální výkonnosti, odolnosti
a k optimálnímu zdraví. Žádné krmivo PROFormance neobsahuje
umělé konzervační přípravky, barviva ani aroma.

Složení krmiva PROFormance Chicken & Rice Maintenance je specificky určeno k podpoře celoživotního zdraví a ideální váhy středně
aktivních dospělých psů. Kuřata pocházejí z potravinářských chovů
a nejsou jim podávána žádná antibiotika ani hormony. Obilniny
neobsahují herbicidy a jsou denně čerstvě namlety v závodě. Žádné
krmivo PROFormance neobsahuje umělé konzervační přípravky,
barviva ani aroma.

•

•

pro málo aktivní psy nebo psy s nadváhou, pro kastrované psy a feny

krmivo pro velmi aktivní a pracující psy nebo březí feny

•
•
•
•

vyvážená úroveň mastných kyselin Omega 3 a 6 pro zdravou
kůži a srst
přírodní moučka z mořských živočichů a drůbeží chrupavky
podporující zdravé kostní klouby a chrupavky
přírodní prebiotika, probiotika a trávicí enzymy pro dobré zažívání
antioxidanty podporující zdravý imunitní systém
mořské řasy (kelp) - cenný zdroj jódu, vitamínů, minerálů
a stopových prvků

•
•

kuře

30 % protein
20 % tuk

•
•

vyvážená úroveň mastných kyselin Omega 3 a 6 pro zdravou
kůži a srst
přírodní moučka z mořských živočichů a drůbeží chrupavky
podporující zdravé kostní klouby a chrupavky
přírodní prebiotika, probiotika a trávicí enzymy pro dobré
zažívání
antioxidanty podporující zdravý imunitní systém
mořské řasy (kelp) - cenný zdroj jódu, vitamínů, minerálů
a stopových prvků

kuře

22 % protein
12 % tuk

Krmivo PROFormance Pro Power obsahuje další prospěšné složky včetně hrachu,
hlubinných mořských řas (kelp), kořene čekanky, juky, L-karnitinu a přírodních trávicích
enzymů.

Krmivo PROFormance Chicken & Rice Maintenance obsahuje další prospěšné složky
včetně hrachu, hlubinných mořských řas (kelp), kořene čekanky, juky, L-karnitinu a
přírodních trávicích enzymů.

Omega-Pro:
Pro-Nexus:
Vita-Pro:
Digesti-Pro:
Oxi-Pro:

Omega-Pro:
Pro-Nexus:
Vita-Pro:
Digesti-Pro:
Oxi-Pro:

Pro výbornou kondici kůže a srsti
Pro zdraví kostí, kloubů a chrupavek
Systém přírodních vitamínů
Systém pro zdravé trávení a pro snížení zápachu
Přírodní posílení imunitního systému

Složení: kuřecí maso (>34%), celozrnná hnědá rýže, drůbeží tuk, čirok, ječmen,
vyloužené cukrovarské řízky (bez cukru), hydrolyzované proteiny, maso z lososa,
lněné semínko (>1%), sušená vejce, sušené pivovarské kvasnice, celulóza (organická
vláknina), chlorid sodný, kelp, chlorid draselný, sušený hrášek, sušená čekanka
(0,05%), sušené droždí, sušená yucca shidigera, chondroitin sulfát, glukosamin
Deklarované jakostní znaky: hrubý protein 30%, tuk 20%, vláknina 3,0%, popel
7,5%, vápník 1,5%, fosfor 1,0%, Omega 6 mastné kyseliny 3,3%, Omega 3 mastné
kyseliny 0,6%, vitamin A 15 000 MJ/kg, vitamin D3 1 200 MJ/kg, vitamin E (tokoferol
acetát) 200 mg/kg, měď (síran měďnatý, pentahydrát) 10 mg/kg, zinek (chelát zinku
hydrátu aminokyselin) 45 mg/kg, zinek (oxid zinečnatý) 90 mg/kg, jód (jodičnan
vápenatý bezvodý) 2 mg/kg, selen (seleničitan sodný) 0.2 mg/kg, L-karnitin 65 mg/kg,
cholin chlorid 1 200 mg/kg

Pro výbornou kondici kůže a srsti
Pro zdraví kostí, kloubů a chrupavek
Systém přírodních vitamínů
Systém pro zdravé trávení a pro snížení zápachu
Přírodní posílení imunitního systému

Složení: kuřecí maso (>20%), celozrnná hnědá rýže (>20%), čirok, ječmen, drůbeží
tuk, vyloužené cukrovarské řízky (bez cukru), hydrolyzované proteiny, maso z lososa,
sušená vejce, sušené pivovarské kvasnice, lněné semínko (>1.0%), chlorid sodný,
fosforečnan vápenatý, chlorid draselný, sušený hrášek, kelp, sušená čekanka (0,05%),
sušené droždí, sušená yucca shidigera, chondroitin sulfát, glukosamin
Deklarované jakostní znaky: hrubý protein 22%, tuk 12%, vláknina 3,5%, popel
6,0%, vápník 1,1%, fosfor 0,8%, Omega 6 mastné kyseliny 2,0%, Omega 3 mastné
kyseliny 0,4%, vitamin A 15 000 MJ/kg, vitamin D3 1 200 MJ/kg, vitamin E (tokoferol
acetát) 200 mg/kg, měď (síran měďnatý, pentahydrát) 10 mg/kg, zinek (chelát zinku
hydrátu aminokyselin) 45 mg/kg, zinek (oxid zinečnatý) 90 mg/kg, jód (jodičnan vápenatý bezvodý) 2 mg/kg, selen (seleničitan sodný) 0.2 mg/kg, L-karnitin 65 mg/kg
Balení: 15 kg/ 20 kg

Balení: 15 kg
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PAWFLEX BANDÁŽE
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PAWFLEX BANDÁŽE

awflex jsou jednorázové, prodyšné, měkké, voděodolné, super strečové
bandáže se snadným zapínáním a rozepínáním, bez lepidla a s již připojeným nesavým polštářkem pro medikamenty.

Jak vybrat správnou velikost?

Pawflex s dvojitým fixačním zipem nabízí maximální flexibilitu, bezpečnost a snadnou
aplikaci. Psi bandáže velmi dobře tolerují, nedochází k nepříjemnému tahání
srsti, tkanina je velmi příjemná a měkká jako bavlna.

standard

široký

XS

3,8x12,7

6,4x12,7

S

3,8x16,5

•

M

5,4x24,1

L
xl

•
•
•

Díky unikátnímu dvojitému uchycení, flexibilitě a protiskluzovému návleku (cover) je
zajištěno, že bandáž drží na svém místě.
PawFlex bandáže odpuzují vodu. Obvaz se nepromáčí olizováním ani působením
vlhkosti či malého množství vody.
PawFlex bandáže zajišťují čisté prostředí pro hojení ran. Vzhledem k tomu, že jsou
voděodolné a prodyšné, nevzniká pod obvazem vlhkost a rána je chráněna proti
působení bakterií.
Pawflex bandáže jsou jemné a měkké pro nejmenší plemena a zároveň dost silné
a odolné pro největší plemena psů.

MEDIMITT

MEDIMITT
COVER

COVER

šířka

šířka

obvod

8,9x12,7

4,45

6,1

7,6

6,4x16,5

8,9x16,5

5,72

7,6

9

8,9x24,1

14x24,1

6,99

9,5

10,2

8,9x30,5

14x30,5

16,5x30,5

8,23

10,8

12,8

8,9x30,5

14x30,5

16,5x30,5

9,53

12

14

BASIC

JOINT

Na našem webu www.pandaplus.cz najdete i tabulku s rozměry vhodnými
pro vybraná plemena psů.

Velikosti: XS, S, M, L, XL
Druhy bandáží:
Basic
základní bandáž, balení obsahuje 10 kusů obvazů (5x standardní
a 5x širší) určené pro dlouhé kosti končetin
Joint
kloubní bandáž, balení obsahuje 10 kusů univerzálních obvazů,
určené pro klouby a ocas
Medimitt
bandáž na tlapky, balení obsahuje 10 kusů obvazů

Medimitt cover
návlek na tlapky, balení obsahuje 20 kusů návleků
cover
celoobvodový krycí návlek, balení obsahuje 7 kusů ochranných
krycích návleků, určené pro použití v kombinaci s Basic nebo Joint
bandážemi. Tyto krycí obvazy je možné zkrátit na potřebnou délku.
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PAWZ - OCHRANNÉ BOTIČKY
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awz jsou ochranné botičky vyrobené z přírodního
kaučuku – 100% biologicky odbouratelné. Jsou
vodotěsné, opakovaně použitelné, bezpečné a odolné.
Pawz zaručují psovi nejpřirozenější pocit, který mu
poskytuje pocit bezpečí. Stejně jako ponožky, umožňují
Pawz psovi pohyb celou tlapkou, neomezují jej a zaručují
psovi maximální pohodlí.
Použití: při léčbě či alergii nebo jako ochrana před ledem,
sněhem, solí, pískem, horkým podkladem (např. asfaltem či
betonem), chemikáliemi.
Balení: 12 kusů
Velikosti a barvy: Od XXS do XL i černá varianta botiček.

TINY

XXS

xS

s

m

l

XL

světle zelená

žlutá

oranžová

červená

modrá

fialová

tmavě zelená

bruselský
grifonek

opičí pinč

jezevčík

bígl

anglický
kokršpaněl

anglický buldok

bernský
salašnický pes

maltézský psík

čivava

havanský psík/
bišonek

bostonský teriér

welsh corgi
pembroke

čau-čau

bullmastif

pomeranian

italský chrtík

trpasličí pinč

foxteriér
hladkosrstý

dalmatin

dobrman

německá doga

americký toyfoxteriér

papillon

pekingský
palácový psík

francouzský
buldoček

tibetský teriér

anglický setr

bobtail

teacup pudl

australský silky
teriér

trpasličí pudl

miniature
poodle

foxteriér
drsnosrstý

německý ovčák

bernardýn

teacup
jorkšírský teriér

jorkšírský teriér

mops

šeltie

boxer

zlatý retrívr

rotvajler

shih-tzu

shiba-Inu

maďarský ohař
krátkosrstý

labradorský
retrívr

kavalír king
charles španěl

knírač

border kolie

sibiřský husky

jack russell
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