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TERMÉK-
KATALÓGUS

A természet gyógyító 
erejével kutyák és macskák 
egészséges, boldog életéért!
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A SUPREME IMMUNITY prémium minőségű immunerősítő, egészségjavító termékcsalád 
állatorvos  által lett összeállítva, folyamatosan fejlesztve, úgy hogy széleskörű védelmet 
biztosítson a kisállatok egészségének megőrzésére, és az adódó betegségek legyőzésére. 
A termékek előállításában még fontos szerepe van a legújabb nemzetközi kutatásoknak is.

Magyarországon több állatorvos alkalmazza sikeresen a praxisában kiegészítő kezelésként. 

Sok gazdi megosztja velünk pozitív tapasztalatát a SUPREME IMMUNITY termékek hatásá-
ról, kedvence gyógyulásáról.

Mivel 100%-ban természetes, kizárólag tiszta forrásból származó, human grade (emberi 
fogyasztásra alkalmas) összetevőket tartalmaz, kedvező biológiai hatása van, mellékhatá-
sok nélkül.

Sejtszintű komplex hatást fejtenek ki az állatok szervezetére:
• Az emésztőenzimek segítik az emésztést, a táplálék lebomlását és hasznosulását, ki-

egyensúlyozzák a savtermelést
• A pre- és probiotikumok regenerálják a bélflórát
• Az antioxidánsok méregtelenítik a szervezetet, megkötik és hatástalanítják a sza-

badgyököket
• A kizárólag természetes vitaminok, Omega-3 zsírsavak és nyomelemek feltöltik, rege-

nerálják az egész szervezetet  
• Fokozzák az ellenálló képességet, a sejtes immunitást a külső és belső paraziták okozta 

fertőzésekkel szemben (szúnyog: szívférgesség, bolha: allergia, kullancs: Babesiozis)
• Támogatják a gyógyulást allergia, viszketegség, bőrbetegségek, mozgásszervi za-

varok, emésztési problémák, autoimmun betegségek, daganatos megbetegedések 
esetében is. Javítják a csontok, bőr, bunda minőségét. Növelik a vitalitást.

• Gyógyszeres kezelések hatását támogatják, azok esetleges mellékhatásait csökkentik, 
műtétek után gyorsítják a regenerációt.

Célunk, hogy minél több kisállatnak segíthessünk, ezért létre-
hoztuk a weboldalunkon az „Állatorvos válaszol” menüpontot, 
ahol minden gazdi tanácsot kérhet. SUPREME IMMUNITY®
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KIVÁLÓ MINŐSÉG
Állatorvosi tapasztalatok 

alapján, a legújabb 
technológiával előállítva. 

Tudományosan megalapozott 
táplálás.

BIZTONSÁGOS
Kedvező élettani hatás, 
mellékhatások nélkül.

100% 
TERMÉSZETES

Nem tartalmaz mesterséges 
anyagokat, tartósítószert, 

színezéket, csomósodásgátlót, 
GMO-mentes.
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KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
RÉSZÉRE. TERMÉSZETES VITAMINOKAT, ANTIOXI-
DÁNSOKAT, GYÓGYGOMBA KIVONATOKAT MA-
GAS KONCENTRÁCIÓBAN TARTALMAZÓ IMMUN-
RENDSZER ERŐSÍTŐ.

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított. 
Nagy hatékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló 
hatóanyagokat, gyógynövény kivonatokat tartal-
maz. 100%-ban természetes.

A biológiai hatóanyagokban gazdag komplex mul-
tivitamin erősíti az immunrendszer működését, 
támogatja a szervezet védekező képességét. Az 
összes zsírban és vízben oldódó vitamint (A, D, 
E, K, C, B) tartalmazza természetes, jól felszívó-
dó formában, ezért az állati szervezet valamennyi 
funkciójára jótékonyan hat. Fedezi a napi C vitamin 
szükségletet. Új Zélandról származó Royal jelly-t 
(méhpempő) tartalmaz. Továbbá a legerősebb 
antioxidánsokat tartalmazza (Agaricus blazei kivo-
nat, Inonotus obliqus kivonat, E vitamin, organikus 
szelén). Magas az antioxidáns hatása, lassítja a 
szervezet öregedését. Poliszacharid, béta glukán 
tartalmánál fogva daganatellenes hatása van. Nö-
veli a vitalitást.

Alkalmazás: A termék alkalmazása nem helyet-
tesítheti az állatorvosi diagnózist. Alkalmazható 
az egészséges állapot fenntartására, továbbá az 
alábbi betegségek állatorvos által javasolt kezelé-
sének támogatására a következő esetben:

• immunrendszer erősítése
• egészséges bőr és szőrzet kialakulása és 

fenntartása
• kölykök egészséges fejlődése
• öreg kisállatok öregedéssel járó tüneteinek 

csökkentése
• ivartalanított kisállatok hormonrendszer mű-

ködésének támogatása
• ivartalanítás okozta tünetek csökkentése
• bármilyen betegség esetén a szervezet rege-

nerálására
• bőrproblémák
• allergia
• daganatos megbetegedések megelőzése
• daganatos megbetegedések esetében
• idegrendszeri problémák
• környezeti ártalmak hatásainak kiküszöbölése
• műtétek utáni lábadozás
• túltenyésztésből származó anomáliák

Összetevők: Acerola kivonat, Royal jelly (Új Zélan-
di forrásból), Amla kivonat, Myrciaria dubia kivo-
nat, Hippophae rhamnoides kivonat, Agaricus 
blazei kivonat, Inonotus obliqus kivonat. Termé-
szetes E vitamin (alfa, béta, gamma, delta), Orga-
nikus Szelén.
Adagolás: 5 ttkg alatt ½ kapszula/nap, 10 kg-ig  
1 kapszula/nap, 20kg-ig 2 kapszula/nap, 20-40 
kg-ig 3 kapszula/nap, 40 kg felett 4 kapszula/nap.
Kiszerelés: 90 db kapszula (400 mg/kapszula) 
dobozonként (nedvszívó gél tasakkal ellátott, 
garancia zárral ellátott, műanyag dobozban).
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KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉ-
SZÉRE. KIZÁRÓLAG TERMÉSZETES EREDETŰ, NAGY 
HATÉKONYSÁGÚ ÉS TISZTASÁGÚ ANTARKTISZ-I KRILL 
OLAJBÓL ÉS VITAMINOKBÓL ÁLLÓ IMMUNRENDSZER 
ERŐSÍTŐ, MAGAS HATÓANYAG TARTALOMMAL.

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított. Nagy ha-
tékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló hatóanyagokat 
tartalmaz. 100%-ban természetes.

Az Antarktisz-i Krill olaj a leghatékonyabb Omega 3 zsírsav 
bázis, az asztaxantin tartalma miatt az egyik legerősebb 
antioxidáns. Semlegesíti a DNS-t károsító szabadgyökö-
ket. Növeli a szervezet ellenálló képességét. Támogatja 
az immunrendszert, allergiák esetében is.

A csontozat, bőr, szőrzet, a keringési és érrendszer álla-
potának egészséges működését segíti.
Támogatja az összes testi sejt működését. Hatékony a da-
ganatos megbetegedések megelőzésében.
Segíti a környezeti ártalmak kivédését. Lassítja az örege-
dési folyamatokat.
A K2-vitamin (MK-7, Full Trans) biológiailag aktív, legjob-
ban hasznosuló forma, természetes formában a japán 
natto erjesztett élelmiszerben van jelen és ebből termé-
szetes úton van kivonva.
Laboratóriumi vizsgálata alapján 99,8%-ban hasznosuló 
full trans forma, amely teljes mértékben hasznosul a szin-
tetikus K vitamintól eltérően. Aktiválja az osteocalcin nevű 
csontfehérjét, amely a vérben keringő kalciumot a cson-
tokhoz tudja szállítani és oda be tudja építeni, így a csont-
ritkulást megállítja és a csontosodást támogatja. Segíti a 
kálcium lerakódások feloldódását azokról a helyekről, ahol 
a szervezetben normális esetben nem fordulhat elő (erek 
fala- érelmeszesedés, szívbelhártya, szívbillentyűk- bil-
lentyűelégtelenség, fogak- fogkő, vese és húgyutak- vese 
és hólyagkő, szemlencse- szürkehályog) Ezek megelőzé-
sében és visszafordításában is fontos szerepe van.

Alkalmazás: A termék alkalmazása nem helyettesítheti az 
állatorvosi diagnózist.  Alkalmazható az egészséges álla-
pot fenntartására, továbbá az alábbi betegségek állator-

vos által javasolt kezelésének támogatására a következő 
esetekben:

• immunrendszer működésének erősítése
• a szervezet regenerálása
• ellenállóképesség növelése
• egészséges bőr és szőrzet kialakítására és fenntar-

tására
• vedlés mennyiségének és időszakának csökkenté-

sére, az új szőrzet kialakulásának támogatására
• szőrhullás, viszketegség
• keringési rendszer támogatása
• érelmeszesedés
• fogkő
• szürkehályog
• magas vérnyomás
• vesekő
• idegrendszeri problémák
• egészséges csontképződés
• daganatos megbetegedések megelőzése
• daganatos megbetegedések
• kölyköknél az egészséges csontok, bőr, szőr, kiala-

kulására
• idős állatok öregségi tüneteinek megelőzésére, 

csökkentésére

Rendszeres adagolása támogatja az immunrendszer mű-
ködését, a csontozat, a bőr és a szőrzet jó minőségének 
fenntartását.

Összetevők 1 ml-ben: Antarktisz-i Krill olaj (99,40%), D3 
vitamin (kolekalciferol) 1000NE, 0,2%, K2 vitamin (MK7, 
menakion 7 total trans változat) 40 microgram 0,4% Extra 
szűz olívaolaj, 0, 244ml, 24,4%.

Adagolás: 5 ttkg alatt 0,5 ml (2x1 pumpa/nap), 10 kg-ig 
1 ml (2x2 pumpa/nap), 20 kg-ig 2 ml (2x4 pumpa/nap), 
20-40 kg 3 ml (2x6 pumpa/nap), 40 kg felett 4 ml (2x8 
pumpa/nap).
Kiszerelés: 40 ml, vákuumpumpás adagolóval. A pumpa 
megindításának módja a honlapon a „Fontos figyelmezte-
tés!” alatt található.
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KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
RÉSZÉRE. AZ ÍZÜLETEK, A CSÍPŐ ÉS A CSIGOLYÁK 
MEGFELELŐ FEJLŐDÉSÉT, EGÉSZSÉGES MŰKÖDÉ-
SÉT TÁMOGATÓ PORC ÉS CSONTERŐSÍTŐ. 

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított. 
Nagy hatékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló 
hatóanyagokat, gyógynövény kivonatokat tartal-
maz. 100%-ban természetes.

A csontok és porcok megfelelő felépítéséhez, az 
ízületek hatékony működéséhez, rugalmasságuk, 
mozgékonyságuk biztosításához elengedhetet-
lenül szükséges szerves (kollagén, glükozamin, 
kondroitin, hialuronsav, életfontosságú telítetlen 
Omega-3 zsírsavak, MSM) és szervetlen (jól felszí-
vódó formában alkalmazott magnézium és man-
gán) anyagokat tartalmazza, mely hatást a csont és 
porcépítő sejtek munkájának támogatásával éri el.
Ellátja az ízületi porcokat a szükséges alapanya-
gokkal, ezáltal lehetővé teszi az ízületi felszínek súr-
lódás és fájdalommentes mozgását. Segíti az állati 
szervezetet a már kialakult anyaghiányok pótlásá-
ban, melynek kialakulását meg is előzi. Gyulladás-
csökkentő és méregtelenítő hatással is rendelkezik 
az alkalmazott nagy koncentrációjú gyógynövény 
kivonatok révén.  Mindezen hatások miatt fontos 
szerepet kap a kedvencek megfelelő mozgásszervi 
működésének a biztosításában.

Alkalmazási lehetőségek: A termék alkalmazá-
sa nem helyettesítheti az állatorvosi diagnózist.   
Alkalmazható az egészséges állapot fenntartásá-

ra, továbbá az alábbi betegségek állatorvos által 
javasolt kezelésének támogatására a következő 
esetekben:

• csípő diszplázia
• porckorongsérv
• tacskóbénulás
• légcső kollapszus
• csont és porcfejlődés támogatása
• mozgászavarok
• ízületi merevség
• mozgékonyság fokozás
• reumás ízületi panaszok
• ízület gyulladás, sorvadás
• ízületi szalagok szakadása
• fájdalomcsökkentés
• kölykök egészséges csont és porc fejlődése
• öreg állatok ízületi panaszai
• műtét utáni felépülés támogatás

Rendszeres adagolása támogatja az erős porc, 
csontozat és ízületi rendszer fenntartását.

Összetevők: Hidrolizált kollagén (36%), Új zélandi 
zöld héjú kagyló kivonat (30%), MSM (Metil szulfo-
nil metán) (20%), Urtica urens kivonat (4%), Equi-
setum arvense kivonat (4%), Magnézium biszglici-
nát (5%), Mangán glükonát (1%).
Adagolás: 5 ttkg alatt ½ kapszula/nap, 10 kg-ig  
1 kapszula/nap, 20 kg-ig 2 kapszula/nap, 20-40 
kg-ig 3 kapszula/nap, 40 kg felett 4 kapszula/nap.
Kiszerelés: 90 db kapszula (400 mg/kapszula) 
dobozonként (nedvszívó gél tasakkal ellátott, 
garancia zárral ellátott, műanyag dobozban).
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KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
RÉSZÉRE. JAVÍTHATJA A PERIFÉRIÁS TERÜLETEK 
VÉRKERINGÉSÉT. SEGÍTHET FENNTARTANI AZ ÍZÜ-
LETEK, A PORCÁLLOMÁNY ÉS A CSIGOLYÁK MEG-
FELELŐ FEJLŐDÉSÉT, EGÉSZSÉGES MŰKÖDÉSÉT. 
SEGÍTHET MEGELŐZNI A PORCOK LEBOMLÁSÁT 
ELŐIDÉZŐ FOLYAMATOKAT. GÁTOLHATJA A DEGE-
NERATÍV MYELOPÁTHIÁHOZ VEZETŐ KERINGÉSI 
ZAVAROK KIALAKULÁSÁT. JAVÍTHATJA A KEDVEN-
CEK ÁLTALÁNOS JÓLÉTÉT.

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított. 
Nagy hatékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló 
hatóanyagokat, gyógynövény kivonatokat tartal-
maz. 100%-ban természetes.

Alkalmazási lehetőségek:
A termék alkalmazása nem helyettesítheti az állat-
orvosi diagnózist.  Alkalmazható az egészséges ál-
lapot fenntartására, továbbá az alábbi betegségek 
állatorvos által javasolt kezelésének támogatására 
a következő esetekben:

• csípő diszplázia
• porckorongsérv
• tacskóbénulás
• légcső kollapszus
• gerincvelő sorvadás (degeneratív myelopat-

hia)
• porcfejlődés támogatása
• mozgászavarok
• ízületi merevség, mozgékonyság fokozás

• reumás ízületi panaszok
• ízület gyulladás-sorvadás
• ízületi szalagok szakadása
• fájdalomcsökkentés
• kölykök egészséges porc fejlődése
• öreg állatok ízületi panaszai
• műtét utáni felépülés támogatása

Rendszeres adagolása kiegészítő takarmányként, 
támogathatja az erős porc és ízületi rendszer fenn-
tartását.

Összetevők: 
Hidrolizált kollagén (17%), Emblica officinalis ki-
vonat (15%), MSM (Metil szulfonil metán) (14%), Új 
zélandi zöld héjú kagyló kivonat (8%), Rhizoma Co-
rydalis kivonat (6%), Radix Bupleuri kivonat (4%), 
Radix Scutellariae extract (4%), Fructus Jujube  ext-
ract (4%), Rhizoma Pinelliae extract (4%), Radix Gly-
cyrrhizae extract (4%), Rhiz. Zingiberis Rec. extract 
(4%), Radix Ginseng extract (4%), Curcuma longa 
extract (3%), Resina Commiphorae extract (3%), 
Olibanum extract (3%), Rhizoma Arisaematis ext-
ract (3%).

Adagolás: 5 ttkg alatt ½ kapszula/nap, 10 kg-ig  
1 kapszula/nap, 20 kg-ig 2 kapszula/nap, 20-40 
kg-ig 3 kapszula/nap, 40 kg felett 4 kapszula/nap.

Kiszerelés: 90 db kapszula (400 mg/kapszula) 
dobozonként (nedvszívó gél tasakkal ellátott, 
garancia zárral ellátott, műanyag dobozban).
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KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
RÉSZÉRE. 

SEGÍTHET FENNTARTANI A MEGFELELŐ IDEG-
RENDSZERI FUNKCIÓKAT ÉS EGYENSÚLYBA HOZ-
HATJA A GÖRCSKÉSZSÉGET. NYUGTATÓ HATÁSA 
VAN. JAVÍTHATJA A KEDVENCEK ÁLTALÁNOS KÖ-
ZÉRZETÉT. 

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított nagy 
hatékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló ható-
anyagokat, gyógynövény és gyógygomba kivona-
tokat, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. 
100%-ban természetes.

Alkalmazási lehetőségek:
A termék alkalmazása nem helyettesítheti az állat-
orvosi diagnózist.  Alkalmazható az egészséges ál-
lapot fenntartására, továbbá az alábbi betegségek 
állatorvos által javasolt kezelésének támogatására 
a következő esetekben: 

• szorongás
• viselkedés problémák
• pánik állapotok 
• görcsök
• rángások
• tudatzavarok
• epileptiform rohamok (fokális, generalizált) 

primer és következményes formák, idiopátiás 
forma

Rendszeres adagolása javasolt, bizonyos táplálko-
zási irányelvek betartása mellett.

Összetevők: 

Sunflower lecithine (22%), Bee pollen (11%), Tauri-
ne (9%), Hericeum erinaceum extract  (9%), Rhizo-
ma Gastrodiae extract (8%), Uncaria tomentosa 
extract (8%), Scutellaria baicalensis extract (8%),  
Bupleurum extract (7%), Pinellia tematae extract 
(6%), Magnesium bisglycinate (6%), Passiflora in-
carnata extract (5%), B6 vitamine (1%).

Adagolás: 

5 ttkg alatt ½ kapszula/nap, 10 kg-ig 1 kapszu-
la/nap, 20 kg-ig 2 kapszula/nap, 20-40 kg-ig  
3 kapszula/nap, 40 kg felett 4 kapszula/nap.

Kiszerelés: 
90 db kapszula (400 mg/kapszula) dobozon-
ként (nedvszívó gél tasakkal ellátott, garancia 
zárral ellátott, műanyag dobozban).

ID
EG

RE
N

D
SZ

ER
 T

Á
M

O
G

AT
Á

SA

NYUGODTSÁG  
& EGYENSÚLY

6500 FtÁra:



9

KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
RÉSZÉRE. PROBIOTIKUMOKAT, PREBIOTIKUMOKAT 
ÉS EMÉSZTÉST SEGÍTŐ ENZIMEKET TARTALMAZÓ 
IMMUNRENDSZER ERŐSÍTŐ TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍ-
TŐ. 9 FONTOS EMÉSZTŐENZIMET ÉS 4 GYOMOR-
SAVNAK ELLENÁLLÓ PROBIOTIKUM BAKTÉRIUM 
TÖRZSET TARTALMAZ! 

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított. 
Nagy hatékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló 
hatóanyagokat, gyógynövény kivonatokat tartal-
maz. 100%-ban természetes.

Az emésztőenzimek segítik az emésztést, a táplá-
lék lebomlását és hasznosulását, kiegyensúlyozzák 
a savtermelést. Az atlanti óceán északi részéről 
származó organikus hínárt tartalmaz, mely meggá-
tolja a fogkőképződést. Vitaminok és nyomelemek 
széles skáláját tartalmazza.
Magas koncentrációban tartalmaz pre- és probioti-
kumokat, ezért visszaállítja és támogatja az egész-
séges bélflórát.
A prebiotikus növényi rostok megkötik a bélben 
képződött anyagcsere termékeket és hasznos táp-
talajt biztosítanak az újjáépülő bélflóra baktérium 
közösségének.
Hasznos bélflóra összetevői vitaminokat, enzime-
ket termelnek a bélben, gátolják a paraziták meg-
telepedését. Támogatja az immunrendszer műkö-
dését.
Általános egészségfenntartó hatása van. Rendsze-
res adagolása támogatja a tökéletes emésztést és 
bélműködést.

Alkalmazási lehetőségek:
A termék alkalmazása nem helyettesítheti az állat-
orvosi diagnózist.  Alkalmazható az egészséges ál-
lapot fenntartására, továbbá az alábbi betegségek 
állatorvos által javasolt kezelésének támogatására 
a következő esetben:

• immunrendszer erősítés
• gátolja a fogkőképződést
• táppal való etetés, táplálék váltás, nyers diéta
• emésztési problémák, hányás, hasmenés, 

székrekedés, bűzmirigy rendellenesség
• allergia
• bőr problémák
• gyulladások
• ízületi betegségek
• antibiotikumos és egyéb gyógyszeres 

kezelés idején és után
• idegrendszeri rendellenesség
• általános egészség fenntartás

Összetevők: Alfa Amiláz, Pepszin, Savas proteáz, 
Semleges proteáz, Lipáz, Laktáz, Celluláz, Bromel-
ain, Papain, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, 
Bacillus natto, Bacillus coagulans probiotikumok, 
Betain hidroklorid, Ascophyllum nodosum.

Adagolás: 5 ttkg alatt ½ kapszula/nap, 10 kg-ig  
1 kapszula/nap, 20 kg-ig 2 kapszula/nap, 20-40 
kg-ig 3 kapszula/nap, 40 kg felett 4 kapszula/nap.

Kiszerelés: 90 db kapszula (400 mg/kapszula) 
dobozonként (nedvszívó gél tasakkal ellátott, 
garancia zárral ellátott, műanyag dobozban).

EM
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& PROBIOTIKUM 

KOMPLEX

6500 FtÁra:
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RÉSZÉRE. SEGÍTHET FENNTARTANI A MEGFELELŐ 
EMÉSZTŐSZERVI FUNKCIÓKAT. HARMONIZÁLHAT-
JA A GYOMOR ÉS BÉLRENDSZER MŰKÖDÉSI FUNK-
CIÓIT. JAVÍTHATJA A KEDVENCEK ÁLTALÁNOS JÓ-
LÉTÉT.

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított nagy 
hatékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló ható-
anyagokat, gyógynövény kivonatokat, vitaminokat 
és ásványi anyagokat tartalmaz. 100%-ban termé-
szetes.

Alkalmazási lehetőségek:
A termék alkalmazása nem helyettesítheti az állat-
orvosi diagnózist.  Alkalmazható az egészséges ál-
lapot fenntartására, továbbá az alábbi betegségek 
állatorvos által javasolt kezelésének támogatására 
a következő esetekben:

• gyomor emésztési problémák
• hányás
• hasmenés
• bélgyulladás
• székrekedés
• bűzmirigy ürítési zavarok
• hasnyálmirigy funkciózavarok
• szivárgó bél szindróma stb.

Összetevők: 

Ascophyllum nodosum kelp powder (organic) 
(36%), Emblica officinalis extract (16%) Psyllium 
husk (Plantago ovata) (15%) Pericarpium Citri Reti-
culatae extract (4%), Rhizoma Atractylodis extract 
(4%), Cortex Magnoliae Officinalis extract (4%), 
Fructus Jujube extr. (4%), Radix Glycyrrhizae ext-
ract (3%), Rhizoma Zingiberis Recens extract (3%), 
Talcum (3%), Radix Ledebouriellae extract (3%), 
Fructus Gardeniae extract (3%), Medulla Junci ext-
ract (2%).

Adagolás: 

5 ttkg alatt ½ kapszula/nap, 10 kg-ig 1 kapszu-
la/nap, 20 kg-ig 2 kapszula/nap, 20-40 kg-ig  
3 kapszula/nap, 40 kg felett 4 kapszula/nap.

Kiszerelés: 
90 db kapszula (400 mg/kapszula) dobozon-
ként (nedvszívó gél tasakkal ellátott, garancia 
zárral ellátott, műanyag dobozban).

GYOMOR ÉS 
BÉLRENDSZER

6500 FtÁra:
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KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
RÉSZÉRE.

SEGÍTHET FENNTARTANI A NORMÁLIS GYOMOR 
EMÉSZTÉST. GÁTOLHATJA A GÁZKÉPZŐDÉST A 
GYOMORBAN ÉS A BÉLRENDSZERBEN, MELY A 
GYOMORÉGÉS KÖZVETLEN KIVÁLTÓJA LEHET. 
SEGÍTHETI A GYOMORTARTALOM MIHAMARABBI 
TOVÁBBÍTÁSÁT A VÉKONYBÉLBE. EZ HOZZÁJÁ-
RULHAT AZ EGÉSZSÉGES EMÉSZTÉS MEGALAPO-
ZÁSÁHOZ.

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított nagy 
hatékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló ható-
anyagokat, fehérje emésztő enzimet, vitaminokat 
és ásványi anyagokat tartalmaz. 100%-ban termé-
szetes.

Alkalmazási lehetőségek:

A termék alkalmazása nem helyettesítheti az állat-
orvosi diagnózist.  Alkalmazható az egészséges ál-
lapot fenntartására, továbbá az alábbi betegségek 
állatorvos által javasolt kezelésének támogatására 
a következő esetekben:

• savas hányás
• etetés utáni hányás
• visszatérő öklendezés
• kellemetlen szájszag
• nyugtalan alvás, mely után hányás következik be
• heveny és idült hasmenés

• gyomor és bél emésztési zavarok
• véres széklet vastagbálgyulladáshoz társulva
• allergiák és más visszatérő gyulladások
• ösztrogén dominancia 

 

Összetevők: 

Betaine HCl (52%), Ascophyllum nodosum (25%), 
Emblica officinalis extract (20%), Pepsinum 10.000 
U (3%).

Adagolás: 

5 ttkg alatt ½ kapszula/nap, 10 kg-ig 1 kapszu-
la/nap, 20 kg-ig 2 kapszula/nap, 20-40 kg-ig  
3 kapszula/nap, 40 kg felett 4 kapszula/nap.

Kiszerelés: 

90 db kapszula (400 mg/kapszula) dobozon-
ként (nedvszívó gél tasakkal ellátott, garancia 
zárral ellátott, műanyag dobozban).
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6500 FtÁra:

KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
RÉSZÉRE.

SEGÍTHET FENNTARTANI A MEGFELELŐ MÁJMŰKÖ-
DÉST ÉS FUNKCIÓKAT.  TÁMOGATHATJA A MÉREG-
ANYAGOK KIVÁLASZTÁSÁNAK HATÉKONYSÁGÁT. 
JAVÍTHATJA A KEDVENCEK ÁLTALÁNOS JÓLÉTÉT.

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított nagy 
hatékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló ható-
anyagokat, gyógynövény, gyógygomba kivonato-
kat, aminosavakat és ásványi anyagokat tartalmaz. 
100%-ban természetes.

Alkalmazási lehetőségek:

A termék alkalmazása nem helyettesítheti az állat-
orvosi diagnózist.  Alkalmazható az egészséges ál-
lapot fenntartására, továbbá az alábbi betegségek 
állatorvos által javasolt kezelésének támogatására 
a következő esetekben:

• májgyulladás
• májfunkciós paraméterek emelkedése (AST, 

ALT, gamma GT, ALP)
• sárgaság
• mérgezések
• gyógyszeres kezelések mellékhatásainak 

csökkentése
• gyulladásos állapotok
• parazitózisok stb.

Összetevők: 

Sylibum marianum extract (31%), Ganoderma lu-
cidum extract (13%), Cordyceps synensis extract 
(12%), Salvia millthorrhiza extract (5%), Scutellaria 
baicalensis extr. (5%), Schisandra chinensis  extract  
(5%), Bupleurum chinese  extract  (4%), Coptis chi-
nensis extract (4%), Turmeric extract (4%), Taurin 
(4%), L-Ornithine (4%), Glycirrhyza uralensis extract 
(3%), L-arginine (3%), Zincum glycinate (3%).  

Adagolás: 

5 ttkg alatt ½ kapszula/nap, 10 kg-ig 1 kapszu-
la/nap, 20 kg-ig 2 kapszula/nap, 20-40 kg-ig 3 
 kapszula/nap, 40 kg felett 4 kapszula/nap.

Kiszerelés: 
90 db kapszula (400 mg/kapszula) dobozon-
ként (nedvszívó gél tasakkal ellátott, garancia 
zárral ellátott, műanyag dobozban).

MÁJ 
MÉREGTELENÍTŐ
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KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
RÉSZÉRE.

SEGÍTHET FENNTARTANI A NORMÁLIS MÁJMŰ-
KÖDÉST ÉS FUNKCIÓKAT.  TÁMOGATHATJA AZ 
EGÉSZSÉGES MITOKONDRIÁLIS FUNKCIÓKAT. 
ELŐSEGÍTHETI A NORMÁLIS HOMOCISZTEIN SZINT 
FENNTARTÁSÁT. SEGÍTHET GÁTOLNI A GYULLA-
DÁSKELTŐ FAKTOROK TERMELŐDÉSÉT. EMELHETI 
A TEST ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁT.

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított nagy 
hatékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló ható-
anyagokat, gyógynövény, gyógygomba kivonato-
kat, aminosavakat és ásványi anyagokat tartalmaz. 
100%-ban természetes.

Alkalmazási lehetőségek:

A termék alkalmazása nem helyettesítheti az állat-
orvosi diagnózist.  Alkalmazható az egészséges ál-
lapot fenntartására, továbbá az alábbi betegségek 
állatorvos által javasolt kezelésének támogatására 
a következő esetekben:

• májgyulladás
• májfunkciós paraméterek emelkedése (AST, 

ALT, gamma GT, ALP)
• mérgezések
• gyulladásos állapotok
• gyengeséggel járó betegségek

• vérszegénység
• szívelégtelenség
• érszűkület stb.

Összetevők: 

Trimetil glicin /TMG/ (mint vízmentes betain) cék-
lából 100%.

Adagolás: 

5 ttkg alatt 2x0,1 ml/nap, 10 kg-ig 2x0,2 ml/nap, 20 
kg-ig 2x0,3 ml/nap, 20-40 kg 2x0,5 ml/nap, 40 kg 
felett 2x0,7 ml/nap

Kiszerelés: 

50 g, adagoló kanállal és szilikagéllel ellátott, ga-
ranciazáras flakonban.
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KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
RÉSZÉRE.

TERMÉSZETES POLISZACHARID, RÁKOK KITIN 
PÁNCÉLJÁBÓL.

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított, nagy 
hatékonyságú, 100%-ban természetes.

Alkalmazási lehetőségek:

A termék alkalmazása nem helyettesítheti az állat-
orvosi diagnózist.  Alkalmazható az egészséges ál-
lapot fenntartására, továbbá az alábbi betegségek 
állatorvos által javasolt kezelésének támogatására 
a következő esetekben:

Kedvező hatásai sok területen alkalmazhatóvá te-
szik:

• Élelmi rostként elősegítheti a bélmozgást, 
székrekedésre hajlamos egyedeknél.

• Az emésztőrendszerben magához köti a zsí-
rokat, koleszterint, nehéz fémeket, toxikus 
anyagcsere termékeket, mérgező anyagokat, 
vegyi anyagokat, sugárzó anyagok marad-
ványait. Ezáltal csökkenheti a máj és a vér 
koleszterinszintjét, különösen az LDL kolesz-
terinszintet.

• Csökkentheti a vér karbamid, kreatinin, fosz-
fát szintjét úgy, hogy nem befolyásolja az ét-
vágyat.

• Segíthet helyreállítani a bélflórát és gátolja az 
erjesztőgombák és a rothasztó baktériumok 
szaporodását.

• Normalizálhatja a gyomornedv termelést, ez-
által a túlzott savasság csökkenhet.

• Helyileg sebekre alkalmazva: stimulálhatja a 
granulációs szövetképződését és fokozhatja 
a sebgyógyulás sebességét

• Antioxidáns hatású
• Egyetlen hátránya, hogy a zsírban oldódó 

vitaminok egy részét is megköti, ezért lehe-
tőleg időben ezektől eltolva kell alkalmazni.

Rendszeres adagolása javasolt, bizonyos táplálko-
zási és adagolási irányelvek betartása mellett.

Összetevők: 

Chitosan 100%.

Adagolás: 

5 ttkg alatt ½ kapszula/nap, 10 kg-ig 1 kapszu-
la/nap, 20 kg-ig 2 kapszula/nap, 20-40 kg-ig 
3 kapszula/nap, 40 kg felett 4 kapszula/nap.

Kiszerelés: 
90 db kapszula (400 mg/kapszula) dobozon-
ként (nedvszívó gél tasakkal ellátott, garancia 
zárral ellátott, műanyag dobozban).

5500 FtÁra:
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KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
RÉSZÉRE. SEGÍTHET FENNTARTANI A MEGFELELŐ 
IMMUNRENDSZERI FUNKCIÓKAT.  TÁMOGATHATJA 
A FUNKCIÓJUKBAN GYENGÜLT SZÖVETEK VÉR-
KERINGÉSÉT ÉS SEJTJEIK AKTÍVABB MŰKÖDÉSÉT. 
JAVÍTHATJA A KEDVENCEK ÁLTALÁNOS JÓLÉTÉT. 

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított nagy 
hatékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló ható-
anyagokat, gyógynövény és gyógygomba kivona-
tokat tartalmaz. 100%-ban természetes.

Alkalmazási lehetőségek:

A termék alkalmazása nem helyettesítheti az állat-
orvosi diagnózist.  Alkalmazható az egészséges ál-
lapot fenntartására, továbbá az alábbi betegségek 
állatorvos által javasolt kezelésének támogatására 
a következő esetekben: 

• májgyulladás
• pangásos szívelégtelenség
• autoimmun betegségek
• száraz bőr
• köhögés
• hörghurut
• vastagbélgyulladás (colitis)
• un. hideg típusú, vérkeringés gátolt és vér-

pangás szövetszaporulatok (tumorok).

Összetevők: 

Sylimarin extract (11%), Curcumin extract (7%), 
Prunus persica extract( 6%), Trametes versicolor 
extrac (5%), Fomitopsis betulina extract (5%), Ra-
dix Scutellariae (5%), Rhizoma Pinellia (5%), Radix 
Ginseng (5%), Rhizoma Zingiberis Recens (5%), 
Fructus Jujube (4%), Rhizoma Sparganii (4%), Rhiz. 
Ligustici Wallichii (4%), Radix Rehmanniae (4%),   
Atractylodes macrocephala extract  (4%), Platyco-
don grandiflora extract (4%), Bupleurum chinese 
extract (3%), Paeoniae Rubra extract (3%), Ange-
licae sinensis extract (3%), Glycyrrhizae uralensis 
extract (3%), Carthamus tinctorius extract (2,5%), 
Fructus Aurantii extract(2.5%), Rhizoma Corydalis 
extract (2.5%), Cyperus rotundus  extract (2,5%).   

Adagolás: 

5 ttkg alatt ½ kapszula/nap, 10 kg-ig 1 kapszu-
la/nap, 20 kg-ig 2 kapszula/nap, 20-40 kg-ig  
3 kapszula/nap, 40 kg felett 4 kapszula/nap.

Kiszerelés: 
90 db kapszula (400 mg/kapszula) dobozon-
ként (nedvszívó gél tasakkal ellátott, garancia 
zárral ellátott, műanyag dobozban).

VÉDŐ ERŐ

6500 FtÁra:
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S KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
RÉSZÉRE. 

SEGÍTHET FENNTARTANI A MEGFELELŐ IMMUN-
RENDSZERI FUNKCIÓKAT.  TÁMOGATHATJA A VÁ-
LADÉKOK PANGÁSA MIATT KIALAKULT GYULLADÁ-
SOK FELOLDÓDÁSÁT.  JAVÍTHATJA A KEDVENCEK 
ÁLTALÁNOS JÓLÉTÉT. 

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított nagy 
hatékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló ható-
anyagokat, gyógynövény és gyógygomba kivona-
tokat tartalmaz. 100%-ban természetes.

Alkalmazási lehetőségek:

A termék alkalmazása nem helyettesítheti az állat-
orvosi diagnózist.  Alkalmazható az egészséges ál-
lapot fenntartására, továbbá az alábbi betegségek 
állatorvos által javasolt kezelésének támogatására 
a következő esetekben: 

• macska autoimmun szájgyulladás
• fogínygyulladás
• allergiás bőrgyulladás
• Cushing kór
• II. típusú cukorbetegség
• un. meleg típusú, váladék pangás sejtszapo-

rulatok (tumorok).

Összetevők: 

Ganoderma lucidum extract (8%),  Grifola fondosa 
extract (6%), Lentinula edodes extract (6%), Trifo-
lium pretense extract (6%), Arctium lappa extract 
(5%), Ceanothus americanus extract (5%), Ulmus 
rubra extract (5%), Rheum officinale extract (5%),  
Zanthoxylum americanum extract (4%), Schizandra 
chinensis extract (4%), Mahonia aquifolium extract 
(4%), Rumex crispus extract (4%), Taraxacum offici-
nale extract (4%), Semen Coicis extract (4%), Cor-
tex Phellodendri extract (4%), Radix Bupleuri ext-
ract (4%), Radix Scutellariae extract (4%),  Rhizoma 
Atractylodis extract (3%), Radix Achyranthis ext-
ract (3%), Glycirrhyza glabra extract (3%), Rhizoma 
Pinelliae extract (3%), Radix Ginseng extract (2%), 
Rhizoma Zingiberis Recens extract (2%), Fructus 
Jujube extract (2%).

Adagolás: 

5 ttkg alatt ½ kapszula/nap, 10 kg-ig 1 kapszu-
la/nap, 20 kg-ig 2 kapszula/nap, 20-40 kg-ig 
3 kapszula/nap, 40 kg felett 4 kapszula/nap.

Kiszerelés: 

90 db kapszula (400 mg/kapszula) dobozon-
ként (nedvszívó gél tasakkal ellátott, garancia 
zárral ellátott, műanyag dobozban).

SEJTVÉDŐ

6500 FtÁra:
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KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
RÉSZÉRE. 

SEGÍTHET FENNTARTANI A MEGFELELŐ IMMUN-
RENDSZERI FUNKCIÓKAT A SEJTES IMMUNVÁLASZ 
FOKOZÁSÁVAL.  TÁMOGATHATJA A NORMÁLIS VÖ-
RÖSVÉRSEJT MŰKÖDÉST. JAVÍTHATJA A KEDVEN-
CEK ÁLTALÁNOS JÓLÉTÉT. 

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított nagy 
hatékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló ható-
anyagokat, gyógynövény kivonatokat és aminosa-
vat tartalmaz. 100%-ban természetes.

Alkalmazási lehetőségek:

A termék alkalmazása nem helyettesítheti az állat-
orvosi diagnózist.  Alkalmazható az egészséges ál-
lapot fenntartására, továbbá az alábbi betegségek 
állatorvos által javasolt kezelésének támogatására 
a következő esetekben: 

• egysejtű vérparaziták okozta fertőzések ese-
tén

• Babesiozis kialakulásának veszélye esetén
• tumoros állapotok esetén

Összetevők: 

Artemissia annua extract (20%), Cryptolepis san-
guinolenta extract (11%), Side acuta extract (11%), 
Bidens pilosa extract (11%), Alchornea cordifolia 
extract (11%), Uncaria Rhynchophylla extract (10%), 
Peganum harmala extract (9%), Ailanthus altissima 
extract (8%), Salvia miltiorrhiza extract (7%), Syli-
marin extract (7%), L-arginine (5%).

Adagolás: 

5 ttkg alatt ½ kapszula/nap, 10 kg-ig 1 kapszu-
la/nap, 20 kg-ig 2 kapszula/nap, 20-40 kg-ig 
3 kapszula/nap, 40 kg felett 4 kapszula/nap.

Kiszerelés: 

90 db kapszula (400 mg/kapszula) dobozon-
ként (nedvszívó gél tasakkal ellátott, garancia 
zárral ellátott, műanyag dobozban). IMMUNRENDSZER 

ERŐSÍTŐ

7900 FtÁra:
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S KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
RÉSZÉRE. 

SEGÍTHET FENNTARTANI AZ IMMUNRENDSZERI 
FUNKCIÓKAT.  TÁMOGATHATJA A TEST MÉREGTE-
LENÍTŐ ÉS VÉDELMI FOLYAMATAIT. 

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított nagy 
hatékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló ható-
anyagokat, gyógynövény  kivonatokat, vitaminokat 
és ásványi anyagokat tartalmaz. 100%-ban termé-
szetes.

Alkalmazási lehetőségek:

A termék alkalmazása nem helyettesítheti az állat-
orvosi diagnózist.  Alkalmazható az egészséges ál-
lapot fenntartására, továbbá az alábbi betegségek 
állatorvos által javasolt kezelésének támogatására 
a következő esetekben: 

• lázzal járó betegségek esetén
• toxinok okozta állapotok esetén méregtele-

nítés
• vizenyő képződéssel járó és száraz hashártya 

és mellhártyagyulladás (macska FIP)
• emlőgyulladás
• vírusos gyulladások melyek az immunrend-

szer gyengeségéből adódnak

Összetevők: 

Malphigia glabra extract 17% vit C (26%), Myrcia-
ria dubia extract 25% vit C (22%), Sylimarin extract 
(15%) Emblica officinalis extract (12%), Curcuma 
longa extract (5%) Flos Lonicerae extract (4%), Flos 
Chrysanthemi extract (4%), Herba Taraxaci extr. 
(4%), Herba Violae extract (4%), Herba Begoniae 
Fimbristipulatae extract (4%).

Adagolás: 

5 ttkg alatt ½ kapszula/nap, 10 kg-ig 1 kapszu-
la/nap, 20 kg-ig 2 kapszula/nap, 20-40 kg-ig 
3 kapszula/nap, 40 kg felett 4 kapszula/nap.

Kiszerelés: 

90 db kapszula (400 mg/kapszula) dobozon-
ként (nedvszívó gél tasakkal ellátott, garancia 
zárral ellátott, műanyag dobozban).VÉDEKEZÉS 

TÁMOGATÓ

6500 FtÁra:
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KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
RÉSZÉRE. 

SEGÍTHET FENNTARTANI A VÉRSEJT ÉS HEMO- 
GLOBIN KÉPZÉSI FUNKCIÓKAT. ERŐSÍTHETI A TEST 
ÉLETFENNTARTÓ FUNKCIÓIT ÉS A VÉDELMI FO-
LYAMATOKAT. MEGELŐZHETI A SZŐRHULLÁST ÉS 
A SZARUKÉPLETEK TÖREDEZÉSÉT. 

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított nagy 
hatékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló ható-
anyagokat, gyógynövény  kivonatokat, természe-
tes vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. 
100%-ban természetes.

Alkalmazási lehetőségek:

A termék alkalmazása nem helyettesítheti az állat-
orvosi diagnózist.  Alkalmazható az egészséges ál-
lapot fenntartására, továbbá az alábbi betegségek 
állatorvos által javasolt kezelésének támogatására 
a következő esetekben: 

• alacsony vörös vérsejt szám
• hemoglobin szint csökkenés
• parazitózisok okozta vérvesztés 
• tartós vérzések okozta legyengülés
• daganatok okozta leromlás

Összetevők: 

Acerola cherry extract (17% vitamin C) (50%) Camu 
Camu extract (25%), Ferrous fumarate (25%).

Adagolás: 

5 ttkg alatt 1/4 kapszula/nap, 10 kg-ig 0,5 kapszu-
la/nap, 20 kg-ig 1 kapszula/nap, 20-40 kg-ig  
2 kapszula/nap, 40 kg felett 3 kapszula/nap

Kiszerelés: 

90 db kapszula (400 mg/kapszula) dobozon-
ként (nedvszívó gél tasakkal ellátott, garancia 
zárral ellátott, műanyag dobozban).

VAS KOMPLEX

6500 FtÁra:
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KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
RÉSZÉRE. 

SEGÍTHET FENNTARTANI A MEGFELELŐ LÉGZŐ-
SZERVI FUNKCIÓKAT.  HARMONIZÁLHATJA A FEL-
SŐ LÉGUTAK MŰKÖDÉSI FUNKCIÓIT. JAVÍTHATJA A 
KEDVENCEK ÁLTALÁNOS JÓLÉTÉT. 

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított nagy 
hatékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló ható-
anyagokat, gyógynövény kivonatokat, vitaminokat 
és ásványi anyagokat tartalmaz. 100%-ban termé-
szetes.

Alkalmazási lehetőségek:

A termék alkalmazása nem helyettesítheti az állat-
orvosi diagnózist.  Alkalmazható az egészséges ál-
lapot fenntartására, továbbá az alábbi betegségek 
állatorvos által javasolt kezelésének támogatására 
a következő esetekben: 

• köhögés száraz és nedves
• nátha
• orrfolyás 
• arcüreg gyulladás
• légcső és hörgő gyulladás
• mellhártya és tüdőgyulladás
• vírusos és bakteriális felső légúti fertőzések 

stb. 

Összetevők: 

Acerola cherry extract (17% vitamin C), (33%) Camu 
Camu extract (28%), Semen Armeniacae ext-
ract (6%), Radix scutellariae extract (4%), Fructus 
Amomi Rotundus extract (4%), Herba Lophatheri 
extract (4%), Cortex Magnoliae Officinalis extract  
(4%), Semen Coicis extract (4%) Rhizoma Pinelliae 
prep.extract (4%), Radix Scropulariae extract (3%), 
Medulla Tetrapanacis extract (3%),  Radix et Rhizo-
ma rhei extract (3%).

Adagolás: 

5 ttkg alatt ½ kapszula/nap, 10 kg-ig 1 kapszu-
la/nap, 20 kg-ig 2 kapszula/nap, 20-40 kg-ig 
3 kapszula/nap, 40 kg felett 4 kapszula/nap.

Kiszerelés: 

90 db kapszula (400 mg/kapszula) dobozon-
ként (nedvszívó gél tasakkal ellátott, garancia 
zárral ellátott, műanyag dobozban).

LÉGÚTI 
EGYENSÚLY

6500 FtÁra:
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KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
RÉSZÉRE. 

SEGÍTHET FENNTARTANI A VESÉK OPTIMÁLIS VI-
ZELET KIVÁLASZTÓ MŰKÖDÉSÉT, KÜLÖNÖSEN LE-
CSÖKKENT FUNKCIÓ ESETÉN. JAVÍTHATJA A KED-
VENCEK ÁLTALÁNOS JÓLÉTÉT. 

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított nagy 
hatékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló ható-
anyagokat, gyógynövény és gyógygomba kivo-
natokat és ásványi anyagokat tartalmaz. 100%-ban 
természetes.

Alkalmazási lehetőségek:

A termék alkalmazása nem helyettesítheti az állat-
orvosi diagnózist.  Alkalmazható az egészséges ál-
lapot fenntartására, továbbá az alábbi betegségek 
állatorvos által javasolt kezelésének támogatására 
a következő esetben:

• laboratórium által is igazolt idült veseelégte-
lenség kiegészítő táplálékként való alkalma-
zásra
(Az idült veseelégtelenség tünetei: szérum 
foszfor szint emelkedése, perifériás magas 
vérnyomás, sok víz ivás, sok és híg vizelet ürí-
tés, étvágytalanság, fogyás, gyakori hányás, 
elesettség, kiszáradás)

• neurotikus és éjszakai vizelettartási zavar
• macska hyperthyreosis
• macska asztma

Összetevők: 

Emblica officinalis extract (50% vit. C) (40%), Sy-
limarin extract (25%), Lespedeza capitata extract  
(5%), Astragalus membranaceus extract (5%), 
Ganoderma lucidum extract (4%), Cordyceps si-
nensis extract (4%), Salvia miltiorrhiza extract (4%), 
Angelica sinensis extract (4%), Cinnamomum aro-
maticum extract (3%), Rehmannia glutinosa extract 
(3%), Rheum offiicinale extract (3%).

Adagolás: 

5 ttkg alatt ½ kapszula/nap, 10 kg-ig 1 kapszu-
la/nap, 20 kg-ig 2 kapszula/nap, 20-40 kg-ig 
3 kapszula/nap, 40 kg felett 4 kapszula/nap.

Kiszerelés: 

90 db kapszula (400 mg/kapszula) dobozon-
ként (nedvszívó gél tasakkal ellátott, garancia 
zárral ellátott, műanyag dobozban).

VESE TÁMOGATÓ

6500 FtÁra:
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S KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
RÉSZÉRE. 

SEGÍTHET FENNTARTANI A HÚGYUTAK EGÉSZ-
SÉGES MŰKÖDÉSÉT, GÁTOLHATJA A HÚGY-
HÓLYAG-HOMOK ÉS -KÖVEK KÉPZŐDÉSÉT, SEGÍT-
HET MEGELŐZNI A TARTÓSAN MEGEMELKEDETT 
VIZELET KÉMHATÁST ÉS AZ E MIATT KIALAKULÓ 
FERTŐZÉSEKET ELŐIDÉZŐ FOLYAMATOKAT. JAVÍT-
HATJA A KEDVENCEK ÁLTALÁNOS JÓLÉTÉT. 

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított nagy 
hatékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló ható-
anyagokat, gyógynövény és gyógygomba kivona-
tokat tartalmaz. 100%-ban természetes.

Alkalmazási lehetőségek:

A termék alkalmazása nem helyettesítheti az állat-
orvosi diagnózist.  Alkalmazható az egészséges ál-
lapot fenntartására, továbbá az alábbi betegségek 
állatorvos által javasolt kezelésének támogatására 
a következő esetekben: 

• húgyhólyaggyulladás
• vesehomok és vagy kőképződés
• vizeletben fehérje és vér megjelenése
• vizelet kémhatás pH emelkedett
• húgyúti fertőzések
• kristályképződés miatti vizelési nehézségek
• húgyúti növedékek

Rendszeres adagolása kiegészítő takarmányként, 
támogathatja a vizelet kiválasztó rendszer egész-
séges működésének a fenntartását.

Összetevők: 

Vaccinium macrocarpon extract (45%), Hydroly-
zed collagen (10%), Ganoderma lucidum extract 
(8%), Phyllantus niruri extract (7%), Grifola frondosa 
extract (6%) Lentinula edodes extract (6%), Poria 
cocos extract (6%), Alisma orientalis extract (6%), 
Cinnamomum aromaticum  extract (3%), Plantago 
major extract (3%).

Adagolás: 

5 ttkg alatt ½ kapszula/nap, 10 kg-ig 1 kapszu-
la/nap, 20 kg-ig 2 kapszula/nap, 20-40 kg-ig 
3 kapszula/nap, 40 kg felett 4 kapszula/nap.

Kiszerelés: 

90 db kapszula (400 mg/kapszula) dobozon-
ként (nedvszívó gél tasakkal ellátott, garancia 
zárral ellátott, műanyag dobozban).

HÚGYUTAK 
ÉS HÓLYAG 
TÁMOGATÓ

6500 FtÁra:
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KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
RÉSZÉRE. 

SEGÍTHET FENNTARTANI A NORMÁLIS VIZELET 
ÜRÍTÉSI FUNKCIÓKAT. ERŐSÍTHETI A HÚGY-
HÓLYAG ZÁRÓ IZOMZAT MEGFELELŐEN ERŐS 
MŰKÖDÉSÉT. MEGELŐZHETI A STRESSZHATÁSOK, 
A KÁLCIUM HIÁNY ÉS A HORMONÁLIS EGYENSÚLY-
TALANSÁGBÓL EREDŐ ZÁRÓIZOM MŰKÖDÉSI 
RENDELLENESSÉGEKET.

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított nagy 
hatékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló ható-
anyagokat, gyógynövény kivonatokat, természe-
tes vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. 
100%-ban természetes.

Alkalmazási lehetőségek:

A termék alkalmazása nem helyettesítheti az állat-
orvosi diagnózist.  Alkalmazható az egészséges ál-
lapot fenntartására, továbbá az alábbi betegségek 
állatorvos által javasolt kezelésének támogatására 
a következő esetekben: 

• vizelet tartási zavarok
• vizeletcsepegés
• minden olyan esetben amikor nem húgy-

hólyag gyulladás, húgykő vagy vesebeteg-
ség okozza a vizelettartási problémákat

Összetevők: 

Radix Angelicae Sinensis extract (16%), Radix Gin-
seng extract (14%), Sclerotum Poriae Cocos ext-
ract (13%), Radix Polygalae extract (12%), Radix 
Astragalin extract (10%), Rhizoma Atractylodis 
Macrocephalae extr. (10%), Radix Bupleuri extract 
(9%), Pericarpium Citri Reticulatae extract (9%), 
Radix Glycyrrhizae extract (7%).

Adagolás: 

5 ttkg alatt ½ kapszula/nap, 10 kg-ig 1 kapszu-
la/nap, 20 kg-ig 2 kapszula/nap, 20-40 kg-ig 
3 kapszula/nap, 40 kg felett 4 kapszula/nap.

Kiszerelés: 

90 db kapszula (400 mg/kapszula) dobozon-
ként (nedvszívó gél tasakkal ellátott, garancia 
zárral ellátott, műanyag dobozban).
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T KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 

RÉSZÉRE. 

SEGÍTHET FENNTARTANI A MEGFELELŐ FÜLZSÍR 
TERMELŐDÉST.  TÁMOGATHATJA A TEST MÉREG-
TELENÍTŐ FUNKCIÓIT EZÁLTAL SEGÍTHETI A FÜL- 
VÁLADÉK KÉPZŐDÉS CSÖKKENTÉSÉT ÉS A VÉR 
ÉS NYIROK TISZTÁN TARTÁSÁT. CSILLAPÍTHATJA A 
HALLÓJÁRAT GYULLADÁS OKOZTA VISZKETÉST ÉS 
IRRITÁCIÓT. 

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított nagy 
hatékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló ható-
anyagokat, gyógynövény  kivonatokat, természe-
tes vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. 
100%-ban természetes.

Alkalmazási lehetőségek:

A termék alkalmazása nem helyettesítheti az állat-
orvosi diagnózist.  Alkalmazható az egészséges ál-
lapot fenntartására, továbbá az alábbi betegségek 
állatorvos által javasolt kezelésének támogatására 
a következő esetekben: 

• váladékozó nedves és kipirulással járó száraz 
hallójárat gyulladások

• erős fülzsír és váladék képződés
• viszkető fülkagylók
• fülkagyló vérömleny

 

Összetevők: 

Pericarpium Citri Reticulate Viride extract (16%), 
Radix Scutellariae extract (14%), Fructus Luffae Re-
tinervus extract (13%), Herba Lophatheri extract 
(12%), Cortex Moutan extract (10%), Fructus Tribuli 
extract (9%), Radix Bupleuri extract (9%), Herba 
Artemisiae Annuae extract (9%), Spica Prunellae 
extract (8%).

Adagolás: 

5 ttkg alatt ½ kapszula/nap, 10 kg-ig 1 kapszu-
la/nap, 20 kg-ig 2 kapszula/nap, 20-40 kg-ig 
3 kapszula/nap, 40 kg felett 4 kapszula/nap.

Kiszerelés: 

90 db kapszula (400 mg/kapszula) dobozon-
ként (nedvszívó gél tasakkal ellátott, garancia 
zárral ellátott, műanyag dobozban).FÜLGYULLADÁST 

KÖNNYÍTŐ

6500 FtÁra:
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KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
RÉSZÉRE. 

SEGÍTHET FENNTARTANI A SZÁJÜREG SZERVEINEK 
MEGFELELŐ FUNKCIÓIT.  TÁMOGATHATJA A SZÁJ 
NYÁLKAHÁRTYA, A FOGAK ÉS AZ ÍNY EGÉSZSÉ-
GÉT. 

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított nagy 
hatékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló ható-
anyagokat, gyógynövény  kivonatokat, vitaminokat 
és ásványi anyagokat tartalmaz. 100%-ban termé-
szetes.

Alkalmazási lehetőségek:

A termék alkalmazása nem helyettesítheti az állat-
orvosi diagnózist.  Alkalmazható az egészséges ál-
lapot fenntartására, továbbá az alábbi betegségek 
állatorvos által javasolt kezelésének támogatására 
a következő esetekben: 

• íny gyulladás
• szájnyálkahártya fekély
• fogmeder gyulladás
• növedékek a szájban
• túlzott fogkő képződés
• szájbűz bizonyos esetei 

Összetevők: 

Ascophyllum nodosum kelp powder (organic) 
(36%), Myrciaria dubia extract 25% vit C (17%), Triti-
cum aestivum powder (15%) Sclerotum Poriae Co-
cos extract (4%), Radix Rehmanniae extract (4%), 
Fructus Corni extract (4%), Cortex Moutan extr. 
(4%), Rhizoma Dioscoreae extract (4%), Rhizoma 
Alismatis extract (4%), Rhizoma Anemarrhenae ext-
ract (4%), Cortex Phellodendri extract (4%).

Adagolás: 

5 ttkg alatt ½ kapszula/nap, 10 kg-ig 1 kapszu-
la/nap, 20 kg-ig 2 kapszula/nap, 20-40 kg-ig 
3 kapszula/nap, 40 kg felett 4 kapszula/nap.

Kiszerelés: 

90 db kapszula (400 mg/kapszula) dobozon-
ként (nedvszívó gél tasakkal ellátott, garancia 
zárral ellátott, műanyag dobozban).

SZÁJÜREG 
EGÉSZSÉG

6500 FtÁra:
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A KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
RÉSZÉRE. 

SEGÍTHET FENNTARTANI A MEGFELELŐ EMÉSZ-
TŐSZERVI FUNKCIÓKAT. HARMONIZÁLHATJA A 
GYOMOR ÉS BÉLRENDSZER  

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított nagy 
hatékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló ható-
anyagokat, gyógynövény kivonatokat, vitaminokat 
és ásványi anyagokat tartalmaz. 100%-ban termé-
szetes.

Alkalmazási lehetőségek:

A termék alkalmazása nem helyettesítheti az állat-
orvosi diagnózist.  Alkalmazható az egészséges ál-
lapot fenntartására, továbbá az alábbi betegségek 
állatorvos által javasolt kezelésének támogatására 
a következő esetekben: 

• egészséges bőr kialakulásának és fenntartá-
sának a támogatása

• allergiás bőrgyulladás
• hot spot (forró kiütés)
• csalánkiütés
• ekcéma
• atópiás bőrgyulladás
• demodicosis 
• viszketéssel járó bőrelváltozások
• zsíros bőr
• nedvedző kiütések
• visszatérő bőrelváltozások

• külső hallójárat gyulladás kezelésének támo-
gatása

• halánték tájéki bőrgyulladás, szőrhullás
• szivárgó bél szindróma 
• stb. 

 

Összetevők: 

Malphigia glabra extract 17% vit C (15%), Myrciaria 
dubia extract 25% vit C (10%) Rhizoma Atractylodis 
Macrocephalae (7%), Rhizoma Atractylodis (7%), 
Pericarpium Citri Reticulatae (7%), Sclerotum Po-
riae Cocos (7%), Cortex Magnoliae Officinalis (6%), 
Radix Rehmanniae (6%), Flos Lonicerae (5%), Radix 
Scrophulariae (5%), Radix Paeoniae Rubra (5%), 
Fructus Gardeniae (5%), Semen Armeniacae (4%), 
Semen Coicis (3%), Talcum (3%), Rhizoma Pinelliae 
Preparatum (3%), Fructus Amomi Rotundus (2%).

Adagolás: 

5 ttkg alatt ½ kapszula/nap, 10 kg-ig 1 kapszu-
la/nap, 20 kg-ig 2 kapszula/nap, 20-40 kg-ig 
3 kapszula/nap, 40 kg felett 4 kapszula/nap.

Kiszerelés: 

90 db kapszula (400 mg/kapszula) dobozon-
ként (nedvszívó gél tasakkal ellátott, garancia 
zárral ellátott, műanyag dobozban).

BŐR EGÉSZSÉG 
TÁMOGATÓ

6500 FtÁra:



27

KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
RÉSZÉRE. 

SEGÍTHET FENNTARTANI A MEGFELELŐ EMÉSZ-
TŐSZERVI FUNKCIÓKAT. HARMONIZÁLHATJA A 
GYOMOR ÉS BÉLRENDSZER MŰKÖDÉSI FUNKCIÓIT.  
JAVÍTHATJA A KEDVENCEK ÁLTALÁNOS JÓLÉTÉT. 

Állatorvosi tapasztalatok alapján összeállított nagy 
hatékonyságú, jól felszívódó és hasznosuló ható-
anyagokat, gyógynövény  kivonatokat, vitaminokat 
és ásványi anyagokat tartalmaz. 100%-ban termé-
szetes.

Alkalmazási lehetőségek:

A termék alkalmazása nem helyettesítheti az állat-
orvosi diagnózist.  Alkalmazható az egészséges ál-
lapot fenntartására, továbbá az alábbi betegségek 
állatorvos által javasolt kezelésének támogatására 
a következő esetekben: 

• egészséges szőrzet kialakulásának és fenntar-
tásának a támogatása

• szőrhullás
• szőrnövekedés támogatása
• hiányos, töredezett, korpás szőrzet
• száraz bőr és bunda
• korpás bőr
• viszketés
• bőr gombás, gyűrű alakú szörhiányos terüle-

tei
• visszatérő bőrelváltozások

• száraz, viszkető külső hallójárat gyulladás ke-
zelésének támogatása

• szivárgó bél szindróma 
• pajzsmirigy alul működés okozta szőrhullás 

kiegészítő kezelésére
• ösztrogének egyensúlyi állapotának segítése
• stb. 

Összetevők: 

Malphigia glabra extract (20%), Hippophae rham-
noides extract (15%), Myrciaria dubia extract (10%), 
Emblica Officinalis (10%), Cortex Dictamni (6%), 
Herba Menthae Haplocalycis (5%), Radix Bupleuri 
(5%), Rhizoma Ligustici Wallichii (5%), Herba Schi-
zonepetae (5%), Radix Angelicae Sinensis (5%), 
Radix Glycyrrhizae (4%), Radix Ophiopogonis (4%), 
Fructus Papaya (3%), Semen Zizyphi Spinosae (3%).

Adagolás: 

5 ttkg alatt ½ kapszula/nap, 10 kg-ig 1 kapszu-
la/nap, 20 kg-ig 2 kapszula/nap, 20-40 kg-ig 
3 kapszula/nap, 40 kg felett 4 kapszula/nap.

Kiszerelés: 

90 db kapszula (400 mg/kapszula) dobozon-
ként (nedvszívó gél tasakkal ellátott, garancia 
zárral ellátott, műanyag dobozban).

BUNDA EGÉSZSÉG 
TÁMOGATÓ

6500 FtÁra:

BŐ
R & BU

N
D

A



28

C
BD

 O
LA

J

SUPREME IMMUNITY 
ORGANIC HEMP OIL

11 900 FtÁra:
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ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYHATÁSÚ TERMÉK KUTYÁK ÉS 
MACSKÁK RÉSZÉRE.

Hatóanyag: 

CBD olaj (cannabidiol): 1,55 mg/csepp.

Vivőanyag: 

hidegen sajtolt organikus kenderolaj: 48,35 mg/csepp.

Nem tartalmaz adalékanyagot, színezéket, töltelékanyagot, tar-
tósítószert. GMO-mentes.

Javallat: 

Alkalmazható gyulladással, fájdalommal járó elváltozások (pl. 
arthrosis) kiegészítő kezelésére, nyugtalanság, szorongás (erős 
hanghatások) oldására, epilepszia kiegészítő kezelésére.

Alkalmazás: 

Szájon át alkalmazandó.

Általános adagja:

5 ttkg-ig: 1-2 csepp/nap, 

10 ttkg-ig: 2-4 csepp/nap, 

10-20 ttkg: 4-6 csepp/nap, 

20-40 ttkg: 6-8 csepp/nap, 

40 ttkg felett: 8-12 csepp/nap. 

Alkalmazható egyszeri alkalommal, kúraszerűen illetve folyama-
tosan (pl. ízületi panaszok esetén), az állatorvos utasítása sze-
rint. Az előírt dózist ajánlott az etetéssel egy időben beadni.

Ellenjavallatok: 

Nem alkalmazható a termék összetevőivel szembeni ismert túl-
érzékenység esetén.

Figyelmeztetések:

A termék alkalmazása nem helyettesíti az egyes kórképekben 
javasolt állatorvosi gyógyszeres kezelést. A termék csak előírás 
szerint alkalmazható. Az előírt adagot nem szabad túllépni.

Felhasználható:

Gyártástól számított 2 évig. Gyártási szám és idő a flakon alján.

Tárolás: 

Eredeti csomagolásában, hőtől és gyújtóforrástól távol, 30 oC 
alatt tárolandó. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol kell tar-
tani.

Kiszerelés: 

30 ml-es barna üveg, cseppentőkupakos feltéttel, papírdoboz-
ban.

GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ! KIZÁRÓLAG ÁLLAT- 
EGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI CÉLRA!

A fel nem használt terméket, valamint a keletkező hulladékokat 
a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.
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ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYHATÁSÚ TERMÉK KUTYÁK ÉS MACS-
KÁK RÉSZÉRE.
TERMÉSZETES KENDERMAG OLAJ ÉS ALOE VERA TARTALMÚ BAL-
ZSAM.

Összetétel: 
Hemp seed oil, Borneol, Menthol, Aloe Vera, Paraffine, Vitamin E 
acetate, Bee Wax, Arnica montana, Glyceryl Stearate, Phenoxyet-
hanol.

Javallat: 
Természetes összetevői révén alkalmazható ízületi panaszok, izom-
húzódások kiegészítő kezelésére. Lágyítja a bőrt, hűsítő hatású.

Alkalmazás:
Kizárólag külsőleges alkalmazásra.
1. Kenje be vékonyan az érintett területet, majd az optimális hatás 

érdekében óvatosan kb. 20 másodpercen át masszírozza be.
2. Naponta 3-4 alkalommal alkalmazható.

Ellenjavallatok: 
Nem alkalmazható a termék összetevőivel szembeni ismert túlér-
zékenység esetén.

Figyelmeztetések: 
Kerülni kell a termék szembe, hallójáratba vagy orrjáratba való ke-
rülését. Sérült bőrön nem alkalmazható! A termék csak előírás sze-
rint, külsőleg alkalmazható. Ha szembe jut, azonnal bő vízzel le kell 
mosni. Alkalmazása után szappannal és bő vízzel kezet kell mosni.
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SEBGYÓGYÍTÓ & 
FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ  
BALZSAM

4500 FtÁra:
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Felhasználható: 
Eredeti csomagolásban tárolva a gyártástól számított 
2 évig.

Tárolás: 
Eredeti csomagolásában, hőtől és gyújtóforrástól tá-
vol, 30 oC alatt tárolandó. Élelmiszertől, italtól, takar-
mánytól távol kell tartani.

Kiszerelés:
30 g tégelyben, papírdobozban.

GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ! KIZÁRÓLAG 
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI CÉLRA!

A fel nem használt terméket, valamint a keletkező hul-
ladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell 
megsemmisíteni.
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Vizeletvizsgálat otthon, egyszerűen!
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ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:

A VIZELET tesztcsíkok könnyen használható vizeletvizsgálati reagens csíkok diag-
nosztikai kémiai markerek kimutatásához a kisállatok vizeletéből.

Ezeket a tesztcsíkokat használják az állatorvosok is rendelőkben és laboratóriu-
mokban is, a lehetséges egészségügyi problémák előzetes diagnosztizálásában 
és kezdeti stádiumban való kiszűrésében.

A DIAGNOSZTIKAI REAGENS CSÍKOK JELENTŐSÉGE

A specifikus reagens paneltől függően a vizeletben megjelenő kémiai vegyüle-
tek kóros szintjét könnyen és gyorsan módon beazonosíthatjuk, így az általános 
egészségi állapotot értékelni tudjuk. A potenciális kockázati tényezőket időben 
felismerhetjük, melyek az alapvető egészségügyi problémák mutatói lehetnek.

VIZELET REAGENS TESZT

6500 FtÁra:
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

1. Gyűjtsön vizeletet (a reggeli első vizelet a 
legoptimálisabb)
2. Teljesen merítse a reagenscsíkot a vi-
zeletmintába vagy a vizeletáramba, majd 
távolítsa el azonnal, hogy ne oldódjanak ki 
a reagenspárna vegyi anyagai. Rázza le a 
felesleges folyadékot. Egy itatóspapírhoz 
érintse hozzá a reagens csík hosszú élét, 
hogy az leszívja róla a felesleges vizelet ma-
radványokat.
3. A reagenscsíkok használatakor azonnal te-
gye vissza a tartály kupakját, minimalizálva 
ezzel a fennmaradó tesztcsíkok fénnyel és 
levegővel való érintkezését.
4. Várjon 60 másodpercet.
5. Hasonlítsa össze a reagens párnák szín-
változását a palack címkéjén található meg-
felelő színskálával.

Olvassa le és jegyezze fel az eredménye-
ket. A bal oldali színskála oszlop mutatja az 
egészséges állapot esetén kapott színeket.  
Az ettől jobbra található keretes szín minták 
fokozatokban jelzik az elváltozások mérté-
két. E színminták alatt a mért mennyiséget 
is megmutatja.  
Érdemes egy képet készíteni 60 másodperc 
elteltével, hogy megőrizhessük az eredmé-
nyeket. Ez az állatorvos által később történő 
értékeléshez és a később kapott ismételt 
vizsgálatokkal való összehasonlításhoz is 
fontos lesz.

Az eredmények jelentése a 14 paraméter 
esetén:

• Leukociták - húgyúti fertőzés és baktéri-
umok jelenléte a húgyutakban, UTI (Urine 
Tract Infection)

• Nitritek - UTI (Urine Tract Infection) teszt, 
amely általában a húgyúti fertőzések mu-
tatója

• Urobilinogén - májfunkciós teszt és máj-
betegség indikátor

• pH-teszt - A vizelet savas vagy lúgos álla-
potának meghatározása

• Fehérje - A vesék lehetséges betegsége-
inek mutatója

• Vér a vizeletben - leggyakrabban vesekő 
jelenlétét jelzi

• Aszkorbát - a C-vitamin mennyisége a 
vizeletben.

• Fajsúly (Specif. Gravity)- a vesék szűrési 
képességének a GFR (Glomerular Filtra-
tion Rate) tükröződése vesebetegség-
nél, továbbá jelezheti a húgyúti fertőzé-
seket UTI (Urine Tract Infection).

• Ketonok - Az energia előállításához fel-
használt zsír mennyiségének mutatója. 
Kulcsmutató a fogyókúrázóknak és cu-
korbetegeknek.

• Bilirubin - A máj és az epehólyag problé-
máinak tesztje és mutatója.

• Glükóz (cukor) - A vizeletben lévő cukor 
mérése, amelyet általában a cukorbeteg-
ség okoz.

• Mikroalbumin - Segíthet a vesekárosodás 
és a vese egészségének tesztelésében.

• Kreatinin - A normál vizsgálati tartomá-
nyon kívül eső kreatinin vesebetegségre 
utalhat.

• Kalcium - A kalcium szint szerepet játszik 
a szív, a vese és a pajzsmirigy egészsé-
gében.

Megjegyzések az értékeléshez:

• Glükóz: Egészséges állat, normál vizele-
tében nem szabad kimutatni a glükózt. Kis 
mennyiségű glükóz ürülhet a veséken ke-
resztül, de ez a szint általában alacsonyabb 
a teszt érzékenységénél, de alkalmanként 
eredményezhet színelváltozást a negatív és 
5 mmol színt között. Az 5 mmol eredményt 
vagy ennél magasabbat, szignifikánsan ren-
dellenesnek tekinthetjük, és állatorvosi vizs-
gálatra kell vinni az állatot.

• Fehérje: A fehérje általában nem mutatható 
ki normál vizeletben. Bármely színelváltozás, 
amely nagyobb színű, mint a +/- (nyomok-
ban) jelentős fehérje ürítést (proteinuriát) 
jelez. Nagy fajsúlyú vizelet esetén a +/- ér-
ték normál fehérje szintet jelez, mivel a sűrű 
vizelet ad egy minimális színelváltozást ön-
magában is. Klinikai vizsgálat és tanácsadás, 
valamint további tesztek szükségesek a je-
lenség megfelelő értékeléséhez.
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• pH: A normális és abnormális vizelet pH-ja 5 és 9 között 
változhat. A kapott értékek általában helyzetfüggőek és 
meg kell beszélni az ellátó állatorvossal, aki szakmailag 
értékeli a körülmények figyelembevételével. Az első 
reggeli vizelet adja általában a legstabilabb eredményt, 
amely húsevőknél 5 és 6 között mozog.

• További paraméterek: A teszt képes megmutatni a 
leukociták, nitrit, keton, bilirubin, vér, urobilinogén, kal-
cium, kreatinin, mikroalbumin, aszkorbát és fajsúly el-
változásokat, a normál tartományokat is beleértve (bal 
oldali oszlop). A legtöbb esetben ezekhez a további 
teszt paraméterekhez normál vagy negatív eredményt 
kapunk, vagyis a reagens panel színe nem változik. Egy 
vagy több reagens panel színváltozása általában várat-
lan eredményt (betegségi állapotot) jeleznek. Például a 
leukocita panel jelentős színváltozása a fehérvérsejtek 
megemelkedett szintjét jelzi, jelezve a lehetséges fertő-
zést, a vér panelen megjelenő rendellenes színelválto-
zás nem diagnosztizált belső vérzést jelezhet. stb.

• Fehérje és a kreatinin színt értékéből számítható az 
UPC érték, amely a veseelégtelenség fokát mutatja
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TERMÉSZETES ÁPOLÁS
Boldog kedvenc, elégedett gazdi



38

ÁLLATGYÓGYÁSZATI ÁPOLÓSZER SZÁRAZ, VISZ-
KETŐ BŐRRE, KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE.

KOLLOIDOS ZABLISZT, JOJOBA ÉS LEVENDULA 
ILLÓ OLAJOS SAMPON, FITOKERATINNAL.

Összetétel: Water, Sodium Cocoyl Isethionate, 
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroampho-
acetate, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Sodium 
Lauryl Glucoside Carboxylate, Lauryl Glucoside, 
Sodium Cocoyl Glutamate, Acrylates Copolymer, 
Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Caprylhydro-
xamic Acid, Glyceryl Caprylate, Glycerin, Sodium 
PCA, D-Panthenol, Simmondsia chinensis (Jojoba) 
Oil, Colloidal, Oatmeal, Lavandula angustifolia 
(Lavender) Oil, Phytokeratin.

Javallat: A sampon kolloidos zabliszt és levendu-
la tartalmának köszönhetően nyugtatja és táplálja 
kedvence szőrzetét és bőrét. Tisztító, kondicionáló 
és nyugtató hatású az érzékeny bőrre. Semlegesíti 
a bunda kellemetlen szagát.

Alkalmazás: 
Kizárólag külsőleges alkalmazásra.

1. Meleg vízzel nedvesítse be a teljes szőrzetet. 
2. Nyomjon a nedves szőrzetre 5-30 ml sam-

pont (az állat méretétől függően). 
3. Dörzsölje be alaposan a sampont
4. Hagyja hatni 5-10 percen át.
5. Alaposan öblítse le testmeleg vízzel.

Ismételje meg, ha szükséges (nagyon szennyezett 
szőrzet esetén) a jobb eredmény elérése érdeké-
ben.

Ellenjavallatok: Nem alkalmazható a termék össze-
tevőivel szembeni ismert túlérzékenység esetén.

Figyelmeztetések: Kerülni kell a termék szembe, 
hallójáratba vagy orrjáratba való kerülését. Sérült 
bőrön nem alkalmazható! A termék csak előírás 
szerint, külsőleg alkalmazható. Ha szembe jut, 
azonnal bő vízzel le kell mosni. Alkalmazása után 
szappannal és bő vízzel kezet kell mosni.

Felhasználható: Eredeti csomagolásban tárolva a 
gyártástól számított 2 évig.

Tárolás: Eredeti csomagolásában, hőtől és gyújtó-
forrástól távol, 30 oC alatt tárolandó. Élelmiszertől, 
italtól, takarmánytól távol kell tartani.

Kiszerelés: 237 ml flakonban, papírdobozban.

GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ! KIZÁRÓ-
LAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI 
CÉLRA!

A fel nem használt terméket, valamint a keletkező 
hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelő-
en kell megsemmisíteni.

GYÓGYNÖVÉNYES 
SAMPON
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4500 FtÁra:
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 FÜLTISZTÍTÓ 
OLDAT

4500 FtÁra:

ÁLLATGYÓGYÁSZATI ÁPOLÓSZER KUTYÁK ÉS 
MACSKÁK RÉSZÉRE.
TERMÉSZETES ALOE VERA KIVONAT ÉS KÓKUSZO-
LAJ TARTALMÚ FÜLMOSÓ OLDAT.

Összetétel: 
Aloe (Aloe Barbadensis) leaf juice, Glycerin, Co-
conut oil, Fragrance, Disodium Coco-Glucoside 
Citrate, Phenoxyethanol, Water.

Javallat: 
Gyengéden feloldja és eltávolítja a fülzsírt. Nyug-
tatja és ápolja a külső hallójárat érzékeny bőrét. 

Alkalmazás:
1. Emeljük meg a fület és cseppentsünk a kúpos 

végű adagolóból 0,5-2 ml-t közvetlen a hal-
lójáratba.

2. Óvatosan masszírozzuk szét a fültisztítót a fül-
kagyló tövén végzett körkörös mozdulatokkal. 

3. Hagyjuk, hogy az állat a feloldódott váladékot 
szabadon kirázza a hallójáratból.

4. Töröljük ki a fülben maradt feloldott váladékot 
egy gézlappal.

5. Szükség esetén heti rendszerességgel alkal-
mazható.

Ellenjavallatok: 
Sérült dobhártya esetén nem alkalmazható! Nem 
alkalmazható a termék összetevőivel szembeni is-
mert túlérzékenység esetén.

Figyelmeztetések: 
A termék csak előírás szerint alkalmazható. Ha 
szembe jut, azonnal bő vízzel le kell mosni. Alkal-
mazása után szappannal és bő vízzel kezet kell 
mosni.

Felhasználható: 
Eredeti csomagolásban tárolva a gyártástól számí-
tott 2 évig.

Tárolás: 
Eredeti csomagolásában, hőtől és gyújtóforrástól 
távol, 30 oC alatt tárolandó. Élelmiszertől, italtól, 
takarmánytól távol kell tartani.

Kiszerelés:
237 ml flakonban, papírdobozban.

GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ! KIZÁRÓ-
LAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI 
CÉLRA!

A fel nem használt terméket, valamint a keletkező 
hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelő-
en kell megsemmisíteni.
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RÉSZÉRE.
Külsőleges oldatos permet.

Összetétel: 
Cédrus illóolaj, Borsmenta illóolaj, Neem olaj, Ge-
ranium illóolaj, Rozmaring illóolaj, Citronella illó- 
olaj, E vitamin.

Javallat: 
Természetes illóolaj tartalmú külsőleges permet. 
Szagtalanít, illatosítja a szőrzetet.

Alkalmazás:
Kizárólag külsőleges alkalmazásra.

1. Alaposan rázza föl a flakont használat előtt.
2. Fésülje a szőrzetet a szőrnövekedéssel ellen-

tétes irányban, hogy jobban elérhetővé váljon 
a bőr felszíne.

3. Kb. 10 cm-es távolságból fújja be a bőrt és 
szőrzetet úgy, hogy közben vigyázzon, hogy 
a fülbe, orra, szembe ne kerülhessen a per-
met. Ne hagyja ki a lábvégeket sem. 

4. Egy ruhával törölje le az oldat feleslegesen 
megfolyt maradékait. 

Ellenjavallatok: 
Nem alkalmazható a termék összetevőivel szembe-
ni ismert túlérzékenység esetén. Macskákon nem 
alkalmazható!

Figyelmeztetések: 
Kerülni kell a termék szembe, hallójáratba vagy 
orrjáratba való kerülését. Sérült bőrön nem alkal-
mazható! A termék csak előírás szerint, külsőleg 
alkalmazható. Ha szembe jut, azonnal bő vízzel le 
kell mosni. Alkalmazása után szappannal és bő víz-
zel kezet kell mosni.

Felhasználható: 
Eredeti csomagolásban tárolva a gyártástól számí-
tott 2 évig.

Tárolás: 
Eredeti csomagolásában, hőtől és gyújtóforrástól 
távol, 30 oC alatt tárolandó. Élelmiszertől, italtól, 
takarmánytól távol kell tartani.

Kiszerelés:
250 ml barna, szórófejes flakonban, papírdoboz-
ban.

GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ! KIZÁRÓ-
LAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI 
CÉLRA!

A fel nem használt terméket, valamint a keletkező 
hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelő-
en kell megsemmisíteni.

ILLÓOLAJOS 
SPRAY

5500 FtÁra:
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ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYHATÁSÚ TERMÉK KU-
TYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE.

SZÓDABIKARBÓNA TARTALMÚ OLDAT MENTA KI-
VONATTAL A SZÁJ HIGIÉNÉ JAVÍTÁSÁRA.

Összetétel: 
Sodium Bicarbonate, Purified Water, Stabilized 
Chlorine Dioxide, Tetrasodium EDTA, Peppermint 
extract, E vitamine.

Javallat: 
Lassítja a fogakon a lepedék és következményes 
fogkő képződés kialakulását. Csökkenti a kellemet-
len szájszag kialakulását. Rendszeres használata 
segít megőrizni a szájüreg megfelelő higiéniai ál-
lapotát.

Alkalmazás: 
1. Adagoljon 2,5 dl vízbe egy teáskanálnyi (5 ml) 

oldatot.
2. Alkalmazza hetente legalább 3 alkalommal.

Ellenjavallatok:  
Nem alkalmazható a termék összetevőivel szembe-
ni ismert túlérzékenység esetén.

Figyelmeztetések: 
A termék csak előírás szerint alkalmazható. Az előírt 
adagot nem szabad túllépni.

Felhasználható: 
Eredeti csomagolásban tárolva a gyártástól számí-
tott 2 évig.

Tárolás: 
Eredeti csomagolásában, hőtől és gyújtóforrástól 
távol, 30 oC alatt tárolandó. Élelmiszertől, italtól, 
takarmánytól távol kell tartani.

Kiszerelés: 
237 ml flakonban, papírdobozban.

GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ! KIZÁRÓ-
LAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI 
CÉLRA!

A fel nem használt terméket, valamint a keletkező 
hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelő-
en kell megsemmisíteni.
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SZÁJÁPOLÓ 
OLDAT

4500 FtÁra:
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TAPPANCS 
BALZSAM

4500 FtÁra:

ÁLLATGYÓGYÁSZATI ÁPOLÓSZER KUTYÁK ÉS 
MACSKÁK RÉSZÉRE.

TERMÉSZETES SHEA VAJ, KÓKUSZ OLAJ, MÉH- 
VIASZ ÉS ALOE VERA TARTALMÚ BALZSAM.

KÜLSŐLEGES KRÉM

Összetétel: 
Napraforgó olaj, kókusz olaj, fehér méhviasz, shea 
vaj, karnauba viasz, kandelilla viasz, E-vitamin, Aloe 
vera.

Javallat: 
Természetes összetevői révén hidratálja a kiszá-
radt, repedezett talppárnákat és az orrtükröt. 
Használata minden évszakban javasolt.

Alkalmazás:
Kizárólag külsőleges alkalmazásra.

1. Masszírozzon kis mennyiségű krémet a talp-
párnákra és az orrtükörre. 

2. Várjon a krém teljes felszívódásáig, száradá-
sáig.  

3. Napi rendszerességgel alkalmazható. 

Ellenjavallatok: 
Nem alkalmazható a termék összetevőivel szembe-
ni ismert túlérzékenység esetén.

Figyelmeztetések: 
Kerülni kell a termék szembe kerülését. A termék 
csak előírás szerint, külsőleg alkalmazható. Ha 
szembe jut, azonnal bő vízzel le kell mosni. Alkal-
mazása után szappannal és bő vízzel kezet kell 
mosni.

Felhasználható: 
Eredeti csomagolásban tárolva a gyártástól számí-
tott 2 évig.

Tárolás: 
Eredeti csomagolásában, hőtől és gyújtóforrástól 
távol, 30 oC alatt tárolandó. Élelmiszertől, italtól, 
takarmánytól távol kell tartani.

Kiszerelés:
60 g tégelyben, papírdobozban.

GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ! KIZÁRÓ-
LAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI 
CÉLRA!

A fel nem használt terméket, valamint a keletkező 
hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelő-
en kell megsemmisíteni.

Á
PO
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PRO GUARD+ NATURAL ESSENTIAL OILS FOR 
DOGS ÁLLATGYÓGYÁSZATI ÁPOLÓSZER.

100%-BAN TERMÉSZETES, ILLÓOLAJOKKAL  
IMPREGNÁLT ILLATOSÍTÓ NYAKÖRV KUTYÁK RÉ-
SZÉRE.

Összetétel: 
Gyanta por 52%, PVC 40%, Eukaliptusz illó olaj 2%, 
Citronella illó olaj 6%.

Javallat: 
A kutyának tartósan kellemes illatot kölcsönöz. A ki-
zárólag természetes aromás gyógynövények friss 
illatának keveréke - káros vegyi anyagok nélkül - 
dezodorálja a kutyát. A nyakörvben található illó-
olajok nyugtatják az irritált bőrt.

Alkalmazás: 
Használat előtt a kutya nyakörvet ki kell venni a 
hermetikusan záró csomagolásból, majd az állat 
nyakára kell helyezni úgy, hogy két ujj a nyakörv alá 
férjen. Ezt követően a nyakörvet be kell csatolni, 
majd a feleslegesen kilógó részt le kell vágni.
A kutya fürdetése, úsztatása előtt ajánlott levenni a 
nyakörvet, majd a bőr és a szőrzet megszáradása 
után visszahelyezni.
Nyakörv hossza: Azonos, nagy méretben (szür-
ke színben) kerül csomagolásra, használat előtt a 
megfelelő hosszúságúra le kell vágni.

Ellenjavallatok:  
Nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival, 
vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzé-
kenység esetén. Bőrpír vagy egyéb allergiára utaló 
jel esetén a terméket le kell venni az állatról.

Figyelmeztetések: 
Alkalmazását követően szappannal és bő vízzel ke-
zet kell mosni.

Felhasználható: 
Eredeti csomagolásban tárolva a gyártástól számí-
tott 2 évig.

Tárolás: 
Eredeti csomagolásában, hőtől és gyújtóforrástól 
távol, 30 oC alatt tárolandó. Élelmiszertől, italtól, 
takarmánytól távol kell tartani.

Kiszerelés: 
 1 db nyakörv fólia tasakban, fém dobozban, 63 cm.

GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ! KIZÁRÓ-
LAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI 
CÉLRA!

A fel nem használt terméket, valamint a keletkező 
hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelő-
en kell megsemmisíteni.
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ILLÓOLAJOS 
KUTYA NYAKÖRV

3400 FtÁra:
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TÁPLÁLÉK 
ÍZESÍTŐ

TÁ
PLÁ

LÉK ÍZESÍTŐ

KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
RÉSZÉRE. 

ÁLLATORVOSI IRÁNYMUTATÁSSAL ÖSSZEÁLLÍ-
TOTT MAGAS FEHÉRJETARTALMÚ ÁLLATI MÁJ PO-
ROKAT TARTALMAZÓ KIEGÉSZÍTŐ, MELY JAVÍTJA 
A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK ÉTELEINEK 
AZ ÍZÉT, ÍGY AZOK SZÍVESEN ELFOGYASZTJÁK A 
TÁPLÁLÉKUKAT. A NEHEZEN BEADHATÓ GYÓGY-
NÖVÉNY POROK ÉS CSEPPEK ÍZÉT IS SZÁMUKRA 
KELLEMESEBBÉ TESZI. 

Segíthet a válogatós, nehezen evő kedvencek étel 
fogyasztásának megkönnyítésében.
100%-ban természetes, prémium minőségű össze-
tevőket tartalmaz.

Alkalmazási lehetőségek:
• betegség utáni legyengült állapot roborálása
• kevésbé ízletes táplálék, gyógyszer, gyógy-

növény por ízletesebbé tétele
• válogatós húsevők étkezési mennyiségének 

az ösztönzése

Összetevők: 

Beef liver powder 50%, Chicken liver powder 50% 
(fehérje 65%, zsír 22%, nyers hamu: 6%, pH (vizes 
oldat 5%) 4,5-5,5.

Adagolás: 

Ízfokozó hatásra: A beadandó gyógyszerrel ösz-
szekeverve vagy rászórva ízlés szerint. 

Táplálásra: 
5 ttkg alatt 2x0,5 gramm/nap
10 kg-ig 2x1,0 gramm/nap 
20 kg-ig 2x2,0 gramm
20-40 kg-ig 2x4,0gramm/nap
40 kg felett 2 x7,0 gramm/nap

Kiszerelés: 
100 gramm dobozonként (nedvszívó gél tasak-
kal ellátott, garancia záros, műanyag dobozban, 
adagoló kanállal).

4500 FtÁra:
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SUPREME IMMUNITY 
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ÁLLATORVOSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN  
ÖSSZEÁLLÍTOTT CSOMAGJAINKAT 

KEDVEZMÉNYES ÁRON 
VÁSÁROLHATOD MEG!

csomagok
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DAGANATOS KUTYA ÉS MACSKA 
BETEGSÉGEK KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSÉRE 
I. CSOMAG

DAGANATOS KUTYA ÉS MACSKA 
BETEGSÉGEK KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSÉRE 
II. CSOMAG

HÚGYÚTI GYULLADÁSOK, HÚGYKÖVESSÉG 
KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSÉRE CSOMAG 

IDÜLT VESEELÉGTELENSÉG KIEGÉSZÍTŐ 
KEZELÉSÉRE CSOMAG

30 500 Ft helyett 27 450 Ft

45 800 Ft helyett 41 220 Ft45 800 Ft helyett 41 220 Ft

31 500 Ft helyett 28 350 Ft
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1. 2.

3. 4.
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MACSKA VÍRUSOS FERTŐZÉSEK 
KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSÉRE CSOMAG

HASMENÉS ÉS HÁNYÁS KIEGÉSZÍTŐ 
KEZELÉSÉRE CSOMAG

MÉREGTELENÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA 
SZOLGÁLÓ CSOMAG

24 000 Ft helyett 21 600 Ft

33 900 Ft helyett 30 510 Ft 31 500 Ft helyett 28 350 Ft

PARAZITÁK ELLENI VÉDELEM 
TÁMOGATÁSÁRA SZOLGÁLÓ CSOMAG

25 000 Ft helyett 22 500 Ft
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5. 6.

7.
8.
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BŐRBETEGSÉGEK ÉS 
ALLERGIÁK KIEGÉSZÍTŐ 
KEZELÉSÉRE CSOMAG

FOGKÖVEK, 
ÍNYGYULLADÁS 
KIALAKULÁSÁNAK 
MEGELŐZÉSÉRE 
CSOMAG37 000 Ft helyett 33 300 Ft

30 500 Ft helyett 27 450 Ft

MOZGÁSSZERVI ÉS GERINCPROBLÉMÁK, 
TACSKÓBÉNULÁS, PORCKORONGSÉRV ÉS DISZPLÁZIA 
KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSÉRE CSOMAG 

GÖRCSÖS ÉS EPILEPTOID ÁLLAPOTOK 
KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSÉRE CSOMAG

31 500 Ft helyett 28 350 Ft
31 500 Ft helyett 28 350 Ft
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9. 10.

11. 12.
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IDŐS ÁLLATOK BETEGSÉGEINEK 
MEGELŐZÉSÉRE CSOMAG

31 500 Ft helyett 28 350 Ft

KÖLYKÖK FEJLŐDÉSÉT SEGÍTŐ 
CSOMAG

VITAMIN CSOMAG

31 500 Ft helyett 28 350 Ft

25 000 Ft helyett 22 500 Ft
LÉGZŐSZERVI BETEGSÉGEK KIEGÉSZÍTŐ 
KEZELÉSÉRE CSOMAG

25 000 Ft helyett 22 500 Ft
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13. 14.

15.
16.
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VIZELETCSEPEGÉS KIEGÉSZÍTŐ 
KEZELÉSÉRE CSOMAG

KÜLSŐ HALLÓJÁRAT GYULLADÁS 
KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSÉRE CSOMAG

SZŐRHULLÁS KIEGÉSZÍTŐ 
KEZELÉSÉRE CSOMAG

GYOMORSAV PROBLÉMÁK KIEGÉSZÍTŐ 
KEZELÉSÉRE CSOMAG

26 000 Ft helyett 23 400 Ft

26 000 Ft helyett 23 400 Ft

23 000 Ft helyett 20 700 Ft

32 500 Ft helyett 29 250 Ft
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17.
18.

19. 20.
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