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Nieustająca troska o  jakość naszych produktów i  zadowolenie Lekarzy 
Weterynarii oraz właścicieli zwierząt wciąż napędza nas do działania. 
Stale pracujemy nad unikalnymi recepturami, nasze najnowsze osiągnię-
cia w tym obszarze to: FiberActiv, VitActiv i NefroActiv. 

Bazując na swoim 12 letnim doświadczeniu w branży weterynaryj-
nej, podjęliśmy decyzję, by wzbogacić naszą ofertę o dermokosmetyki 
weterynaryjne. Sami jesteśmy szczęśliwymi opiekunami zwierząt, dlate-
go wszystkie swoje doświadczenia wnosimy projektując nowe propozy-
cje produktowe. 

Sukces marki Vetfood zawdzięczamy determinacji w  poszukiwaniu in-
nowacyjnych rozwiązań, które spełniają najwyższe standardy jakości i są 
skuteczne.

Dzięki wyjątkowym składom i odpowiednim stężeniom ekstraktów i in-
nych związków aktywnych, pomagamy Państwu zapewnić doskonałą 
suplementację i pielęgnację zwierzęcia, pozwalającą na utrzymanie go 
w dobrej kondycji.

Już po raz piąty, trud włożony w rozwijanie oferty dla branży weteryna-
ryjnej został doceniony w wyjątkowy sposób. Zostaliśmy uhonorowani 
godłem ogólnopolskiego programu promocyjnego, który ma na celu 
wybór najlepszych, cieszących się największym zaufaniem i renomą ma-
rek w poszczególnych branżach – Super Marka 2020.

Równie ważne było dla nas otrzymanie nagród w plebiscytach Top For 
Dog i Sfinksy dla linii stomatologicznej, flora i linii odporność. Li-
nia stomatologiczna, niezmiennie od kilku lat, uznawana jest za najlepszą 
propozycję dla psów i kotów w swojej kategorii. Wyjątkowe wyróżnienia 
tarfiły również na konto linii flora i odporność. Jest to dla nas zaszczyt, 
ponieważ o ich przyznaniu decydują zadowoleni opiekunowie czworo-
nogów.  W roku 2020 Kapituła Plebiscytu Sfinksy odznaczyła nas tytułem 
Firmy Roku, które jest uhonorowaniem naszej 12 letniej pracy na rzecz 
rozwoju produktów dla zwierząt. 

Bardzo dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzacie wybierając nasze 
propozycje produktowe!

Dokładamy wszelkich starań, by materiały informacyjne spełniały Pań-
stwa oczekiwania oraz by były przejrzyste, atrakcyjne i  funkcjonalne. 
Z wielką przyjemnością prezentujemy najnowszy przewodnik po świecie 
produktów marki Vetfood. 

Udogodnienia: 

• spis alfabetyczny 

• bogate piśmiennictwo odnoszące się do każdej pozycji w porfolio 

• tabele porównawcze

• ikony zwierząt dla których produkty są polecane

Zachęcamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą: 

• program Vetfood Professional – specjalistyczne produkty dla we-
terynarii 

• program BARFeed – specjalnie wyselekcjonowane naturalne do-
datki żywieniowe zawierające substancje czynne o  udowodnio-
nym prozdrowotnym działaniu 

• program Sport & Fit –dodatki dla psów aktywnych i obciążonych 
dużym wysiłkiem fizycznym 

• program PetPharmacy – dermokosmetyki weterynaryjne i produk-
ty pielęgnacyjne dla weterynarii 

Z pasją i miłością dla zwierząt

Vetfood
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Żeby ułatwić Państwu wybór właściwego produktu, przy każdym z nich umieściliśmy ikony 
zwierząt, dla których produkty są polecane:

dla fretek dla jeży

dla zwierząt 
egzotycznych

dla psów dla kotów

dla ptaków

dla koni

dla szczurówdla wszystkich 
gryzoni

dla zajęczaków
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PRZEZNACZENIE:
•  wspomagająco:

• przy regurgitacji,
• w trakcie i po wymiotach,
• przy biegunkach,

• przeciwdziałanie nadmiernej produkcji kwasu solnego w soku 
żołądkowym.

ACID Balance to produkt zawierający w składzie dwa naturalne związki 
zobojętniające kwas solny: węglan wapnia i węglan magnezu. Są to sole 
o  charakterze zasadowym, które wchodząc w  reakcję z  HCl powodują 
jego przemianę w wodę i sole mineralne.
Węglan wapnia ma szybkie i  silne działanie zobojętniające, węglan 
magnezu natomiast nasila działanie węglanu wapnia. Obie sole chro-
nią błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy przed uszkadzającym 
działaniem soku żołądkowego. Powszechnie stosowane są u osobników, 
u  kórych obserwuje się zwiększoną zawartość kwasu solnego w  soku 
żołądkowym, którym towarzyszą objawy niepożądane oraz zaburzenia 
w funkcjonowaniu układu pokarmowego.
Pozostałe składniki produktu: skrobia i  inulina wykazują działanie osła-
niające błonę śluzową żołądka, a  ekstrakt z  zielonej herbaty (naturalny 
antyoskydant) niweluje szkodliwe działanie wolnych rodników.

STOSOWANIE:
Zaleca się podawać następujące ilości produktu w zależności od masy 
ciała zwierzęcia: 
Koty, małe i średnie psy do 20 kg – ½ kapsułki dwa razy dziennie na pół 
godziny przed posiłkiem
Duże psy 20-40 kg – 1 kapsułka dwa razy dziennie na pół godziny przed 
posiłkiem 
Olbrzymie psy > 40 kg – 2 kapsułki dwa razy dziennie na pół godziny 
przed posiłkiem 
W  razie potrzeby można otworzyć kapsułkę i  wymieszać jej zawartość 
z  ulubionym przysmakiem. Jeśli sposób żywienia oparty jest tylko na 
suchej karmie, należy lekko zwilżyć karmę, tak żeby zawartość kapsułki 
przylegała do żywności i została spożyta przez zwierzę.

ACID 
BALANCE

30 kaps

1 kapsułka

Complex neutralizujący pH 
(węglan wapnia, węglan magnezu)

365 mg

Complex osłonowy 
(skrobia, inulina)

50 mg

ekstrakt z zielonej herbaty 30 mg

Nie należy przekraczać zalecanej ilości produktu.
Nie należy stosować w przypadku suplementacji wapnia z innych 
źródeł. 
Jedna kapsułka produktu zawiera 132 mg wapnia.
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PRZEZNACZENIE:
• wspomaganie procesów trawiennych,
• zaburzenia apetytu i wydalania,
• u zwierząt z przewlekłymi zaburzeniami przewodu pokarmowego, 

przebiegających z opornymi na leczenie biegunkami.

 Amylactiv Balance zawiera w swoim składzie trzy enzymy trawienne  
(lipazę, amylazę, bromelainę) oraz inulinę – prebiotyk, który wspo-
maga aktywność dobroczynnej mikroflory jelitowej.
Dzięki optymalnemu połączeniu substancji, produkt skutecznie wspo-
maga pracę przewodu pokarmowego, a  zwłaszcza proces trawienia 
i  wchłaniania składników odżywczych (białek, tłuszczów oraz węglo-
wodanów). Utrzymanie trawienia składników pokarmowych na prawi-
dłowym poziomie, umożliwia szybszą regenerację kosmków jelitowych 
zwierzęcia. Amylactiv Balance występuje w formie otwieralnych kapsu-
łek, których zawartość dzięki zastosowanej technologii mikrokap-
sułkowania nie ulega dezaktywacji w  kwaśnym pH żołądka. Za-
warta porcja enzymów trawiennych w produkcie rekomendowana jest 
do zastosowania u małych zwierząt. W zaburzeniach trawienia psów ras 
dużych i olbrzymich sugerujemy sięgać po Amylactiv Digest.
STOSOWANIE:
Dziennie zaleca się podawać następujące ilości produktu w zależności 
od masy ciała zwierzęcia:

• Małe zwierzęta do 10 kg – 1 kapsułka.
• Psy średnie 10-25 kg – 2 kapsułki
• Psy ras dużych i olbrzymich powyżej 25 kg – 3 kapsułki

W celu zoptymalizowania efektu działania produktu zaleca się podawać 
go około 30 minut przed każdym posiłkiem, a rekomendowaną dzienną 
porcję podzielić proporcjonalnie do ilości posiłków. Zawartość kapsułki 
można wymieszać z karmą suchą, mokrą lub wodą.

AMYLACTIV 
BALANCE

30 kaps

60 kaps

+
prebiotyk 

inulina

1 kapsułka

Lipaza 2 150 j.

Amylaza 1 800 j.

Bromelaina 130 j.
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PRZEZNACZENIE:
• wspomaganie procesów trawiennych,
• niedobory soli żółciowych,
• zaburzenia w funkcjonowaniu trzustki,
• po resekcji jelita cienkiego,
• obniżenie zdolności wchłaniania składników pokarmowych,
• zwężenie przewodu trzustkowego i żółciowego np. na tle nowo-

tworu.

Amylactiv Digest to produkt zawierający wysokie stężenie enzymów, 
biorących udział w  trawieniu i  wchłanianiu składników pokarmowych: 
lipaza – tłuszcze, amylaza – węglowodany, proteaza – białka.
Szybkie uwalnianie enzymów w dwunastnicy wspomaga proces trawie-
nia pokarmu do związków prostych (kwasy tłuszczowe, aminokwasy, cu-
kry proste) oraz usprawnia procesy wchłaniania, aktywnie przyczyniając 
się do odżywiania komórek i  regeneracji kosmków jelitowych. Produkt 
zawiera również dodatek prebiotyku w  postaci inuliny, która aktywuje 
korzystną mikroflorę w jelitach i wspomaga pracę przewodu pokarmo-
wego. Amylactiv Digest występuje w formie otwieralnych kapsułek, któ-
rych zawartość dzięki zastosowanej technologii mikrokapsułkowania 
nie ulega dezaktywacji w kwaśnym pH żołądka.
STOSOWANIE:
Dziennie zaleca się podawać następujące ilości produktu w zależności 
od masy ciała zwierzęcia:

• Małe zwierzęta do 10 kg – 1 kapsułka
• Psy średnie 10-25 kg – 2 kapsułki
• Psy ras dużych i olbrzymich powyżej 25 kg – 3 kapsułki

W celu zoptymaliozwania efektu działania produktu zaleca się podawać 
go około 30 minut przed każdym posiłkiem, a rekomendowaną dzienną 
porcję podzielić proporcjonalnie do ilości posiłków. Zawartość kapsułki 
można wymieszać z karmą suchą, mokrą lub wodą.

AMYLACTIV 
DIGEST

30 kaps

90 kaps

+
prebiotyk

inulina

1 kapsułka

Lipaza 10 920 j.

Amylaza 9 000 j.

Proteaza 685 j.
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PRZEZNACZENIE:
• zaburzenia funkcjonowania przewodu pokarmowego spowodo-

wane tworzeniem się kul włosowych,
• ograniczenie powstawania kul włosowych,
• zaparcia, trudności z wydalaniem.

Anti-Hairball to produkt zawierający optymalną kombinację włókien 
pokarmowych, wspomagających pasaż jelitowy i  zapobiegających po-
wstawaniu kul włosowych w przewodzie pokarmowym kota.
Substancje zawarte w produkcie Anti-Hairball spełniają szereg funkcji:
Inulina – naturalny prebiotyk. Usprawnia pracę przewodu pokarmo-
wego zwierzęcia, stymuluje pozytywną mikroflorę, wspomaga układ 
odpornościowy, reguluje wypróżnianie, redukuje toksyczne metabolity 
oraz zmniejsza ilość kul włosowych.
Błonnik Psyllium (ziarna babki płesznik) – wspomaga poprawę pa-
sażu jelitowego, usuwa zaparcia, wiąże toksyny, zwiększa uczucie sytości 
i  ułatwia regularne wydalanie połkniętej w  czasie codziennego mycia 
sierści.
Błonnik owsiany – źródło beta-glukanu, wspomagającego prawidłowe 
funkcjonowanie układu odpornościowego. Zwiększa perystaltykę jelit, 
ułatwia formowanie się mas kałowych i wydalanie zalegających włosów.
Kwasy tłuszczowe Omega-3 i  Omega-6 – niezbędne, nienasycone 
kwasy tłuszczowe, których organizm zwierzęcia nie jest w stanie wytwo-
rzyć samodzielnie. Skutecznie zapobiegają wielu problemom skórnym, 
wspomagają zwalczanie stanów zapalnych, doskonale wpływają na 
zdrowy wygląd okrywy włosowej.
Tauryna – niezbędny aminokwas, który nie jest produkowany przez koci 
organizm. Jest silnym przeciwutleniaczem, odpowiada za prawidłowe 
funkcjonowanie serca i narządu wzroku. Jej niedobór powoduje znaczne 
pogorszenie stanu skóry i sierści.
Antyoksydanty (witamina A i E) – wpływają na dobrą kondycję skóry, 
zapobiegają jej wysuszaniu, poprawiają elastyczność i neutralizują wolne 
rodniki.

STOSOWANIE:
• 1 duża płaska miarka – w trakcie kuracji eliminującej kule włosowe 

z przewodu pokarmowego.
• 1 mała płaska miarka – profilaktycznie w zapobieganiu tworzenia 

się bezoarów włosowych. 

Zaleca się podawać produkt w trakcie posiłku i wymieszać z karmą suchą, 
mokrą, wodą lub z ulubionym przysmakiem. Dodatek hydrolizowanego 
białka drobiowego i  specjalnego aromatu zapewnia smakowitość 
produktu.
Opakowanie 100g wystarcza na ponad 30 dni stosowania w  kuracji 
niedrożności przewodu pokarmowego.

100 g

ANTI-HAIRBALL

1 duża płaska miarka (2,6 g)

Tauryna 43 mg

Witamina A (octan retinylu) 690 IU

Witamina E (α-tokoferol) 6,6 IU

Mikrokapsułkowany olej z ogórecznika (Omega–6) 170 mg

Mikrokapsułkowany olej z ryb (Omega–3) 145 mg

Fruktooligosacharydy (FOS) 430 mg

Inulina 430 mg
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PRZEZNACZENIE:
• wspomagająco w celu stymulacji odporności u kotów w okresach 

zwiększonego ryzyka wystapienia objawów herpeswirozy (stres, 
obniżona odporność, osłabienie organizmu, kontakt z obcymi 
osobnikami),

• profilaktycznie u kociąt narażonych na zakażenie herpeswirusem 
kocim typu 1,

• uzupełnienie diety w egzogenną L-lizynę.

Anti-Herpes to produkt zawierający L-lizynę - aminokwas niezbędny 
dla kotów, który spełnia szereg ważnych funkcji w ich organizmie.
L-lizyna, w  sposób bezpośredni lub jako składnik wielu związków 
biologicznie czynnych, ma wpływ na budowę kośćca, układ 
nerwowy, układ krwionośny, procesy starzenia się komórek oraz 
układ immunologiczny. Zwiększone stężenie lizyny zaburza proces 
replikacji herpeswirusa, może zmniejszać nasilenie objawów zakażenia 
i ograniczyć siewstwo wirusa FHV-1.
Ze względu na to, że L-lizyna bierze udział w  tak wielu procesach 
zachodzących w organizmie kota, jej niedobory mogą się niespecyficznie 
manifestować (anemia, linienie, osłabienie odporności). Konsekwencją 
niedoborów L-lizyny w  diecie jest m.in. zanik mięśni, czy zakłócenie 
biosyntezy białek.
STOSOWANIE:
Zaleca się podawać następujące ilości produktu w  trakcie posiłku dla 
zwierzęcia:  

• Koty: 1 płaska miarka dwa razy dziennie.  
• Kocięta: ½ płaskiej miarki dwa razy dziennie.  

Opakowanie Anti-Herpes wystarcza na miesiąc stosowania u  kotów 
i dwa miesiące stosowania u kociąt.
Jeśli sposób żywienia oparty jest tylko na suchej karmie, należy lekko 

ją zwilżyć, tak by proszek przylegał do pokarmu i  został spożyty przez 
zwierzę.

60 g

ANTI-HERPES

1 płaska miarka (800 mg)

Chlorowodorek L-lizyny 396 mg



20 g
100 g
500 g

2000 g
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PRZEZNACZENIE:
• rekonwalescencja,
• uzupełnienie diety po przebytych urazach,
• uzupełnienie diety w okresie rekonwalescencji po zabiegach 

chirurgicznych, chemioterapii,
• odbudowa masy mięśniowej,
• wyczerpanie,
• wspomaganie organizmu psów w intensywnym treningu.

BB & Recovery Balance to odżywka, której bazę stanowi najwyższej 
jakości białko drobiowe, charakteryzujące się wartością biologiczną BV = 
56% oraz strawnością rzeczywistą TD = 100%. Jedna płaska miarka pro-
duktu zawiera 11 g białka, co odpowiada ok. 42 g karmy bazowej.
BB& Recovery Balance wyróżnia unikatowa receptura:
AminoMatrix to kompozycja aminokwasów rozgałęzionych, glicyny, 
glutaminy i argininy, która skutecznie wspomaga proces rekonwalescen-
cji.
PowerBlend to kompozycja składników pokarmowych powszechnie 
uznawanych za przyspieszające odbudowę kondycji i sprawności orga-
nizmu.
RecoveryMix to kompozycja substancji hamujących rozkład białek 
mięśni szkieletowych (HMB), przeciwutleniaczy (kwas alfa-liponowy), po-
budzających odporność (beta-glukan) oraz znaczącej ilości hydrolizatu 
białka drobiowego.
JointFormula to kompozycja składników o powszechnie znanym dzia-
łaniu wspomagającym stawy. Jest szczególnie zalecana w  celu wspo-
magania prawidłowego odżywiania zwierząt po zabiegach lub urazach 
związanych z unieruchomieniem.
VitaminComplex i MineralComplex dostarczają zwierzęciu w okresie 
rekonwalescencji wszystkich niezbędnych witamin i  składników mine-
ralnych. 

EnzymeShot zawiera enzymy trawienne, wspomagające trawienie bia-
łek, tłuszczy i węglowodanów w przewodzie pokarmowym.
BB & Recovery Balance działa kompleksowo u zdrowiejących pacjentów 
i zapewnia:

• szybką odbudowę mięśni szkieletowych,
• zahamowanie procesów rozkładu białka,
• poprawę kondycji i przywrócenie pełnej sprawności fizycznej,
• stymulację odporności,
• wspomaganie trawienia w przewodzie pokarmowym,
• ochronę stawów.

STOSOWANIE:
Produkt stosuje się jako posypkę do pokarmu lub po rozpuszczeniu 
w letniej wodzie.  Zaleca się uwzględnianie porcji produktu w całkowitej 
ilości karmy dziennej. Dziennie zaleca się podawać następujące ilości 
produktu w zależności od masy ciała zwierzęcia:

• < 5 kg – ½ płaskiej miarki  
• 5-10 kg – 1 płaska miarka 
• 10-25 kg – 2 płaskie miarki 
• > 25 kg – 3 płaskie miarki

Okres stosowania: do momentu osiągnięcia powrotu do formy.
W przypadku podawania przez sondę: podawać pod nadzorem lekarza 
weterynarii.

BB&RECOVERY BALANCE
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1 płaska miarka (20 g)
AminoMatrix
L-arginina 200 mg
L-glutamina 200 mg
Glicyna 200 mg
L-leucyna 200 mg
L-izoleucyna 90 mg
L-walina 110 mg
PowerBlend
Kreatyna 200 mg
Tauryna 200 mg
L-karnityna 200 mg
D-ryboza 200 mg
RecoveryMix
β-hydroksy-β-metylomaślan 
wapnia (HMB)

200 mg

Beta-alanina 200 mg
Kwas α-liponowy 75 mg

JointFormula
Siarczan glukozaminy 200 mg
Siarczan chondroityny 100 mg
Hialuronian sodu 10 mg
VitaminComplex
Witamina A (octan retinylu) 1 160 IU 
Witamina D3 (cholekalcyferol) 100 IU 
Witamina E (α-tokoferol) 5,3 IU 
Witamina C (kwas askorbinowy) 37,7 mg 
Witamina B1 (monoazotan tiaminy) 0,52 mg 
Witamina B2 (ryboflawina) 0,7 mg 
Nikotynamid 7,1 mg 

D-pantotenian wapnia 2,8 mg 
Witamina B6 (chlorowodorek 
pirydoksyny)

0,7 mg 

Biotyna (d-biotyna) 25  μg 
Kwas foliowy 100  μg 
Witamina B12 (cyjanokobalamina) 1,3  μg 

MineralComplex
Żelazo (siarczan żelaza(II)) 13,6 mg 
Cynk (siarczan cynku) 9,7 mg 
Miedź (siarczan miedzi(II)) 1 mg 
Mangan (siarczan manganu(II)) 1,9 mg 
Selen (selenin sodu) 54  μg 
Molibden (molibdenian(VI) sodu) 49  μg 
Jod (jodek potasu) 145  μg
EnzymeShot
Lipaza 2150 j.
Amylaza 1615 j.
Bromelaina 118 j.
NatureTouch
Lecytyna (fosfolipidy) 200 mg
Ekstrakt z drożdży piekarniczych 
Saccharomyces cerevisiae* 20 mg

*- standaryzowany na zawartość β-glukanu 1,3/1,6 – 70%



30 kaps

90 kaps
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PRZEZNACZENIE:
• zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego,
• zaburzenia snu,
• dezorientacja,
• pogorszenie kontaktu z ludźmi,
• zmiany wynikające  z procesu starzenia,
• uzupełnienie diety zwierząt geriatrycznych.

Brainactiv Balance zapobiega obniżeniu funkcjonalnej aktywności 
układu nerwowego i zmianom wynikającym z procesu starzenia się. 
Zmiany te dotyczą 62% zwierząt powyżej 11-tego roku życia 
i  wszystkich zwierząt powyżej 15-tego roku życia. Regularne stosowa-
nie Brainactiv Balance zwiększa żywotność zwierzęcia i poprawia 
funkcjonowanie układu nerwowego.
Produkt zawiera niezbędne substancje potrzebne do ochrony zwierzęcia 
przed przykrymi skutkami starzenia się.
Kwasy tłuszczowe Omega-3 (żródło EPA i DHA) – uszczelniają po-
łączenia między komórkami, nadając elastyczność naczyniom krwiono-
śnym. Podnoszą wydolność mózgu: zwiększając szybkość neurotrans-
misji, redukując problemy neurologiczne, takie jak - depresja, agresja 
i zaburzenia nerwowe. Zmniejszają ryzyko wystąpienia cukrzycy i otyło-
ści, łagodzą uczucie łaknienia oraz niwelują wahania poziomu cukru we 
krwi.
Fosfolipidy – zwiększają ilość lecytyny, acetylocholiny i aktywują kinazę 
białkową C w mózgu, usprawniając procesy zapamiętywania i odtwarza-
nia informacji w mózgu.
L-karnityna – odpowiedzialna jest za transport kwasów tłuszczowych 
do mitochondriów, w których uwalniana jest energia.
Acetylo-L-karnityna – pośredniczy w syntezie acetylocholiny, jest do-
norem grupy acetylowej.

Koenzym Q10 (potocznie nazywany „witaminą młodości”) - jest efek-
tywnie działającym antyoksydantem, odgrywającym ważną rolę w usu-
waniu wolnych rodników. Niedobór tego związku może być przyczyną 
zmęczenia, osłabienia koncentracji, czy niewydolności serca.
Fosfatydyloseryna – wspomaga działanie neuroprzekaźników, proces 
zapamiętywania i koncentracji oraz usprawnia pracę mózgu. Zapewnia 
właściwy poziom acetylocholiny i kortyzolu.
Antyoksydanty – połączenie efektywnych i komplementarnych przeci-
wutleniaczy: kwasu alfa-liponowego, N-acetylo-L-cysteiny oraz witamin 
C i  E gwarantuje skuteczne przeciwdziałanie wolnym rodnikom, które 
przyspieszają procesy starzenia i prowadzą do rozpadu podwójnych wią-
zań w takich strukturach jak DNA, RNA, białka i wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe.
STOSOWANIE:
Dziennie zaleca się podawać następujące ilości produktu w trakcie posił-
ku w zależności od masy ciała zwierzęcia:

• Małe zwierzęta do 10 kg – 1 kapsułka 
• Psy średnie 10-25 kg – 2 kapsułki 
• Psy ras dużych i olbrzymich powyżej 25 kg – 3 kapsułki

BRAINACTIV BALANCE

1 kapsułka
Witamina C (kwas l-askorbinowy) 19,7 mg
Witamina E (α-tokoferol) 14,5 IU
L-karnityna 14,5 mg
Kwas α-liponowy 10 mg
Acetylo-L-karnityna 4,9 mg
Koenzym Q10 1 mg
Mikrokapsułkowany olej z ryb (Omega-3) 280 mg
Lecytyna (fosfolipidy) 10 mg
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PRZEZNACZENIE:
• uzupełnienie diety u osobników z zaburzeniami układu sercowo-

-naczyniowego,
• wspomaganie funkcjonowania mięśnia sercowego u osobników, 

u których konieczne było zastosowanie znieczulenia ogólnego 
w trakcie zabiegu,

• niedobory L-argininy,
• niedobory ogólnoustrojowe.

Cardio force to produkt stworzony z myślą o wspomaganiu prawidłowego 
funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego u zwierząt towarzyszących, 
zwłaszcza pracy serca.
Poprzez unikalny dobór składników Cardioforce reguluje oraz wspomaga 
pracę mięśnia sercowego.
Kreatyna – stanowi ważne źródło energii podczas pracy mięśni, w tym mię-
śnia sercowego. Badania naukowe wskazują, że suplementacja tego związku 
skutecznie poprawia wydolność serca.
L–Arginina – aminokwas, który przywraca właściwy przebieg syntezy tlen-
ku azotu. Wspomaga profilaktykę i terapię zaburzeń układu krążenia.
Tauryna – jest najważniejszym aminokwasem w sercu, wpływa na jego bi-
cie i kurczliwość. Odgrywa ważną rolę w przyswajaniu wapnia w sercu i pro-
filaktyce wielu zaburzeń układu sercowo-naczyniowego.
L-karnityna – jest substancją niezbędną w  energetycznych przemianach 
kwasów tłuszczowych. Istotnie wzmacnia siłę skurczu mięśnia sercowego.
Koenzym Q10 oraz witaminy A i E – ważne i skuteczne przeciwutleniacze.
Kwas foliowy – wpływa na odpowiednie stężenie homocysteiny.
Wyciąg z kory wierzby – wspomaga łagodzenie stanów zapalnych.

STOSOWANIE:
Dziennie zaleca się podawać następujące ilości produktu w trakcie posiłku 
w zależności od masy ciała zwierzęcia:

• Małe zwierzęta do 10 kg – 1 kapsułka 
• Psy średnie 10-25 kg – 2 kapsułki 
• Psy ras dużych i olbrzymich powyżej 25 kg – 3 kapsułki

30 kaps

90 kaps

CARDIO FORCE

1 kapsułka

Kreatyna 100 mg

L-karnityna 440 mg

Tauryna 180 mg

L-arginina 97,1 mg

Koenzym Q10 10 mg

Kwas foliowy  23 µg

Witamina A (octan retinylu) 1 455 IU

Witamina E (α-tokoferol) 9,7 IU

Ekstrakt z kory wierzby białej 30 mg
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DERMACTIV

PRZEZNACZENIE:
• uzupełnienie diety u zwierząt w okresie wzmożonego linienia,
• nadmierna keratynizacja naskórka,
• sucha i matowa skóra,
• wyłysienia.

DERMACTIV jest innowacyjnym produktem na rynku weterynaryjnym, 
który dzięki połączeniu wielu substancji o  dobroczynnym działaniu 
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie skóry i sierści oraz zapewnia jej 
zdrowy wygląd.
Skład produktu został precyzyjnie opracowany w  oparciu o  dostępną 
literaturę naukową i  bazuje na kwasach tłuszczowych (EPA, 
DHA, GLA), pochodzących z  dwóch źródeł: oleju rybnego i  oleju 
z  ogórecznika, witaminach (A, E, B-Complex), minerałach (cynk, 
żelazo), aminokwasach (L-metionina i  L-cysteina) oraz ekstraktach 
roślinnych (lawenda, skrzyp polny, ostropest plamisty, pokrzywa, fiołek 
trójbarwny, czystek).
Kwasy tłuszczowe Omega-3 (źródło EPA i  DHA) – wpływają na 
właściwe nawilżenie skóry i  wykazują korzystny wpływ w  przypadku 
zmian skórnych indukowanych promieniowaniem UV. Kwasy EPA i DHA 
znacznie redukują wydzielane pod wpływem działania ultrafioletu 
substancje prozapalne. Działają ochronnie, zmniejszają skutki poparzeń 
słonecznych, wspierają procesy naprawcze i  łagodzą podrażnienia. 
Ich niedobór sprawia, że naturalna odporność skóry zostaje znacznie 
osłabiona.
Mikrokapsułkowany olej z  ogórecznika (źródła GLA) – ma 
pozytywny wpływ na nawilżenie, elastyczność, gęstość, szorstkość oraz 
odporność na zmęczenie skóry. Deficyt kwasu y-linolenowego związany 
jest występowaniem wielu schorzeń skóry, w  tym nadmiernego jej 
wysuszania.

Ekstrakt z  lawendy – dzięki działaniu zawartych w  niej olejków 
eterycznych wpływa na uspokojenie i  zmniejszenie stresu związanego 
z  bólem oraz swędzeniem, które towarzyszą dermatozom. Ponadto, 
lawenda jest źródłem flawonoidów, które mają działanie protekcyjne 
dla skóry, chronią przed promieniowaniem UV oraz przyspieszają proces 
gojenia się ran.
Ekstrakt ze skrzypu polnego – zawiera flawonoidy i związki krzemu, 
które odżywiają i regenerują skórę zwierzęcia. Skrzyp polny przyspiesza 
gojenie ran oraz chroni przed nadmiernym wypadaniem sierści. 
Oczyszcza skórę, wzmacnia warstwę naskórka i  wspomaga gojenie 
nawet drobnych urazów skóry.
Ekstrakt z  pokrzywy – wspomaga zwalczanie wyłysień u  zwierząt 
udomowionych. Wykazuje antagonistyczną aktywność w  stosunku do 
histaminy – mediatora prozapalnego.
Ekstrakt z ostropestu plamistego (80% sylimaryny) – ma działanie 
przeciwutleniające i wspomagające odtruwanie organizmu. Sylimaryna 
wpływa na skład ilościowy i  jakościowy łoju oraz spowalnia proces 
rogowacenia gruczołów łojowych i naskórka. Chroni również skórę przed 
promieniowaniem UV.
Ekstrakt z fiołka trójbarwnego (bratek) – jest źródłem flawonoidów 
i salicylanów. 
Czystek mielony – zawiera polifenole, które mają działanie 
antyoksydacyjne. 
Witamina A  i  E – witaminy rozpuszczalne w  tłuszczach, będące 
naturalnymi przeciwutleniaczami, które spowalniają proces starzenia 
się skóry. Zapobiegają również nadmiernej suchości i  keratynizacji 
(rogowaceniu) skóry oraz wpływają na szybszą regenerację naskórka.

30 kaps

90 kaps
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Kompleks witamin z  grupy B – wspomaga proces gojenia się ran, 
zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry oraz chroni przed schorzeniami 
skóry np. łojotokiem czy łysieniem.
Cynk (w  postaci chelatu aminokwasowego) – ma istotny wpływ 
na stan i  wygląd skóry oraz okrywy włosowej. Znajduje zastosowanie 
przede wszystkim w zwalczaniu zmian skórnych występujących u psów 
z niedoczynnością tarczycy.
Żelazo (w  postaci chelatu aminokwasowego) – zapobiega 
wypadaniu włosów i rogowaceniu się skóry. Jest związkiem niezbędnym 
do prawidłowej budowy skóry, sierści i pazurów.
L-cysteina – zapewnia zdrowy wygląd skóry. Chroni ją przed 
negatywnymi skutkami promieniowania UV, uczestniczy w  produkcji 
kolagenu, poprawia elastyczność i strukturę skóry.
L-metionina – aminokwas siarkowy, który wspiera procesy regeneracji 
tkanki łącznej oraz przyspiesza wzrost włosów.

STOSOWANIE:
Zaleca się podawać 1 kapsułkę na 20 kg masy ciała zwierzęcia. U mniej-
szych zwierząt należy zawartość kapsułki podzielić proporcjonalnie do 
rekomendowanego stosowania i wymieszać z pokarmem suchym, mo-
krym, przysmakiem lub wodą. Produkt występuje w formie otwieralnych 
kapsułek z zastosowaną innowacyjną technologią mikrokapsułkowania. 
Rekomendowana porcja dzienna może zostać rozłożona na kilka posił-
ków.

1 kapsułka

Mikrokapsułkowany olej z ryb (Omega–3) 160 mg

Mikrokapsułkowany olej z ogórecznika (Omega–6) 150 mg

Cynk (bisglicynian cynku) 16,1 mg

Żelazo (bisglicynian żelaza) 4,3 mg

Ekstrakt z lawendy 30 mg

Ekstrakt z fiołka trójbarwnego 10 mg

Witamina A (octan retinylu) 5 000 IU

Witamina E (α-tokoferol) 25 IU

Witamina B1 (monoazotan tiaminy) 1,9 mg

Witamina B2 (ryboflawina) 2,4 mg

Nikotynamid 24,6 mg

D-pantotenian wapnia 10,9 mg

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 2,4 mg

Biotyna (d-biotyna) 490 μg

Kwas foliowy 560 μg

Witamina B12 (cyjanokobalamina) 4,6 μg

L-metionina 50 mg

L-cysteina 50 mg
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PRZEZNACZENIE:
• nieprawidłowa dieta,
• wspomaganie prawidłowych procesów trawiennych,
• uzupełnienie diety u zwierząt z zaburzeniami funkcjonowania 

przewodu pokarmowego i trzustki,
• zaburzenia mikroflory jelitowej,
• uszkodzenie enterocytów,
• spadek odporności lokalnej,
• dla zwierząt z zaburzeniami działania przewodu pokarmowego 

spowodowanymi stresem,
• nietolerancja pokarmowa,
• w trakcie i po antybiotykoterapii,
• wspomaganie redukcji stężenia mocznika w przewlekłej niewy-

dolności nerek.

FLORA Balance zawiera korzystne kultury bakterii w wysokim stężeniu 
(mikrokapsułkowane) i prebiotyk (inulinę), składniki te wspierają prawi-
dłową pracę przewodu pokarmowego i wpływają na odbudowę mikro-
flory jelitowej u zwierząt.
Działanie aktywnych składników produktu: 
Lactobacillus acidophilus – poprzez produkcję kwasu mlekowego, 
zwiększa kwasowość w jelicie, hamując tym samym rozwój patogenów 
takich jak Salmonella, Escherichia coli i Clostridium perfringens. Aktywnie 
uczestniczy w  syntezie witamin z  grupy B, zwłaszcza niacyny, kwasu 
foliowego i  witaminy B6. Specyfika Lactobacillus acidophilus polega na 
zdolności do hydrolizy mocznika, co pozwala z jednej strony na zmniej-
szenie jego endogennej produkcji, jak również wspomaga obniżenie 
jego stężenia we krwi w trakcie przewlekłej niewydolności nerek.
Lactobacillus plantarum – redukuje zmiany w strukturze mikroflory 
przewodu pokarmowego, które pojawiają się zazwyczaj w wyniku dzia-
łania długotrwałego czynnika stresowego.

Lctobacillus rhamnosus – poprzez produkcję kwasu mlekowego, 
zwiększa kwasowość w jelicie, hamując tym samym rozwój patogenów 
(Clostridium perfringenes). Metabolity produkowane przez Lactobacillus 
rhamnosus stymulują odporność lokalną i ogólną organizmu. Dodatko-
wo przez wzbogacenie diety w  powyższy szczep stwierdzono wyższą 
wrażliwość receptorów na insulinę i  efektywniejszą utratę masy ciała 
w procesie odchudzania. Wykazano również zwiększone stężenie GABA 
– neuroprzekaźnika, który łagodzi zaburzenia nastroju i  zmniejsza po-
ziom odczuwanego lęku
Inulina – prebiotyk, frakcja rozpuszczalnego włókna pokarmowego, 
wpływa korzystnie na wzrost pożytecznej mikroflory jelitowej, stymuluje 
rozwój bakterii z grupy Lactobacillus oraz Bifidobacterium. Kwaśne me-
tabolity korzystnej mikroflory uniemożliwiają wzrost bakterii potencjal-
nie patogennych. 
STOSOWANIE:
Zaleca się podawać 1 kapsułkę na 20 kg masy ciała zwierzęcia. U mniej-
szych zwierząt należy zawartość kapsułki podzielić proporcjonalnie 
zgodnie z masą ciała zwierzęcia i wymieszać z pokarmem suchym, mo-
krym lub wodą ( ½ kapsułki na 10 kg m.c.)
Produkt występuje w formie otwieralnych kapsułek. Zaleca się podawać 
go wraz z posiłkiem. Rekomendowana porcja dzienna może zostać po-
dzielona na kilka porcji.

FLORA BALANCE

od 
pierwszych

dni
życia

+
prebiotyk

inulina

15 kaps

60 kaps

120 kaps

1 g

Lactobacillus acidophilus 10,3 x 109 cfu

Lactobacillus plantarum 10,3 x 108 cfu

Lactobacillus rhamnosus 9,3 x 109 cfu
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PRZEZNACZENIE:
• wspomagająco w trakcie biegunki,
• w trakcie i po antybiotykoterapii,
• ograniczenie ryzyka wystąpienia kandydozy,
• przeciwdziałanie translokacji bakterii patogennych do jelit,
• przeciwdziałanie wystąpieniu niedrożności jelit.

Flora Defense zawiera czyste kultury drożdży Saccharomyces cerevisiae 
var boulardii i bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus oraz 
prebiotyk (oligofruktoza).
Saccharomyces cerevisiae var boulardii – wykazuje naturalną 
oporność na antybiotyki, z wyjątkiem niektórych chinolonów oraz leków 
przeciwgrzybiczych. Drożdże te nie ulegają trawieniu w  przewodzie 
pokarmowym. 
Lactobacillus rhamnosus – poprzez produkcję kwasu mlekowego, 
obniża pH w  jelitach, hamując tym samym rozwój patogennych 
drobnoustrojów. Zdolność Lactobacillus rhamnosus do hamowania 
kolonizacji błony przewodu pokarmowego przez Clostridium perfringens 
u  psów sięga 80%. Metabolity Lactobacillus rhamnosus stymulują 
miejscową, jak i  ogólną odporność organizmu. Po wzbogaceniu diety 
w  powyższy szczep drobnoustrojów stwierdzono wyższą wrażliwość 
receptorów komórkowych na insulinę i efektywniejszą utratę masy ciała, 
co wskazuje na możliwość wykorzystania Lactobacillus rhamnosus 
w  procesie odchudzania. Ponadto u  osobników otrzymujących 
w  diecie Lactobacillus rhamnosus wykazano wyższe stężenie GABA 
– neuroprzekaźnika łagodzącego zaburzenia nastroju i  obniżającego 
poziom odczuwanego lęku. 

STOSOWANIE:
Dziennie zaleca się podawać następujące ilości produktu w  trakcie 
posiłku w zależności od masy ciała zwierzęcia:  

• < 20 kg – 1 kapsułka 
• 20-40 kg – 2 kapsułki 
• > 40 kg – 3 kapsułki

Jeśli to konieczne, zaleca się otwarcie kapsułki i  wymieszanie jej 
zawartości z niewielką ilością ulubionej karmy. Jeśli dieta oparta jest tylko 
na suchej karmie, przed podaniem należy lekko zwilżyć karmę, tak aby 
zawartość kapsułki przylegała do niej i w całości została pobrana przez 
zwierzę.

Produkt może być stosowany równocześnie z antybiotykami. 

FLORA DEFENSE
30 kaps

60 kaps

+
prebiotyk

oligofruktoza

od 
pierwszych

dni
życia

1 g

drożdże Saccharomyces cerevisiae var 
boulardii 

475 mg

Lactobacillus rhamnosus 1 x 109 cfu
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FLORACTIV

PRZEZNACZENIE:
• nieprawidłowa dieta,
• zaburzenia trawienne związane z błędami dietetycznymi , w tym nagłą 

zmianą diety oraz wiekiem zwierzęcia (osobniki starsze),
• uzupełnienie diety u zwierząt z zaburzeniami w funkcjonowaniu przewo-

du pokarmowego i trzustki,
• uzupełnienie diety u zwierząt z zaburzeniami mikroflory jelitowej, z uszko-

dzeniem enterocytów i spadkiem odporności lokalnej,
• zaburzenia w pracy przewodu pokarmowego wynikające z czynników 

stresowych,
• nietolerancja pokarmowa,
• w trakcie i po antybiotykoterapii.

FLORActiv to połączenie substancji odżywczych, których synergistyczne dzia-
łanie wspomaga właściwe odżywienie enterocytów (komórki jelita cienkiego), 
ich regenerację oraz odtworzenie lub utrzymanie właściwej mikroflory przewo-
du pokarmowego. Dodatkowo produkt wspiera układ immunologiczny i działa 
protekcyjnie w kierunku stresu oksydacyjnego występującego w procesie cho-
robowym. 
Działanie substancji czynnych w produkcie:
L-glutamina – jest aminokwasem endogennym, stanowiącym podstawowe 
źródło energii dla enterocytów. W  czasie osłabienia oraganizmu wspomaga 
szybką regenerację nabłonka przewodu pokarmowego, co umożliwia jego pra-
widłowe działanie. Stymuluję syntezę Ig A (odporność miejscowa) oraz produk-
cję limfocytów B i T (odporność uogólniona). Maksymalna absorpcja i wykorzy-
stanie glutaminy przez komórki nabłonka odbywa się w ciągu kilku godzin od ich 
uszkodzenia. Aminokwas ten sprzyja wchłanianiu i wykorzystaniu glukozy oraz 
jonów sodu ze światła jelit.
Inulina – prebiotyk, frakcja rozpuszczalnego włókna pokarmowego, która wpły-
wa na wzrost pożytecznej mikroflory jelitowej. Stymuluje rozwój bakterii z grupy 
Lactobacillus. Kwaśne metabolity korzystnej mikroflory uniemożliwiają wzrost 
bakterii potencjalnie patogennych.

Oligofruktoza – należy do rozpuszczalnej frakcji błonnika pokarmowego, która 
pozytywnie oddziałuje na mikrobiotę jelitową i pracę przewodu pokarmowego. 
Skutecznie chroni organizm przed rozwojem niekorzystnych bakterii i  wspiera 
namnażanie się pożytecznych bakterii kwasu mlekowego. Oligofruktoza poprzez 
zdolność wiązania wody zwiększa uczucie sytości. 
Witamina A – jest potrzebna do wzrostu oraz regeneracji komórek przewodu 
pokarmowego, wzmacnia odporność , uczestnicząc w dojrzewaniu i różnicowa-
niu komórek układu immunologicznego tj. monocytów, limfocytów i neutrofili. 
Jej niedobór znacząco osłabia aktywność fagocytarną makrofagów.
Ekstrakt z zielonej herbaty (Galusan Epigallokatechiny) – wykazuje silne dzia-
łanie antyoksydacyjne. Poprzez zwiększenie liczby limfocytów T, poprawia funk-
cjonowanie układu immunologicznego.
Cynk (w  postaci chelatu aminokwasowego) – wzmacnia układ odporno-
ściowy i  przyspiesza proces regeneracji nabłonka przewodu pokarmowego. 
Stymulujące odporność działanie cynku jest wykorzystywane w stanach patolo-
gicznych przewodu pokarmowego.
STOSOWANIE:
Dziennie zaleca się podawać następujące ilości produktu w trakcie posiłku, w za-
leżności od masy ciała zwierzęcia: 

• na każde 15 kg – 1 mała płaska miarka 
• na każde 30 kg – 1 duża płaska miarka 

Jeśli sposób żywienia oparty jest tylko na suchej karmie, należy lekko ją zwilżyć, 
tak by proszek przylegał do pokarmu i został spożyty przez zwierzę.

100 g

od 
pierwszych

dni
życia

1 duża płaska miarka (3,2 g)

L-glutamina 1,6 g

Inulina 0,8 g

Oligofruktoza 550 mg

Witamina A (octan retinylu) 4 800 IU

Ekstrakt z zielonej herbaty (galusan epigallokatechiny) 39 mg

Cynk (bisglicynian cynku) 5,7 mg
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Intestivet Gel Flora Balance Flora Defense FlorActiv

Przewlekłe biegunki    

W trakcie 
antybiotykoterapii


podawać około 2-3 godzin 

po podaniu antybiotyku


podawać około 2-3 godzin 

po podaniu antybiotyku


można podawać jednocześnie 

z antybiotykiem


można podawać jednocześnie 

z antybiotykiem
Odbudowa flory jelitowej 
po antybiotykoterapii    
Nieszczelne jelita 
i odbudowa 
nabłonka jelitowego



Zakażenie Clostridium spp. 
Nieswoiste zapalenie jelit 
(IBD)    
Zmiana karmy lub 
niewłaściwa dieta    

Profilaktyka   
Wspomaganie 
prawidłowego rozwoju 
flory jelitowej u szczeniąt 
i kociąt

  

Problemy gastryczne 
o podłożu stresowym  

Candidiasis  
Alergie pokarmowe   

Dodatkowe informacje Rekomendowane dla małych 
zwierząt, wybrednych.

Najwyższe stężenie bakterii 
probiotycznych w 1 g produktu 

– 20 mld cfu.

Jedyny dostępny na rynku 
preparat z Saccharomyces 

cerevisiae var boulardii 
dedykowany dla zwierząt.

Prebiotyk z dużą zawartością 
L-glutaminy o działaniu 

wspomagającym 
i odżywiającym florę jelitową.

15 ml 15, 60, 120 kaps 30, 60 kaps 100 g



500 g
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PRZEZNACZENIE:
• uzupełnienie diety zwierząt, u których występują zaparcia i trud-

ności z wydalaniem,
• wspomaganie w procesie odchudzania.

FIBERActiv to unikalna kombinacja składników wspierających pra-
widłowe funkcje przewodu pokarmowego i  procesy trawienne. Jego 
skuteczność zapewniona jest dzięki innowacyjnemu połączeniu wielu 
źródeł włókna i  ekstraktów – z  kiwi, z  senesu, z  aloesu, z  rzewienia, 
z drożdży piekarniczych oraz zielonej herbaty. FIBERActiv pomaga nor-
malizować konsystencję kału u zwierząt. Jest wsparciem dla właściwego 
pasażu jelitowego.
Właściwości kluczowych składników zawartych w produkcie: 
Błonnik zawarty w ekstrakcie w kiwi zwiększa retencję wody, obję-
tość oraz lepkość mas kałowych skracając tym samym czas pasażu jelito-
wego. Frakcja rozpuszczalna błonnika i inne składniki zawarte w owocu 
wpływają na modulację mikroflory jelitowej. Zaś aktynidyna - enzym 
zawarty w kiwi wspiera proces trawienia białek i wpływa na opróżnianie 
żołądka oraz przyspiesza tranzyt jelitowy. 
Substancje zawarte w ekstraktach z rzewienia i senesu mają dzia-
łanie przeczyszczające, pobudzają perystaltykę jelit oraz wpływają na 
ograniczenie wchłaniania wody i elektrolitów w jelicie grubym. Przyczy-
niają się do zwiększenia uwodnienia stolca i zwiększenia objętości mas 
kałowych, co ułatwia wypróżnienie.
Ekstrakt z  aloesu wspomaga funkcjonowanie układu pokarmowego. 
Wpływa na przyspieszenie przemiany materii,  reguluje pH żołądka, 
poprawia pasaż jelitowy. Ponadto aloes usprawnia działanie kosmków 
jelitowych, które odpowiadają za wchłanianie wszystkich substancji od-
żywczych. 
Inulina to naturalny prebiotyk. Usprawnia pracę przewodu pokarmowe-
go zwierzęcia, stymuluje pozytywną mikroflorę, wspomaga układ odpor-
nościowy, reguluje wypróżnianie, redukuje toksyczne metabolity.

Oligofruktoza to rozpuszczalna frakcja błonnika pokarmowego, która 
pozytywnie oddziałuje na mikrobiotę jelitową i pracę przewodu pokar-
mowego. Poprzez zdolność wiązania wody, oligofruktoza zwiększa uczu-
cie sytości.
Błonnik Psyllium (ziarna babki płesznik) wspomaga poprawę pasażu 
jelitowego, usuwa zaparcia, wiąże toksyny, zwiększa uczucie sytości i  uła-
twia regularne wypróżnianie.
Błonnik jabłkowy dostarcza rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej frakcji 
błonnika. Pomaga przenosić materiały odpadowe przez jelita. Wchłania 
wodę i czyni stolec bardziej miękkim i elastycznym .
STOSOWANIE:
Dziennie zaleca się podawać następujące ilości produktu w  trakcie 
posiłku w zależności od masy ciała zwierzęcia:
< 5 kg – ½ płaskiej miarki
5-10 kg – 1 płaska miarka
10-20 kg – 2 płaskie miarki
20-30 kg – 3 płaskie miarki
30-40 kg – 4 płaskie miarki
> 40 kg – 5 płaskich miarek

1 płaska miarka (6,4 g)

ekstrakt z kiwi 160 mg

ekstrakt z aloesu 19,2 mg

ekstrakt z senesu oraz rzewienia 25,6 mg

Fiber Complex (inulina, błonnik jabłkowy, oligofruktoza, 

błonnik Psyllium, siemie lniane, celuloza)

5,7 g

FIBERACTIV
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PRZEZNACZENIE:
• sytuacje stresujące (wizyta w gabinecie lekarskim, burza, wybuchy 

fajerwerków, przeprowadzka, wyjazdy, nowe zwierzęta w domu),  
• transport zwierząt,
• trudności z zasypianiem.

For Calm to produkt stworzony specjalnie z  myślą o  suplementacji 
wrażliwych zwierząt, szczególnie podatnych na stres.
Składniki, które dobrane zostały z wykorzystaniem najnowszych badań 
naukowych, wpływają korzystnie na układ nerwowy oraz samopoczucie 
zwierząt w okresach zwiększonego stresu:
L-tryptofan – aminokwas egzogenny, który ogranicza uczucie 
napięcia nerwowego u  zwierząt. Tryptofan, jest niezbędny do syntezy 
melatoniny: hormonu odpowiedzialnego za rytm snu i  czuwania oraz 
serotoniny: jednego z najważniejszych neurotransmiterów regulujących 
sen, samopoczucie oraz wpływającego na nastrój. Suplementacja diety 
zwierzęcia L-tryptofanem korzystnie wpływa na jego zachowanie, 
łagodząc objawy związane z wszelkimi reakcjami lękowymi.
Melatonina – hormon regulujący rytm snu i  czuwania. W  licznych 
badaniach naukowych wykazano, że melatonina ułatwia zasypianie, 
poprawia jakość snu, zmniejsza liczbę przebudzeń w nocy oraz pomaga 
w ponownym zasypianiu. Szczególną skuteczność wykazuje w zespole 
opóźnionej fazy snu, czyli w przypadkach, kiedy przesunięte są fazy sen-
czuwanie. 
GABA (kwas gamma–aminomasłowy) – jeden z  głównych 
neuroprzekaźników, wzmaga uczucie odprężenia oraz wpływa 
na redukcję objawów lękowych. Jest pomocny przy trudnościach 
z zasypianiem i przebiegiem odpoczynku nocnego. Pozwala na lepszą 
regenerację organizmu, stabilizuje ciśnienie krwi i  zmniejsza ryzyko 
występowania skurczy mięśniowych podczas wysiłku fizycznego.

Kompleks witamin z  grupy B – niezbędny do prawidłowego 
funkcjonowania centralnego układu nerwowego. Witaminy z grupy B 
pomagają złagodzić napięcie nerwowe, poprawiają nastrój i sprawność 
intelektualną.
STOSOWANIE:
Dziennie zaleca się podawać następujące ilości produktu w trakcie posił-
ku w zależności od masy ciała zwierzęcia:

• Małe zwierzęta do 10 kg – 1 kapsułka 
• Psy średnie 10-25 kg – 2 kapsułki 
• Psy ras dużych i olbrzymich powyżej 25 kg – 3 kapsułki

For Calm występuje w formie otwieralnych kapsułek. Zaleca się podanie 
z posiłkiem. Zawartość kapsułki można wymieszać z karmą suchą, mokrą 
lub wodą. Rekomendowana porcja dzienna może zostać podzielona na 
kilka posiłków.

FOR CALM
60 kaps

1 kapsułka

L-tryptofan 99 mg

Kwas GABA (kwas γ-aminomasłowy) 89,1 mg

Melatonina 2,9 mg

Witamina B1 (monoazotan tiaminy) 118,8 μg

Witamina B2 (ryboflawina) 151,2 μg

Nikotynamid 1,58 mg

D-pantotenian wapnia  0,7 mg

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 151,2 μg

Biotyna (d-biotyna) 6,1 μg

Kwas foliowy 36 μg

Witamina B12 (cyjanokobalamina) 0,29 μg



60 kaps
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PRZEZNACZENIE:
• uzupełnienie diety osobników z niedokrwistością niedoborową 

oraz kardiomiopatią rozstrzeniową,
• okres wzrostu, ciąży, laktacji,
• niedobory żelaza.

HEMOACTIV to produkt dla psów i kotów dorosłych i w fazie wzrostu.
Wspiera prawidłowe odżywianie osobników narażonych na wystąpienie 
niedoborów żelaza. HEMOACTIV dostarcza żelaza, witaminy C, witamin 
z grupy B, L-karnityny oraz L-argininy. Każdy zawarty w produkcie skład-
nik ma ściśle określoną rolę:
Żelazo (w  postaci chelatu aminokwasowego) – to ważny składnik 
mineralny, który bierze udział w produkcji czerwonych krwinek, wzmac-
nia układ immunologiczny i  nerwowy. Jego podstawową funkcją jest 
budowa cząstek hemoglobiny i mioglobiny, które są odpowiedzialne za 
transport tlenu.
Kompleks witamin z grupy B – jest niezbędny w procesach krwiotwór-
czych oraz w profilaktyce niedoboru żelaza.
L- karnityna – odpowiedzialna jest za metabolizm długołańcuchowych 
kwasów tłuszczowych oraz wytwarzanie energii. W  mięśniu sercowym 
znajduje się aż 95% całej puli karnityny znajdującej się w  organizmie 
zwierzęcia, co świadczy o  jej roli w wytwarzaniu energii koniecznej do 
stałej pracy kurczącego się mięśnia sercowego. Niedobór L-karnityny 
u psów jest skorelowany z występowaniem kardiomiopatii rozstrzenio-
wej, zaś jej dodatek może chronić komórki mięśnia sercowego przed 
nieprawidłowym gromadzeniem się kwasów tłuszczowych wewnątrz 
komórek mięśnia sercowego.
L-arginina – przywraca właściwy przebieg syntezy tlenku azotu i wspo-
maga przepływ krwi przez naczynia włosowate.
Witamina C – wspomaga przyswajanie żelaza.

STOSOWANIE:
Dziennie zaleca się podawać następujące ilości produktu w trakcie posiłku 
w zależności od masy ciała zwierzęcia:

• Małe zwierzęta do 10 kg – 1 kapsułka 
• Psy średnie 10-25 kg – 2 kapsułki 
• Psy ras dużych i olbrzymich powyżej 25 kg – 3 kapsułki

W  trakcie suplementacji żelazem zaleca się uzupełnienie diety 
o produkty osłonowe (probiotyczne).

HEMOACTIV

1 kapsułka

Żelazo (bisglicynian żelaza) 34,9 mg

Witamina B1 (monoazotan tiaminy) 1 980 μg

Witamina B2 (ryboflawina) 2 520 μg

Nikotynamid 26,4 mg

D-pantotenian wapnia 11,7 mg

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 2 520 μg

Biotyna (d-biotyna) 100 μg

Kwas foliowy 600 μg

Witamina B12 (cyjanokobalamina) 5 μg

Witamina C (kwas l-askorbinowy) 30 mg

Heart Support Complex (l-arginina, l-karnityna) 150 mg



Animals
First
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PRZEZNACZENIE:
• uzupełnienie diety zwierząt narażonych na uszkodzenie wątroby,
• uzupełnienie diety zwierząt przyjmujących leki obciążające 

wątrobę,
• wspomagająco w przypadku zatruć i dysfunkcji wątroby.

Linia HEPATO FORCE to produkty o działaniu wspomagającym pracę 
oraz regenerację wątroby o bogatym i dobrze zbliansowanym składzie.
L-ornityna, L-arginina – aminokwasy biorące udział w metabolizmie 
amoniaku w wątrobie, korzystnie wpływają na przemiany białek, tłusz-
czów i węglowodanów. Składniki te wspomagają regenerację komórek 
wątroby.
L-cysteina – wchodzi w skład glutationu, który jest silnym antyutlenia-
czem, istotnym do procesów detoksykacji wielu substancji w wątrobie. 
Wspomaga pracę i odbudowę hepatocytów.
Tauryna – główny składnik kwasów żółciowych, wpływa na ochronę 
antyoksydacyjną komórek. 
Ostropest plamisty (Silybum marianum) – zawiera sylimarynę o dzia-
łaniu antyoksydacyjnym, żółciotwórczym i żółciopędnym. 
Kompleks witamin z grupy B – bierze udział w większości procesów 
metabolicznych zachodzących w wątrobie.
Fosfolipidy – wpływają na prawidłowe funkcjonowanie komórek wą-
trobowych. 
Cynk (w postaci chelatu aminokwasowego) – wspomaga ochornę 
wątroby przed uszkodzeniami chemicznymi.

Produkty z  linii HEPATO FORCE mogą stanowić wsparcie codziennej 
diety zwierzęcia, dodatek hipoalergennych hydrolizatów białkowych 
podnosi walory smakowe produktów.

STOSOWANIE:
Dziennie zaleca się podawać następujące ilości produktu w trakcie posił-
ku w zależności od masy ciała zwierzęcia:

• Małe zwierzęta do 10 kg – 1 kapsułka 
• Psy średnie 10-25 kg – 2 kapsułki 
• Psy ras dużych i olbrzymich powyżej 25 kg – 3 kapsułki

W  razie potrzeby można otworzyć kapsułkę i  wymieszać jej zawartość 
z  ulubionym przysmakiem. Jeśli sposób żywienia oparty jest tylko na 
suchej karmie, należy lekko zwilżyć karmę, tak żeby zawartość kapsułki 
przylegała do żywności i została spożyta przez zwierzę. 

Linia HEPATO FORCE



27

30 kaps

90 kaps

30 kaps

90 kaps

Zestawienie zawartości składników w 1 kapsułce
HEPATO FORCE plus vs HEPATO FORCE

HEPATO FORCE 
plus

HEPATO FORCE

1 kapsułka 1 kapsułka
L-ornityna brak 150 mg

L-arginina 89,5 mg 100 mg
Tauryna 89,5 mg 100 mg
Witamina B1 (monoazotan tiaminy) 355 μg 396 μg
Witamina B2 (ryboflawina) 450 μg 500 μg
Nikotynamid 4,7 mg 5,3 mg
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 450 μg 500 μg
Witamina B12 (cyjanokobalamina) 0,9 μg 1,0 µg
D-pantotenian wapnia 2,1 mg 2,3 mg
Biotyna (d-biotyna) 18 μg 20 µg
Kwas foliowy 108 μg 120 µg
Cynk (bisglicynian cynku) 14,1 mg 15,7 mg
Ekstrakt z ostropestu plamistego (Silybum marianum)* 26,9 mg 25 mg
Ekstrakt z karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus) 89,5 mg brak
L-cysteina 13,4 mg brak
Lecytyna (fosfolipidy) 44,7 mg  50 mg
Masa kapsułki 690 mg 720 mg

*- standaryzowany na zawartość sylimaryny – 80%
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PRZEZNACZENIE:
• wsparcie osłabionego układu immunologicznego,
• wspomaganie regeneracji po przebytych chorobach,
• w trakcie i po antybiotykoterapii,
• zmniejszenie ryzyka powikłań podczas rekonwalescencji,
• uzupełnienie diety u osobników z nowotworem,
• ciąża, laktacja.

Linia Immunactiv to produkty wspomagające odporność u zwierząt. 
Zawierają beta-glukan 1,3/1,6, który jest wielocukrem pochodzącym 
ze ścian komórkowych drożdży Saccharomyces cerevisiae i  posiada 
wyjątkowe właściwości pobudzające odporność.

Beta-glukan aktywuje układ immunologiczny zwierzęcia, ale sam nie 
wykazuje żadnego działania szkodliwego. W efekcie dochodzi do pobu-
dzenia odporności nieswoistej organizmu, która jest skierowana przeciw-
ko różnego rodzaju mikroorganizmom i czynnikom uszkadzającym, dzię-
ki czemu organizm jest znacznie lepiej przystosowany do obrony przed 
potencjalnymi zagrożeniami.

Linia IMMUNACTIV

Beta-glukan jest naturalnym polisacharydem wspomagającym odporność or-
ganizmu w zwalczaniu chorób o podłożu bakteryjnym i pasożytniczym. Bada-
nia kliniczne udowodniły, że spożywanie beta-glukanu stymuluje makrofagi, 
co prowadzi do wzmocnienia systemu odpornościowego organizmu.

Właściwości stymulowania systemu odpornościowego przez beta-glukan zo-
stały stwierdzone na wielu gatunkach zwierząt takich jak: kury, myszy, króliki, 
szczury, świnki morskie, owce, świnie, krowy i konie. U wszystkich badanych 
gatunków zwierząt potwierdzono skuteczność stosowania beta-gluka-
nu bez występowania jakichkolwiek efektów ubocznych jego działa-
nia.

Beta-glukan wykazuje działanie przeciwutleniające, pobudza makrofagi do 
usuwania uszkodzonych w skutek promieniowania komórek. Badania klinicz-
ne dowiodły, że profilaktyczne stosowanie beta-glukanu stymuluje odpor-
ność organizmu.

Ponadto dowiedziono, iż długotrwałe stosowanie beta-glukanu u pacjentów 
w  ciężkich stanach jest bezpieczne. Nie odnotowano także żadnych nega-
tywnych interakcji z  podawanymi lekami, a  u  pacjentów wspomaganych  
beta-glukanem stwierdzono znacznie niższą podatność na infekcje.

B-glukany różnego pochodzenia nie są identyczne.

Wyższa dawka β-glukanu nie oznacza jego wyższej aktywności, gdyż glukany 
o „słabszym” działaniu nigdy nie osiągają biologicznej aktywności glukanów „silnych”.
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Czym jest β-glukan?

W opracowaniu posłużono się danymi z prac Prof. Dr. Václav Větvička, 
Ph.D. Uniwersytet w Louisville, Kentucky, USA
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90 kaps60 kaps

120 kaps

30 kaps

IMMUNACTIV BALANCE
1 kapsułka

Ekstrakt z drożdży piekarniczych 
Saccharomyces cerevisiae*

57 mg

STOSOWANIE:

• 1 kapsułka dziennie na każde 10 kg 
masy ciała zwierzęcia

• ½ kapsułki dziennie – gryzonie 
i szczury

IMMUNACTIV MAX
1 kapsułka

Ekstrakt z drożdży piekarniczych 
Saccharomyces cerevisiae*

 120 mg

STOSOWANIE:

• 1 kapsułka dziennie na każde 20 kg 
masy ciała zwierzęcia

• ½ kapsułki dziennie – gryzonie 
i szczury

IMMUNACTIV BALANCE FELINE
1 kapsułka

Ekstrakt z drożdży piekarniczych 
Saccharomyces cerevisiae*

 29 mg

STOSOWANIE:

• koty – 1 kapsułka dzienne

*- standaryzowany na zawartość β-glukanu 1,3/1,6 – 70%

Wygodne opakowanie 
z kapsułkami 
w blistrach

Receptura 
łatwo rozpuszczalna 

w wodzie

Wersja smakowa 
dla kotów 

wybrednych
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PRZEZNACZENIE:
• zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego,
• ograniczenie ryzyka biegunek wynikających z błędów dietetycz-

nych,
• profilaktycznie u zwierząt w trakcie zmiany sposobu żywienia,
• profilaktycznie u zwierząt narażonych na choroby pasożytnicze,
• u zwierząt w okresach wystaw lub innych sytuacjach stresowych,
• wspomagająco przy biegunkach na tle pokarmowym,
• w trakcie lub po antybiotykoterapii w celu odbudowy mikroflory 

jelitowej.

INTESTIVET Gel to produkt w  postaci smacznej pasty. Polecany dla 
zwierząt rosnących, jak i  dorosłych w  przypadku dysfunkcji przewodu 
pokarmowego. INTESTIVET Gel zawiera żywe kultury bakteryjne (En-
terococcus faecium), glinkę kaolinową, kompleks witamin z grupy B, wita-
miny A, C, D, E, K oraz kwasy tłuszczowe Omega-3 (EPA i DHA). 
Szczep żywych kultur bakteryjnych - Enterococcus faecium – po-
przez wytwarzanie znacznej ilości kwasu mlekowego sprzyja utrzymaniu 
zdrowych jelit, zapobiega wzdęciom i pomaga przywrócić równowagę 
flory bakteryjnej po stosowaniu antybiotyków.
Glinka kaolinowa – ochrania przewód pokarmowy, wiąże toksyny i uła-
twia ich wydalanie.
Kopleks witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach zapewnia 
naturalną ochronę organizmu przed dolegliwościami układu pokarmo-
wego.
Kwasy tłuszczowe Omega-3 (EPA i DHA) – wzmacniają, nawilżają, re-
generują i uszczelniają błony śluzowe przewodu pokarmowego.

STOSOWANIE:
Podawać do pyska zwierzęcia lub po wymieszaniu z pokarmem.

U psów: 2-3 razy dziennie w ilości zależnej od wieku i masy ciała psa:

• szczenięta powyżej 3 kg – 1 ml
• psy ras małych (do 5 kg) – 2 ml
• psy ras średnich (6-15 kg) – 3 ml
• psy ras dużych (16-30 kg) – 5 ml

U kotów: 
• koty rosnące: 1 ml, 1 lub 2 x dziennie
• koty dorosłe: 1-2 ml, 1 lub 2 x dziennie

Inne zwierzęta:

• na każde 3 kg m.c. – 1 ml, 1 lub 2 x dziennie

Czas podaży: min. 3-7 dni lub wg szczegółowych zaleceń lekarza wete-
rynarii. 

Dodatki: kaolin, olej z  wątroby dorsza (Omega-3: EPA i  DHA), 
ekstrakt z wodorostów.

od 
pierwszych

dni
życia

15 ml

INTESTIVET GEL

1 kg
Witamina E (α-tokoferol) 7500 mg
Witamina C (kwas l-askorbinowy) 5000 mg
Witamina B1 (monoazotan tiaminy) 1000 mg
Witamina B2 (ryboflawina) 2000 mg
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 1000 mg
Witamina B12 (cyjanokobalamina) 30000 μg
D-pantotenian wapnia 6000 mg
Niacyna 5000 mg
Witamina K3 3a710 500 mg
Enterococcus faecium NCIMB 10415, E1707 3x1011 cfu
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PRZEZNACZENIE:
• wspomaganie prawidłowego odżywiania u zwierząt z tendencja-

mi do pojawiania się kamieni struwitowych w układzie moczo-
wym,

• zapobieganie infekcjom w obrębie dróg moczowych.

L-Methiocid to produkt wspomagający funkcjonowanie układu moczo-
wego i ograniczający ryzyko wystąpienia kamicy struwitowej. 
L-Methiocid zawiera w swoim składzie:
L-metioninę – aminokwas siarkowy, który zakwasza mocz i żółć. Dzięki 
swoim właściwościom działa korzystnie w przypadku zapobiegania wy-
trącaniu się złogów w  drogach moczowych, ograniczając tym samym 
ryzyko ich zakażenia. L-metionina działa odtruwająco, lipotropowo, żół-
ciotwórczo, żółciopędnie oraz moczopędnie, co sprzyja wypłukiwaniu 
struwitów.

STOSOWANIE:
Zaleca się podawać następujące ilości produktu w zależności od masy 
ciała zwierzęcia:

• Gryzonie – ½ kapsułki co 12 godzin
• Małe zwierzęta do 10 kg – 1 kapsułka co 12 godzin
• Psy średnie 10-25 kg – 2 kapsułki co 12 godzin
• Psy ras dużych i olbrzymich powyżej 25 kg – 3 kapsułki co 12 

godzin

Produkt występuje w formie otwieralnych kapsułek. Zaleca się podawa-
nie produktu wraz z  posiłkiem. Zawartość kapsułki można wymieszać 
z karmą suchą, mokrą lub wodą. Rekomendowana porcja dzienna może 
zostać podzielona na kilka posiłków. W trakcie stosowania produktu war-
to regularnie kontrolować mocz zwierzęcia.
Zwierzęciu należy zapewnić stały dostęp do wody.

L-METHIOCID
60 kaps

120 kaps

2 kapsułki

L-metionina 500 mg



33

PRZEZNACZENIE:
• uzupełnienie diety u zwierząt z tendencjami do pojawiania się 

kamieni struwitowych w układzie moczowym,
• zapobieganie infekcjom w obrębie dróg moczowych.

L-Methiocid feline to produkt wspomagający funkcjonowanie ukła-
du moczowego i ograniczający ryzyko wystąpienia kamicy struwitowej 
u kotów. 
L-Methiocid feline zawiera w swoim składzie:
L-metioninę – aminokwas siarkowy, który zakwasza mocz i żółć. Dzięki 
swoim właściwościom działa korzystnie w przypadku zapobiegania wy-
trącaniu się złogów w  drogach moczowych, ograniczając tym samym 
ryzyko ich zakażenia. L-metionina działa odtruwająco, lipotropowo, żół-
ciotwórczo, żółciopędnie oraz moczopędnie, co sprzyja wypłukiwaniu 
struwitów.
STOSOWANIE:
Dziennie zaleca się podawać 2 płaskie miarki produktu w trakcie posiłku 
dla zwierzęcia.
Produkt występuje w formie proszku z miarką w środku opakowania. Za-
leca się podawać produkt wraz z posiłkiem. Zawartość miarki można wy-
mieszać z karmą suchą, mokrą lub wodą. Rekomendowana porcja dzien-
na może zostać podzielona na kilka posiłków. W trakcie przyjmowania 
produktu warto regularnie kontrolować mocz u zwierzęcia.
Kotu należy zapewnić stały dostęp do wody.

L-METHIOCID FELINE
39 g

2 płaskie miarki (800 mg)

L-metionina 250 mg
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Linia Maxi/Guard®

Aktywna forma cynku (pod postacią glukonianu 
cynku i askorbinianu cynku) zawarta w produktach 

z linii Maxi/Guard® zapobiega tworzeniu się 
bakteryjnej płytki nazębnej oraz redukuje halitozę.

nie zawiera 
chlorheksydyny

nie powoduje 
przebarwień 

szkliwa

nie powoduje 
niestrawności

poprawia kondycję 
tkanek dotkniętych 
chorobą przyzębia

Linia Maxi/Guard®  była wielokrotnie 
wyróżniana w plebiscytach  

Top for Dog i Sfinksy  
w kategorii preparaty pielęgnacyjne. 

łagodzi dolegliwości 
związane z przewlekłymi 
chorobami jamy ustnej

ogranicza powstawanie 
płytki nazębnej, zapobiega 

powstawaniu kamienia 
nazębnego
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stymuluje powstawanie kolagenu 
(przyśpiesza regenerację 

uszkodzonych tkanek po zabiegach 
chirurgicznych)

wiąże lotne związki siarki, które są 
metabolitami bakterii rezydujących 

w jamie ustnej zwierzęcia

zapobiega namnażaniu 
bakterii

MAXI/GUARD® 
Oral Cleansing Gel

MAXI/GUARD® 
Oral Cleansing 

Wipes

MAXI/GUARD® 
OraZn® Plaque Control MAXI OraCare 

Fresh Breath
MAXI OraCare 
Healthy Gums

Sposób działania

Pasywny – przy nałożeniu 
na dziąsła

Aktywny - przy  
szczotkowaniu/ 

wmasowywaniu żelu 
w dziąsła

Aktywny – poprzez 
przecieranie dziąseł 

ściereczką

Pasywny – przy nałożeniu 
na dziąsła

Aktywny – przy  
szczotkowaniu/ 

wmasowywaniu żelu 
w dziąsła

Pasywna – podanie 
z pokarmem

Pasywna – podanie 
z wodą do picia

Pasywna – podanie 
z wodą do picia

Substancje aktywne Cynk, Tauryna, Witamina C Cynk, Tauryna Cynk, Tauryna Ascophyllum Nodosum Cynk, Dwuwęglan sodu
Cynk, Szałwia, 

Zielona herbata, 
Dwuwęglan sodu

Zabiegi stomatologiczne 
(przed i po)    
Uszkodzenie i rany błony 
śluzowej jamy ustnej 
i języka

 
Odczyny zapalne dziąseł 
i błony śluzowej jamy 
ustnej

  

Oparzenia błony śluzowej 
Ortodoncja    
Protetyka      
Halitoza     
Codzienna profilaktyka      

Maxi OraCare
Fresh Breath

250 ml

water additive

plaque & tartar control

Maxi OraCare
Healthy Gums

water additive

plaque & tartar control
250 ml

118 ml 100 szt. 59 ml 60 g 250 ml 250 ml
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PRZEZNACZENIE:
• wspomaganie regeneracji tkanek przy stanach zapalnych dziąseł,
• zapobieganie akumulacji bakteryjnej płytki nazębnej,
• neutralizacja przykrego zapachu z pyska.

MAXI/GUARD OraZn® to produkt zalecany do codziennej higieny jamy 
ustnej, charakteryzujący się wysoką akceptowalnością u zwierząt. 
Dzięki unikalnej recepturze, opartej na wprowadzeniu bezsmakowego, 
zneutralizowanego cynku o pH 7, spełnia wymagania nawet najbardziej 
wybrednych zwierząt, takich jak koty i psy małych ras. 
MAXI/GUARD OraZn®
• neutralizuje przykry zapach z jamy ustnej
• ogranicza tworzenie się płytki nazębnej
• ogranicza ryzyko wystąpienia stanów zapalnych dziąseł.
Regularne stosowanie produktu pozwala na zachowanie właściwej hi-
gieny jamy ustnej po profilaktycznych zabiegach dentystycznych.
STOSOWANIE:
Koty i małe zwierzęta – na serdeczny palec lub pałeczkę kosmetyczną 
stosowaną do czyszczenia uszu, należy nabrać kropelkę produktu wiel-
kości ziarnka grochu i wmasować delikatnie w dziąsła po obu stronach 
jamy ustnej, w okolicy trzonowców. 
Psy ras średnich i dużych – środek można nakładać bezpośrednio na 
śluzówkę, przy pomocy wbudowanego aplikatora. Jeżeli zwierzę toleruje 
szczotkowanie zębów, produkt można używać tak jak pasty do zębów. 
W celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów zaleca się codzienne sto-
sowanie produktu.
Regularne stosowanie produktu pozwala na zachowanie właściwej hi-
gieny jamy ustnej po profilaktycznych zabiegach dentystycznych. 
Produkt może być stosowany bez szczotkowania zębów. 

MAXI/GUARD® 
OraZn®

59 ml

składniki aktywne:

glukonian cynku, tauryna
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PRZEZNACZENIE:
• produkt działa wspomagająco przy stanach zapalnych dziąseł,
• uszkodzenia i rany błony śluzowej jamy ustnej i języka,
• akumulacja bakteryjnej płytki nazębnej,
• przykry zapach wydychanego powietrza,
• zmniejsza ryzyko wystąpienia wrzodziejącego i nekrotycznego 

zapalenia błony śluzowej jamy ustnej,
• łagodzi ropne stany zapalne dziąseł u świnek morskich.

MAXI/GUARD Oral Cleansing Gel to kompleksowy, silnie działający 
produkt zalecany do higieny jamy ustnej zwierzęcia. 
Unikalna receptura, zawierająca askorbinian cynku czyni produkt wyjąt-
kowo skutecznym. MAXI/GUARD ® Oral Cleansing Gel jest rekomendo-
wany zarówno w profilaktyce, jak i wspomagająco przy różnego stopnia 
problemach przyzębia. Produkt zmniejsza ryzyko powikłań po zabiegach 
stomatologicznych.. 
STOSOWANIE:
Produkt może być stosowany na dwa sposoby:
1. Jeśli żel nie zostanie wymieszany z kwasem askorbinowym zachowuje 
właściwości produktu MAXI/GUARD OraZn®. W tej wersji produkt reko-
mendowany jest do działań profilaktycznych. 
2. Uzupełniająco przy zabiegach dentystycznych, żel należy wymie-
szać z kwasem askorbinowym w celu aktywacji specjalnych właściwości. 
Przed pierwszym użyciem produktu, należy wsypać załączony proszek 
do butelki z żelem. Gdy kwas askorbinowy opadnie na dno butelki, nale-
ży całkowicie go rozpuścić potrząsając butelką.
Po podjęciu decyzji o sposobie użycia – wlać kroplę wielkości grochu 
na palec serdeczny lub wacik. Delikatnie wcierać żel w obszary dziąseł 
powyżej zewnętrznych grzbietów, górnych zębów trzonowych po obu 
stronach jamy ustnej. W przypadku większych zwierząt produkt można 
nanosić bezpośrednio na błonę śluzową, używając wbudowanej koń-
cówki aplikatora.
Jeśli zwierzę toleruje szczotkowanie zębów, produkt może być używany 
jak pasta do zębów.

MAXI/GUARD® 
Oral Cleansing Gel

118 ml

kwas  
askorbinowy

składniki aktywne:

glukonian cynku, kwas askorbinowy, tauryna

OK!

Z czasem zmieszany produkt zacznie zmieniać zabarwienie: od nie-
bieskiego do zielonego. Wszelkie odcienie niebieskiego i zielonego 
wskazują, że produkt jest aktywny. Żółte lub brązowe zabarwienie 
żelu świadczy o  utracie właściwości, należy wówczas wymienić 
produkt na nowy. Po wymieszaniu z aktywatorem, rekomendujemy 
przechowywać produkt w lodówce, zachowuje on wówczas swoje 
właściwości do 6 miesięcy

UWAGA – aktywacja

NIEAKTYWNY OK
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100 szt.

PRZEZNACZENIE:
• osadzanie się bakteryjnej płytki nazębnej,
• przykry zapach wydychanego powietrza.

MAXI/GUARD® Oral Cleansing Wipes to łatwe w  użyciu i  przyjazne 
dla zwierząt ściereczki zawierające zneutralizowany cynk o pH 7.
Specjalna faktura produktu zapewnia łagodne mechaniczne ścieranie 
płytki nazębnej i  bakterii powodujących nieprzyjemny zapach z  pyska 
bez ryzyka uszkodzenia tkanki dziąseł. Zastosowany bezsmakowy śro-
dek odświeża oddech i bezpiecznie czyści jamę ustną zarówno psów jak 
i kotów.
Zalety produktu:
• naturalny smak
• wysoka tolerancja nawet wśród najwybredniejszych zwierząt.
Regularne stosowanie ściereczek pozwala na zachowanie właściwej 
higieny jamy ustnej. Wpływa to na komfort czworonogów, jak również 
wydłuża czas pomiędzy zabiegami dentystycznymi.
STOSOWANIE:
Koty i małe zwierzęta – Owiń jedną ściereczkę wokół palca wskazują-
cego i delikatnie przetrzyj zęby i dziąsła z obu stron.
Psy średnich i duzych ras – Można użyć kilku ściereczek, aby wyczyścić 
wszystkie zęby.
Po zabiegu nagródź zwierzaka, aby zabieg dobrze mu sie kojarzył.
SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:
Przechowywać w  temperaturze pokojowej. Wieczko powinno być 
szczelnie zamknięte. Aby zapewnić odpowiednią wilgotność przy każ-
dym użyciu, warto przchowywać pojemnik do góry nogami. Przechowy-
wać z dala od dzieci.

Łatwe w użyciu i przyjazne dla zwierząt 
ściereczki zawierające zneutralizowany 
cynk o pH 7.

MAXI/GUARD® 
Oral Cleansing Wipes

składniki aktywne:

glukonian cynku, tauryna
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PRZEZNACZENIE:
• problemy uszne, 
• nieprzyjemny zapach z uszu,
• zmniejsza ryzyko chronicznego zapalenia ucha zewnętrznego 

(spowodowanego zakażeniem drożdżami i gronkowcem złoci-
stym (Staphylococcus aureus)),

• wspomagająco przy zakażeniach grzybiczych.

MAXI/GUARD Zn4.5Otic® to naturalny, niebrudzący roztwór do pielę-
gnacji uszu zawierający kompleks cynku i aminokwasy. 
Rekomendowany jest jako wsparcie podczas problemów z  zewnętrz-
nym przewodem słuchowym (które mogą być wywołane przez grzyby 
Malassezia). Zn4.5 Otic® może być stosowany jako terapia uzupełniająca 
w stosunku do standardowej terapii antybiotykami i  steroidami. Łatwe 
dozowanie dzieki wbudowanemu aplikatorowi i płynnej konsystencji.

STOSOWANIE:
Przed użyciem należy przemyć przewód słuchowy odpowiednim środ-
kiem myjącym.
Stosować według zaleceń poniżej:
Wypełnij kanał słuchowy Zn4.5 Otic, a  następnie masuj małzowine 
u  podstawy ucha celem dokładnego rozprowadzenia produkt przez 
około 30 sekund. Pozwól zwierzęciu otrzepać się i usunać nadmiar pre-
paratu z ucha. Podczas kolejnych aplikacji uzyj 5-8 kropli dziennie / 2-3 
razy w tygodniu.
Stan uszu powinien być regularnie kontrolowany przez lekarza wetery-
narii.

MAXI/GUARD® 
Zn4.5Otic®

Warto wiedzieć:
Produkt może być stosowany w  przypadku perforacji błony bę-
benkowej.
Niebrudząca formuła ułatwia stosowanie u zwierząt z długą okry-
wą włosową oraz wśród zwierząt wystawowych.

składniki aktywne:

glukonian cynku, kwas borowy, L-lizyna, tauryna



Maxi OraCare
Fresh Breath

250 ml

water additive

plaque & tartar control
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PRZEZNACZENIE:
• wspomaganie regeneracji tkanek przy stanach zapalnych dziąseł,
• zapobieganie akumulacji bakteryjnej płytki nazębnej,
• neutralizacja przykrego zapachu z pyska.

Płyn Maxi OraCare Fresh Breath to dodatek do wody dla psów i kotów 
o neutralnym pH, który redukuje zaburzenia mogące przyczynić się do 
zapalenia dziąseł i chorób przyzębia.
Codzienne stosowanie dodatków do wody Maxi OraCare korzystnie 
wpływa na stan jamy ustnej zwierzęcia:

• przyczynia się do redukcji płytki nazębnej,
• zapobiega powstawaniu kamienia nazębnego,
• utrzymuje zdrowe dziąsła,
• usuwa bakterie w przestrzeniach międzyzębowych,
• neutralizuje nieprzyjemny zapach wydychanego powietrza.

Płyn Maxi OraCare Fresh Breath zawiera zneutralizowany cynk w po-
staci glukonianu cynku.
Glukonian cynku ma działanie wspomagające łagodzenie stanów za-
palnych, redukuje ryzyko tworzenia się płytki nazębnej oraz usuwa przy-
kry zapach wydychanego powietrza.
STOSOWANIE:
Zaleca się podawać następujące ilości produktu do wody zwierzęcia:

• na każde 500 ml wody – ½ zakrętki (12 ml)
• na każdy 1 L wody – 1 pełna zakrętka (24 ml)

Płyn dodawać do wody przy każdej jej wymianie, w odpowiedniej zale-
canej ilości. 
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, z dala od dzieci, w orygi-
nalnym opakowaniu, w suchym, nienasłonecznionym miejscu. Nie zam-
rażać, zamykać po użyciu. 

MAXI ORACARE 
Fresh Breath

250 ml

Psy spożywają 
średnio 30-80 ml 
wody dziennie na 

każdy kilogram 
masy ciała.

składniki aktywne:

glukonian cynku, dwuwęglan sodu



Maxi OraCare
Healthy Gums

water additive

plaque & tartar control
250 ml
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PRZEZNACZENIE:
• wspomaganie regeneracji tkanek przy stanach zapalnych dziąseł,
• zapobieganie akumulacji bakteryjnej płytki nazębne,j
• neutralizacja przykrego zapachu z pyska.

Płyn Maxi OraCare Healthy Gums to dodatek do wody dla psów i ko-
tów o neutralnym pH, który redukuje zaburzenia mogące przyczynić się 
do zapalenia dziąseł i chorób przyzębia.
Codzienne stosowanie płynu Maxi OraCare Healthy Gums korzystnie 
wpływa na stan jamy ustnej zwierzęcia:

• przyczynia się do redukcji płytki nazębnej,
• zapobiega powstawaniu kamienia nazębnego,
• utrzymuje zdrowe dziąsła,
• usuwa bakterie w przestrzeniach międzyzębowych,
• neutralizuje nieprzyjemny zapach z pyska.

Płyn Maxi OraCare Healthy Gums zawiera zneutralizowany glukonian 
cynku z dodatkiem szałwii i zielonej herbaty.
Glukonian cynku ma działanie wspomagające łagodzenie stanów za-
palnych, redukuje ryzyko tworzenia się płytki nazębnej oraz usuwa przy-
kry zapach wydychanego powietrza.
Szałwia pomaga utrzymać zdrowe błony śluzowe, dziąsła i zęby. 
Zielona herbata ma działanie zasadotwórcze, co oznacza, że zmienia 
pH w jamie ustnej na zasadowe. Dzięki temu ogranicza rozwój bakterii, 
które mają szkodliwy wpływ na zęby.

STOSOWANIE:
Zaleca się podawać następujące ilości produktu do wody dla zwierzęcia: 

• na każde 500 ml wody – ½ zakrętki (12 ml).
• na każdy 1 L wody – 1 pełna zakrętka ( 24 ml).

Płyn dodawać do wody przy każdej jej wymianie, w odpowiedniej zale-
canej ilości. 
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, z dala od dzieci, w orygi-
nalnym opakowaniu, w suchym, nienasłonecznionym miejscu. Nie zam-
rażać, zamykać po użyciu. 

MAXI ORACARE 
Healthy Gums

250 ml

Szacunkowe 
zapotrzebowanie 

kota na wodę, 
najczęściej 
spotykane 

w literaturze, to 
ok. 50-60 ml na kg 

masy ciała.

składniki aktywne:

glukonian cynku, szałwia, zielona herbata, dwuwęglan sodu
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NO STRESS GEL

PRZEZNACZENIE:
• zaburzenia snu,
• sytuacje stresowe (wizyta u lekarza weterynarii, u fryzjera, burza, 

fajerwerki, przeprowadzka, nowe zwierzęta w domu, wyjazd na 
wakacje),

• podróże,
• problemy behawioralne.

NoStress Gel to smaczna pasta zalecana w  celu ograniczania stre-
su u  zwierząt. Produkt dostarcza organizmowi naturalne składniki 
(L-tryptofan) niezbędne do syntezy serotoniny – neurotransmitera regu-
lujacego sen, samopoczucie oraz wpływającego na nastrój. Pasta została 
wzbogacona o ekstrakt z męczennicy cielistej  (Passiflora Incarata) i me-
lisy lekarskiej.
Męczennicę cielistą stosuje się przy zwalczaniu bezsenności, w zabu-
rzeniach snu i  trudnościach z  zasypianiem. Ziele to doskonale łagodzi 
stany niepokoju, lęku oraz sprawnie reguluje pracę serca przy objawach 
typowych dla zaburzeń na tle nerwowym. Łagodzi reakcje organizmu 
spowodowane wysokim poziomem stresu.
Liście melisy lekarskiej zwierają m.in. trójterpeny, kwasy polifenolowe, 
garbniki, flawonoidy, kwasy organiczne, sole mineralne i olejek eteryczny. 
Dzięki temu ostatniemu składnikowi melisa wykazuje właściwości uspo-
kajające.

STOSOWANIE:
Odmierzoną porcję pasty podać do pyska zwierzęcia. Stosować na 40 
minut przed przewidywaną sytuacją stresową.
< 5 kg 1-2 ml
5 - 15 kg 3-6 ml
15 - 40 kg 6-10 ml

Jeśli to konieczne, kolejną porcję produktu podać po 3 godzinach. 
Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. 

1 kg
L-tryptofan 196 g
Ekstrakt z melisy oraz z Passiflory 12,45 g
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 1 280 mg

15 ml

Badania pokazują, że podawanie L-tryptofanu znacząco wpływa 
na mentalne i  fizyczne uspokojenie zwierzęcia, poprzez oddzia-
ływanie na ośrodkowy układ nerwowy, nie zaburzając przy tym 
pozostałych funkcji życiowych organizmu. Wyczerpanie rezerw 
L-tryptofanu w  mózgu zwierzęcia powoduje zmiany nastroju 
i  wzrost niepokoju. Liczne badania dowodzą, że wzrost koncen-
tracji L-tryptofanu w mózgu prowadzi do zwiększenia uwalniania 
„hormonu szczęścia” (serotoniny). Suplementacja diety zwierzęcia 
L-tryptofanem korzystnie wpływa na ich zachowanie, łagodząc ob-
jawy związane z wszelkimi reakcjami lękowymi.



90 kaps
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PRZEZNACZENIE:
• ochrona układu ruchu,
• uzupełnienie diety zwierząt w okresie wzrostu, szczególnie pole-

cany dla psów ras dużych i olbrzymich,
• uzupełnienie diety zwierząt pracujących, narażonych na duże 

obciążenia stawów.

Osteoarthristop to produkt przeznaczony dla zwierząt wymagających 
specjalnej troski w zakresie wsparcia układu ruchu, w tym zwierząt ro-
snących.
Osteoarthristop zawiera substancje pochodzenia naturalnego: glu-
kozaminę (ze skorupiaków) i chondroitynę (z chrząstki rekina), które 
są podstawowymi składnikami chrząstek stawowych. Wchodzą one 
w  skład tzw. glikozaminoglikanów – naturalnych substancji stano-
wiących macierz chrząstki, która odpowiada za sprężystość, elastyczność 
oraz zdolność do przenoszenia obciążeń. Produt zawiera także hydrolizat 
białka drobiowego,bogaty w aminokwasy siarkowe, niezbędne do wy-
twarzania kolagenu, będącego podstawowym składnikiem organicznym 
chrząstek stawowych. Dodatkowo zawiera witaminę C i mangan wspo-
magające syntezę kolagenu.

STOSOWANIE:
Dziennie zaleca się podawać następujące ilości produktu w trakcie posił-
ku w zależności od masy ciała zwierzęcia:

• Małe zwierzęta do 10 kg – 1 kapsułka 
• Psy średnie 10-25 kg – 2 kapsułki 
• Psy ras dużych i olbrzymich powyżej 25 kg – 3 kapsułki

W  razie potrzeby można otworzyć kapsułkę i  wymieszać jej zawartość 
z  ulubionym przysmakiem. Jeśli sposób żywienia oparty jest tylko na 
suchej karmie, należy lekko zwilżyć karmę, tak żeby zawartość kapsułki 
przylegała do pokarmu i została spożyta przez zwierzę..

OSTEOARTHRISTOP

1 kapsułka

Siarczan glukozaminy 505 mg

Siarczan chondroityny 90 mg

Witamina C (kwas l-askorbinowy) 25 mg

Mangan (bisglicynian manganu) 1,2 mg



90 kaps
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PRZEZNACZENIE:
• wsparcie i ochrona układu ruchu,
• uzupełnienie diety zwierząt narażonych na nadmierne obciążenia 

stawów,
• uzupełnienie diety zwierząt z zaburzeniami sprawności ruchowej, 
• uzupełnienie diety zwierząt starszych.

Osteoarthristop PLUS to produkt o  bogatym składzie (glukozamina, 
chondroityna, MSM, kwas hialuronowy, mangan, witamina C), polecany 
w  celu wspomagania prawidłowego rozwoju chrząstki stawowej oraz 
jako uzupełnienie diety zwierząt starszych z  obniżoną sprawnością ru-
chową. 
Glukozamina i  chondroityna to podstawowe składniki chrząstki 
stawowej, pobudzają jej regenerację oraz redukują ryzyko uszkodzenia. 
Kwas hialuronowy – to składnik mazi stawowej.
Metylosulfonylometan (MSM) – źródło siarki organicznej, kluczowy 
składnik we wspomaganiu odbudowy stawów. 
Witamina C i mangan pobudza syntezę kolagenu.
Osteoarthristop Plus przeznaczony jest dla zwierząt młodych, rosną-
cych, pracujących oraz starszych z ograniczoną ruchomością.

STOSOWANIE:
Dziennie zaleca się podawać następujące ilości produktu w trakcie posił-
ku w zależności od masy ciała zwierzęcia:

• Małe zwierzęta do 10 kg – 1 kapsułka 
• Psy średnie 10-25 kg – 2 kapsułki 
• Psy ras dużych i olbrzymich powyżej 25 kg – 3 kapsułki

W  razie potrzeby można otworzyć kapsułkę i  wymieszać jej zawartość 
z  ulubionym przysmakiem. Jeśli sposób żywienia oparty jest tylko na 
suchej karmie, należy lekko zwilżyć karmę, tak żeby zawartość kapsułki 
przylegała do pokarmu i została spożyta przez zwierzę.

OSTEOARTHRISTOP PLUS

1 kapsułka

Siarczan glukozaminy 854 mg

Siarczan chondroityny 90 mg

Dimetylosulfon (MSM) 50 mg

Hialuronian sodu 10 mg

Witamina C (kwas l-askorbinowy) 25 mg

Mangan (bisglicynian manganu) 1,2 mg
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PRZEZNACZENIE:
• uzupełnienie diety zwierząt ze zdiagnozowanym nowotworem 

lub po przebytej chorobie,
• wspomaganie osobników w terminalnych stadiach chorób 

nieuleczalnych, 
• uzupełnienie diety u zwierząt starszych i ras predysponowanych 

do wystąpienia nowotworów.

NTS Diet™ to produkt stworzony specjalnie z myślą o wspomaganiu 
odżywiania zwierząt będących w trakcie terapii onkologicznj.
Składniki Vetfood NTS Diet™, dobrane z wykorzystaniem najnowszych 
badań naukowych, wpływają korzystnie na kondycję i  samopoczucie 
zwierząt wyniszczonych ciężką chorobą.
NTS Diet™ zalecany jest przy wspomaganiu redukcji procesów 
kacheksyjnych organizmu zwierzęcego różnej etiologii (np. kacheksji 
nowotworowej, ciężkich poparzeniach skóry, wypadkach samocho-
dowych). Produkt można podawać przez sondę dojelitowo w  trakcie 
śpiączki neurologicznej czy farmakologicznej.
NTS Diet™ zawiera:

• 60% kalorii z białka o strawności rzeczywistej min. 90%, a 40% 
kalorii z tłuszczu, skutecznie ogranicza poziom mleczanów 
w organizmie,

• bardzo małą ilość węglowodanów,
• argininę i beta-glukan zapewniające prawidłowe funkcjonowanie 

układu immunologicznego,
• HMB i glutaminę, które wspomagają ograniczenie wzrostu guzów 

nowotworowych i chronią tkankę mięśniową przed rozpadem,
• kwasy tłuszczowe Omega-3 zmniejszają uszkodzenia skóry po 

radioterapii, wpływają pozytywnie na wydłużenie okresu remisji,
• mieszankę kwasu alfa-liponowego, kozieradki i żeń-szenia, która 

podnosi wrażliwość na insulinę.

STOSOWANIE:
Jako wyłączny pokarm dziennie zaleca się podawać:

• 115 g produktu na każde 10 kg masy ciała zwierzęcia

Jako codzienne uzupełnienie diety zwierzęcia podawać:
• 5 g proszku na każde 10 kg masy ciała jako posypkę do pokarmu

W  celu przygotowania karmy, należy wymieszać zawartość saszetki 
z  wodą w  stosunku 1:1 (115 g produktu/115 ml wody), natomiast do 
podawania przez sondę w stosunku 1:2 (115 g produktu/230 ml wody). 
Rekomendowaną dzienną porcję można podzielić na kilka posiłków.

PREMIUM NTS Diet™
115 g
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115 g

L-arginina 1,9 g

Kwas α-liponowy 285 mg

Ekstrakt ze skórek winogron* 1,35 g

Tauryna 237 mg

Saccharomyces cerevisiae var boulardii 575 mg

L-tryptofan 12 mg

Mikrokapsułkowany olej z ryb (Omega-3) 14,3 g

Inulina + Oligofruktoza (prebiotyki) 12,4 g

β-hydroksy-β-metylomaślan wapnia (HMB) 0,95 g

Ekstrakt z  drożdży piekarniczych Saccharomyces 
cerevisiae**

110 mg

Kwas L-glutaminowy 4,8 g

Ekstrakt z kozieradki (Trigonella foenum-graecum L.) 47 mg

Ekstrakt z żeń-szenia (Panax ginseng C.A. Meyer) 48 mg

*- standaryzowany na zawartość resweratrolu – 30%

**- standaryzowany na zawartość β-glukanu 1,3/1,6 – 70%
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PRZEZNACZENIE:
• uzupełnienie diety zwierząt ze zdiagnozowanym nowotworem 

lub po przebytej chorobie,
• wspomaganie osobników w terminalnych stadiach chorób 

nieuleczalnych, 
• uzupełnienie diety u zwierząt starszych i ras predysponowanych 

do wystąpienia nowotworów.

NTS Immunactiv to produkt stworzony w celu wspomagania odżywia-
nia u zwierząt wyniszczonych chorobą nowotworową.
Składniki NTS Immunactiv, dobrane z wykorzystaniem wyników najnow-
szych badań naukowych, wpływają korzystnie na kondycję i samopoczu-
cie zwierząt wyniszczonych ciężką chorobą. Produkt rekomendowany 
jako wsparcie dla zwierząt wymagających opieki paliatywnej, w trakcie 
trwania choroby, przed i po zabiegach w celu poprawy dobrostanu zwie-
rzęcia. Może stanowić uzupełnienie diety zwierząt geriatrycznych lub 
osobników predysponowanych do wystąpienia nowotworów. 
NTS Immunactiv zawiera:

• argininę i glutaminę – aminokwasy wspomagające ogranicze-
nie wzrostu guzów nowotworowych i zapewniające prawidłowe 
funkcjonowanie układu immunologicznego,

• HMB i BCAA – zapewniające odpowiednią ochronę białek mię-
śniowych przed ich rozpadem,

• kwasy tłuszczowe Omega-3 – ich pochodne korzystnie 
wpływają na procesy hamujące kacheksje w przebiegu choroby 
nowotworowej,

• kwas alfa-liponowy, witaminę A i E – najsilniejsze przeciwu-
tleniacze,

• dużą porcję witaminy B1 – istotnej w obniżeniu intensywności 
procesów kacheksji,

• mieszankę enzymów trawiennych – wspomagającą prawidłowe 
procesy trawienne.

STOSOWANIE:
Dziennie zaleca się podawać następujące ilości produktu w trakcie posił-
ku w zależności od masy ciała zwierzęcia:

• Gryzonie – ½ kapsułki
• Małe zwierzęta do 10 kg – 1 kapsułka 
• Psy średnie 10-25 kg – 2 kapsułki 
• Psy ras dużych i olbrzymich powyżej 25 kg – 3 kapsułki

W  razie potrzeby można otworzyć kapsułkę i  wymieszać jej zawartość 
z  ulubionym przysmakiem. Jeśli sposób żywienia oparty jest tylko na 
suchej karmie, należy lekko zwilżyć karmę, tak żeby zawartość kapsułki 
przylegała do pokarmu i została spożyta przez zwierzę.

PREMIUM NTS 
IMMUNACTIV

30 kaps

90 kaps
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1 kapsułka

L-arginina 20,2 mg

L-izoleucyna 22,7 mg

L-walina 27,8 mg

Mikrokapsułkowany kwas CLA 70 mg

L-tryptofan 510 μg

Melatonina 2 mg

Kwas α-liponowy 30 mg

Witamina A (octan retinylu) 2 950 IU

Witamina E (α-tokoferol) 19,7 IU

Tiamina 20,2 mg

Mikrokapsułkowany olej z ryb (Omega-3) 210,5 mg

L-leucyna 50,6 mg

β-hydroksy-β-metylomaślan wapnia (HMB) 107,5 mg

Kwas L-glutaminowy 50,6 mg

Ekstrakt z kozieradki (Trigonella foenum-graecum L.) 20 mg

Lipaza 1 520 j.

Amylaza 1 260 j.

Proteaza 93 j.
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PRZEZNACZENIE:
• ograniczenie powstawania płytki nazębnej,
• nieprzyjemny zapach wydychanego powietrza,
• wspomaganie oczyszczenia organizmu.

PLAQUE CONTROL to produkt zawierający naturalne algi brunatne 
(Ascophyllum nodosum), które mają udowodnione korzystne działanie na 
zdrowie zwierząt, dzięki wysokiej zawartości witamin, związków mine-
ralnych, aminokwasów egzogennych oraz nienasyconych kwasów tłusz-
czowych. Skład produktu dopełnia ekstrakt z zielonej herbaty.
Algi brunatne wspierają prawidłowe procesy trawienne, podnoszą ogól-
ną odporność organizmu, wzmacniają sierść i  zdrowy wygląd okrywy 
włosowej. Wspomagają też regenrację układu nerwowego oraz oczysz-
czanie organizmu z  metali ciężkich. Regularne podawanie alg bru-
natnych przyczynia się do zmniejszenia tworzenia się bakteryjnej 
płytki nazębnej i stanowi doskonałą profilaktykę przeciw kamie-
niowi nazębnemu.
Jak działają algi morskie (Ascophyllum nodosum)?
Algi brunatne znajdujące się w produkcie Plaque Control zawierają 
trzy grupy substancji o  których wiadomo, że wpływają na akumulację 
płytki nazębnej:

1. Fenole, jod, fosforany.
2. Wysoka zawartość fukoidanu (10-15%), będącego źródłem siarki, 

która utrudnia przyleganie bakterii do pellikuli.
3. Cynk, krzemiany i siarczany, powodujące wzrost usiarczenia skład-

ników śliny i mogące wiązać wapń.
Udowodniono, że brunatny glon morski (Ascophyllum nodosum) zmie-
nia właściwości śliny, co utrudnia osadzanie się nalotu i  tworzenie 
kamienia nazębnego oraz zmniejszają ogólną ilość bakterii bytujących 
w jamie ustnej, tym samym zapobiega pojawianiu się nieprzyjemnego 

zapachu. Kiedy algi dostają się do przewodu pokarmowego, ich aktywne 
składniki trafiają do krwiobiegu, zmieniając skład śliny w taki sposób, 
że przyczynia się ona do rozpuszczania kamienia i przeciwdziała 
osadzaniu się na zębach płytki bakteryjnej. 
STOSOWANIE:
Dziennie zaleca się podawać następujące ilości produktu w trakcie posił-
ku w zależności od masy ciała zwierzęcia:  
Koty oraz małe i średnie psy do 20 kg – 1 płaska miarka
Duże psy powyżej 20 kg – 2 płaskie miarki
Jeśli sposób żywienia oparty jest tylko na suchej karmie, należy lekko 
ją zwilżyć, tak by proszek przylegał do pokarmu i  został spożyty przez 
zwierzę.

PLAQUE CONTROL
60 g

1 płaska miarka (420 mg)

Jod 336 μg
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PROAMYL
100 g

PRZEZNACZENIE:
• odżywienie zwierząt wychudzonych i wyniszczonych,
• wspomagająco przy hipoalbuminemii,
• w okresie rekonwalescencji,
• uzupełnienie diety zwierząt z zespołem złego wchłaniania,
• uzupełnienie diety zwierząt z alergiami i nietolerancjami pokar-

mowymi.

Proamyl to odżywka białkowa dla zwierząt, będąca źródłem wysokiej 
jakości hydrolizowanego białka drobiowego (88% pełnowartościo-
wego białka), enzymów trzustkowych, kwasów tłuszczowych Ome-
ga-3, inuliny – prebiotyku oraz beta-glukanu. Produkt jest przezna-
czony do odżywiania zwierząt wychudzonych i wyniszczonych.
Hydrolizat białkowy zawarty w produkcie dostarcza wysoce przyswa-
jalny komplet aminokwasów, które wspomagają wzrost masy mięśnio-
wej oraz regenerację całego organizmu.
Zawartość enzymów trawiennych: proteazy, lipazy, amylazy uła-
twia trawienie i  wchłanianie trzech składników odżywczych (białek, 
tłuszczów oraz węglowodanów), co umożliwia znacznie lepsze wykorzy-
stywanie przez organizm składników biologicznie aktywnych zawartych 
w diecie.
Dodatek kwasów tłuszczowych Omega-3 reguluje procesy zapalne, 
zapobiega wychudzeniu i wpływa na zdrowy wygląd okrywy włosowej.
Dodatek inuliny, będącej źródłem oligosacharydów, stanowi pożywkę 
dla korzystnej mikroflory przewodu pokarmowego.
Rozwój prawidłowej mikroflory sprzyja stabilizacji pracy jelita grubego 
oraz poprawia konsystencję kału. Ponadto ogranicza wydalanie niestra-
wionych składników pokarmowych i  wytwarzanie nieprzyjemnych ga-
zów. Odżywka zawiera również ekstrakt z  drożdży Saccharomyces 
cerevisiae standaryzowany na zawartość beta-glukanu 1,3/1,6 – 70%. 
Beta-glukan posiada wyjątkowe właściwości pobudzające odporność or-
ganizmu, co jest wyjątkowo istotne podczas rekonwalescencji i w przy-
padku ogólnego osłabienia organizmu.

STOSOWANIE:
Dziennie zaleca się podawać następujące ilości produktu w trakcie posił-
ku w zależności od masy ciała zwierzęcia:

• Małe zwierzęta do 10 kg – 1 płaska miarka (20 g)
• Psy średnie 10-25 kg – 2 płaskie miarki (40 g)
• Psy ras dużych i olbrzymich powyżej 25 kg – 3 płaskie 

miarki (60 g)

Zaleca się podawać produkt wraz z posiłkiem. Zawartość miarki można 
wymieszać z  karmą suchą, mokrą lub wodą. Rekomendowana porcja 
dzienna może zostać podzielona na kilka posiłków.

*- standaryzowany na zawartość β-glukanu 1,3/1,6 – 70%

1 płaska miarka (20 g)

Hydrolizat białka drobiowego 19,0 g

Inulina 320 mg

Ekstrakt z drożdży piekarniczych 
Saccharomyces cerevisiae*

300 mg

Mikrokapsułkowany olej z ryb (Omega-3) 240 mg

Lipaza 1550 j.

Amylaza 1290 j.

Proteaza 95 j.
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PRZEZNACZENIE:
• wspomaganie prawidłowej pracy gruczołu tarczowego u zwierząt,
• wspomaganie odporności.

Thyro Force to innowacyjny produkt na rynku weterynaryjnym, które-
go aktywne składniki wspierają prawidłową pracę gruczołu tarczowego 
u zwierząt. Produkt zawiera optymalne połączenie składników: tyrozyny, 
jodu, cynku, selenu, żelaza, ashwagandhy, witamin D3, A  i  E oraz kom-
pleksu witamin z  grupy B. Są one niezbędne do produkcji hormonów 
tarczycy: trójjodotyroniny (T3) i tyroksyny (T4) oraz poprawnego funkcjo-
nowania układu odpornościowego i hormonalnego.
Tyrozyna – aminokwas endogenny, który jest prekursorem hormonów 
tarczycy T3 i T4. Deficyt tego związku wiąże się z niedoczynnością tarczy-
cy.
Jod – jeden z najważniejszych składników mineralnych odgrywających 
istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy. W przypadku jego 
niedoboru niemożliwa jest produkcja hormonów tarczycy.
Żelazo – stanowi składnik peroksydazy jodującej, która jest enzymem 
odpowiedzialnym za syntezę hormonów tarczycy. Niedobór żelaza przy-
czynia się do zwiększonego wydzielania TSH oraz zmniejszonej produkcji 
hormonów tarczycy, poprzez redukcję konwersji T4 do T3.
Cynk – jest składnikiem białek receptorowych T3. Działa przeciwzapalnie, 
przeciwutleniająco, wspiera pracę układu odpornościowego. Wraz z ob-
niżeniem się jego stężenia we krwi, rośnie miano przeciwciał przeciwtar-
czycowych (anty-TG, anty-TPO). Jego niedobór przekłada się również na 
obniżony poziom T3 i T4.
Witamina D3 – wykazuje silne działanie immunomodulujące, co ma 
bardzo istotne znaczenie w przypadku chorób tarczycy o podłożu au-
toimmunologicznym. Wpływa na regulację proliferacji i  różnicowanie 
komórek układu immunologicznego. W badaniach naukowych zaobser-
wowano, że TSH miał tym wyższą wartość, im większy był deficyt wita-
miny D.

Witaminy A i E – jako naturalne związki o działaniu antyoksydacyjnym, 
przeciwdziałają wolnym rodnikom tlenowym i łagodzą stres oksydacyjny, 
będący czynnikiem niszczącym komórki tkanki tarczycowej.
Kompleks witamin z grupy B – jest niezbędny do prawidłowej pracy 
tarczycy. W  badaniach naukowych wykazano, że osobniki cierpiące na 
niedoczynność tarczycy mają często niedobory kwasu foliowego oraz 
witaminy B12, która jest potrzebna do optymalnej pracy enzymu odpo-
wiedzialnego za powstanie T3.
Ashwagandha – optymalizuje odpowiedź organizmu na stres, stymulu-
je gruczoł tarczowy do produkcji trójjodotyroniny i tyroksyny.
STOSOWANIE:
Zaleca się podawać:

• 1 kapsułkę na każde 10 kg masy ciała zwierzęcia.

U  mniejszych zwierząt zawartość kapsułki należy podzielić proporcjo-
nalnie do masy ciała zwierzęcia i wymieszać z pokarmem suchym, mo-
krym, przysmakiem lub wodą. Produkt występuje w formie otwieralnych 
kapsułek z zastosowaną innowacyjną technologią mikrokapsułkowania. 
Zaleca się podawanie produkt wraz z posiłkiem. Rekomendowana porcja 
dzienna może zostać podzielona na kilka posiłków.

60 kaps

120 kaps

THYRO FORCE
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Animals
First

1 kapsułka

Witamina B1 (monoazotan tiaminy) 1,1 mg

Witamina B2 (ryboflawina) 1,3 mg

Kwas nikotynowy 14,1 mg

D-pantotenian wapnia 6,2 mg

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 1,3 mg

Biotyna (D-biotyna) 54 µg

Kwas foliowy 320 µg

Witamina B12 (cyjanokobalamina) 2,6 µg

Witamina A (octan retinylu) 1 950 IU

Witamina E (α-tokoferol) 13 IU

Witamina D3 (cholekalcyferol) 500 IU

Cynk (bisglicynian cynku) 10,7 mg

Żelazo (bisglicynian żelaza) 5,1 mg

L-tyrozyna 100 mg

Ekstrakt z ashwagandhy (Withania somnifera) 130 mg

Jod 140 µg
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Szczoteczki dwugłowicowe Vetfood Professional to łatwe w  użyciu i  przyjazne dla 
zwierząt produkty, które pomagają w  utrzymaniu właściwej higieny jamy ustnej i  dobrej 
kondycji przyzębia.
Regularne szczotkowanie zębów pozwala mechanicznie usuwać płytkę bakteryjną oraz 
przyczynia się do znacznego wydłużenia czasu pomiędzy zabiegami stomatologicznymi. 
Systematyczne czyszczenie zębów szczoteczką Vetfood Professional jest również skutecz-
nym sposobem zapobiegania chorobom zębów.
STOSOWANIE:
Nałóż pastę do zębów dla zwierząt na szczoteczkę. Czyszczenie zacznij delikatnie, tak aby 
zwierzę przyzwyczaiło się do nowej czynności. Wykonuj krótkie ruchy ścierające, czyszcząc 
kolejne partie jamy ustnej. Podczas szczotkowania przechylaj szczoteczkę z boku na bok.
Rozmiar S – rekomendowany dla kotów i psów do 10 kg masy ciała
Rozmiar M – rekomendowany dla psów powyżej 10 kg masy ciała
PORADA:
Nie należy pozwalać zwierzęciu na gryzienie szczoteczki. Rekomen-
duje się unikać stosowania pasty do zębów przeznaczonej dla ludzi, 
gdyż może ona spowodować niepożądane reakcje i problemy żo-
łądkowo-jelitowe u zwierząt.

SZCZOTECZKA Vetfood

S
rozmiar

M
rozmiar
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PRZEZNACZENIE:
• wspomaganie prawidłowego funkcjonowania układu moczowe-

go u zwierząt z przewlekłą niewydolnością nerek oraz chorobami 
dolnych dróg moczowych,

• wspomagająco u osobników z nawracającymi infekcjami pęche-
rza moczowego.

UROforce jest produktem, którego precyzyjnie dobrane składniki regu-
lują oraz wspomagają funkcje układu moczowego, zwłaszcza w schorze-
niach dolnych dróg moczowych i u zwierząt z przewlekłą niewydolno-
ścią nerek.
W składzie UROforce znajdują się:
Wapń – pomaga regulować gospodarkę wapniowo - fosforową, często 
zaburzoną u osobników z przewklekłą niewydolnością nerek spowodo-
waną ograniczoną zdolnością do usuwania fosforu z organizmu. 
Witamina D – u osobników z przewlekłą chorobą nerek często diagno-
zuje się niedobór czynnej postaci witaminy D.
Potas – wpływa korzystnie na zachowanie równowagi elektrolitowej.
Rzewień – wpływa pozytywnie na obniżenie ilości zmian sklerotycznych 
w kłębuszkach nerkowych, co pomaga spowolnić postęp dolegliwości 
nerkowych. Wspomaga i  stabilizuje stężenie kreatyniny w  surowicy, 
wspiera procesy ograniczające białkomocz i ułatwia utrzymanie stabilnej 
masy ciała.
Żurawina – utrudnia zasiedlenie pęcherza moczowego przez bakterie 
wywołujące przewlekłe zakażenia dróg moczowych.
Chondroityna – wchodzi w skład błony śluzowej pęcherza moczowe-
go. Suplementacja chondoityny istotnie poprawia szczelność tej błony. 
Witamina B6 – zwiększa odporność organizmu, łagodzi skutki uboczne 
leków stosowanych w  terapii chorób układu moczowego. Wspomaga 
zmniejszenie wydalania kwasu szczawiowego z moczem oraz redukuje 
ryzyko tworzenia się kamieni szczawianowych w pęcherzu moczowym.
Witamina C – w sposób umiarkowany zakwasza mocz, co wpływa na 
zmniejszenie ryzyka zakażeń bakteryjnych pęcherza moczowego.
STOSOWANIE:

Zaleca się podawać następujące ilości produktu w zależności od masy 
ciała zwierzęcia:

• Małe zwierzęta do 5 kg m.c.: ½ kapsułki dwa razy dziennie (rano 
i wieczorem)

• Koty i małe psy do 10 kg m.c.: 1 kapsułka dwa razy dziennie (rano 
i wieczorem)

• Psy średnie o masie ciała 10-25 kg: 2 kapsułki dwa razy dziennie 
(rano i wieczorem)

• Psy ras dużych i olbrzymich powyżej 25 kg m.c.: 3 kapsułki dwa 
razy dziennie (rano i wieczorem)

W razie potrzeby zaleca się otworzyć kapsułkę i wymieszać jej zawartość 
z ulubionym przysmakiem. Jeśli dieta oparta jest tylko na suchej karmie, 
należy lekko zwilżyć karmę, tak żeby zawartość kapsułki przylegała do 
pokarmu i została spożyta przez zwierzę.

URO FORCE
30 kaps

60 kaps

1 kapsułka

Potas (cytrynian potasu) 100 mg

Ekstrakt z korzenia rzewienia (Rheum palmatum L) 75 mg

Żurawina (Vaccinium macrocarpon)  37,5 mg

Wapń (bisglicynian wapnia)  100 mg

Magnez (bisglicynian magnezu) 12,5 mg

Siarczan chondroityny 25 mg

Witamina D3 (cholekalcyferol) 12,5 IU

Witamina C (kwas askorbinowy)  5 mg

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 45 µg
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PRZEZNACZENIE:
• wspomaganie prawidłowego odżywiania u zwierząt z tenden-

cjami do pojawiania się kamieni szczawianowych w układzie 
moczowym,

• zapobieganie infekcjom w obrębie dróg moczowych,
• w przypadku stanów wymagających alkalizacji moczu.

UROFORCE plus B6 to produkt wspomagający ograniczenie tworzenia 
się kamieni szczawianowo-wapniowych oraz zapewniajacy optymal-
ny poziom magnezu oraz potasu we krwi.
Zawarte w produkcie cytryniany potasu i magnezu pełnią rolę inhibi-
torów procesu krystalizacji i tworzenia się kamieni szczawianowych. Po-
dawany doustnie cytrynian potasu wiąże wapń i  tworzy rozpuszczalny 
w wodzie cytrynian wapnia. Dodatkowo dochodzi do łagodnej alkalizacji 
moczu, co wspomaga rozpuszczalność szczawianów wapnia. Kolejnym 
aktywnym składnikiem preparatu jest witamina B6 (pirydoksyna), któ-
rej możliwy niedobór w organizmie prowadzi do zwiększonej endogen-
nej produkcji kwasu szczawiowego. Zawarta w  produkcie witamina B6 
ma funkcje przeciwdziałania ewentualnemu niedoborowi tej witaminy 
i zapewnienia profilaktyki kamicy szczawianowej.

STOSOWANIE:
Zaleca się podawać następujące ilości produktu w zależności od masy 
ciała zwierzęcia:

• Małe zwierzęta do 3 kg m.c.: ½ kapsułki, dwa razy dziennie (rano 
i wieczorem)

• Koty i małe psy do 10 kg m.c.: 1 kapsułka, dwa razy dziennie (rano 
i wieczorem)

• Psy średnie o masie ciała 10-25 kg: 2 kapsułki, dwa razy dziennie 
(rano i wieczorem)

• Psy ras dużych i olbrzymich powyżej 25 kg m.c.: 3 kapsułki, dwa 
razy dziennie (rano i wieczorem)

Okres stosowania: do 6 miesięcy. Przed użyciem zaleca się konsultację 
z  lekarzem weterynarii. W  trakcie przyjmowania produktu warto regu-
larnie kontrolować pH moczu u zwierzęcia. Zwierzęciu należy zapewnić 
stały dostęp do wody.

URO FORCE PLUS B6
120 kaps

1 kapsułka

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 20 mg

Cytrynian potasu 200 mg

Cytrynian magnezu-potasu 100 mg
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PRZEZNACZENIE:
• wspomagająco przy zespółe suchego oka (kcs),
• przy zaczerwienieniu oczu,
• wspomagająco przy zaburzeniach funkcji gruczołów łzowych na 

tle nerwowym,
• w trakcie zakażenia drobnoustrojami (herpeswirus, leiszmanioza),
• u zwierzat posiadających alergie, cukrzyce, urazy narządu wzroku, 

wady wrodzone, nadczynność kory nadnerczy,
• wspierająco podczas uszkodzenia i zapalenia spojówki, rogówki,
• łagodząco przy nadreaktywności, podrażnieniu spojówek,
• wspomagająco podczas miejscowego leczenia jaskry.

VisioPet VetDrops to krople do oczu zawierające kwas hialuronowy 
o  wysokiej masie cząsteczkowej (1700 kDa) oraz naturalną substancję 
lipidową PEA (palmitoetylenoamid). 
Substancje znajdujące się w  produkcie wykazują działanie łagodzące 
oraz nawilżające.
Kwas hialuronowy to fizjologiczny polimer będący naturalnym skład-
nikiem tkanek oka.
Posiada zdolność do wiązania się z powierzchnią rogówki oraz zatrzymy-
wania dużych ilości wody, co jest istotnym czynnikiem regulującym na-
wilżenie i wspomagającym ochronę tkanek gałki ocznej. Spełnia szereg 
funkcji, a mianowicie stymuluje regenerację nabłonka rogówki, stabilizu-
je przedrogówkowy film łzowy odbudowując jego warstwę śluzową oraz 
optymalizuje wiązanie warstwy wodnej filmu łzowego z nabłonkiem ro-
gówki. 
PEA (palmitoetylenoamid) jest naturalną substancją lipidową oka, któ-
rej ilość zmienia się w przebiegu procesów chorobowych, celem ochro-
ny gałki ocznej. Wspomaga obniżyć nadmierną degranulację komórek 
tucznych oraz przywrócenie homeostazy oka. Ma działanie kojące.

STOSOWANIE:
Przed rozpoczęciem umyć dokładnie ręce.
Usunąć wydzielinę oraz zabrudzenia z zewnętrznych kącików oczu. Ode-
rwać jedną fiolkę.
Wstrząsnąć delikatnie przez kilka sekund, a następnie przekręcić nakrętkę 
by otworzyć fiolkę.
Przytrzymać zwierzę i  odciągnąć dolną powiekę tworząc kieszonkę. 
Wkropić 1 do 2 kropli do oka (oczu) dwa razy dziennie lub częściej, we-
dług wskazówek lekarza weterynarii, nie dotykając przy tym oka koń-
cówką fiolki.
Zamknąć szczelnie fiolkę odwrotnym końcem nakrętki.
Po otwarciu przechowywać w lodówce. Nie stosować dłużej niż przez 36 
godzin od pierwszego otwarcia opakowania.

VISIOPET VETDROPS
5 x 

0,4 ml

składniki:

woda, gliceryna, alkohol poliwinylowy, fosforan dwusodowy, 
cyklodekstryna metylu, cytrynian potasu, hialuronian sodu, 
fosforan sodu, palmitynamid MEA (Palmitoetylenoamid 
(PEA)), chlorek sodu, kwas cytrynowy
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PRZEZNACZENIE:
• okres przed i po zabiegu okulistycznym, żeby odżywić narząd 

wzroku,
• wspomagająco u zwierząt geriatrycznych,
• u psów pracujących i sportowych narażonych na intensywny 

wysiłek fizyczny,
• ograniczenie ryzyka rozwoju chorób oczu o podłożu wolnorod-

nikowym.

VisioPet VetCaps - unikatowy produkt, którego aktywne składniki 
wspierają prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku. 
Każda kapsułka VisioPet Vet Caps zawiera 14 antyoksydantów.
Antyoksydanty (inaczej przeciwutleniacze) to grupa związków, któ-
ra zapobiega procesom utleniania w organizmie oraz ma zdolność do 
neutralizacji wolnych rodników, powstających w wyniku tej reakcji che-
micznej. Reaktywne formy tlenu (wolne rodniki) uszkadzają białka, DNA, 
nienasycone kwasy tłuszczowe, wchodzące w skład błon komórkowych, 
polisacharydy oraz lipidy obecne we krwi. Osłabienie, bądź załamanie 
bariery antyoksydacyjnej w komórkach przyspiesza proces starzenia się 
organizmu. Gdy cząsteczka wolnego rodnika styka się z cząsteczką prze-
ciwutleniacza, otrzymuje od niej brakujący elektron i jest neutralizowana. 
Bardzo ważna jest zatem regularna dostępność antyoksydantów w co-
dziennej diecie zwierząt, aby ograniczać niekorzystne działanie reaktyw-
nych form tlenu na ich organizm.
Kluczowe antyoksydanty zawarte w VisioPet VetCaps:
Kwasy Omega-3 (EPA i DHA) – wpływają wspomagająco na ukrwienie 
nerwu wzrokowego.
Ekstrakt z zielonej herbaty (Galusan epigallokatechiny) – neutrali-
zuje reaktywne formy tlenu.
Ekstrakt z pestek winogron (Proantocyjanidyny) – usprawnia mi-
krokrążenie w gałce ocznej.

Ekstrakt z borówki czarnej (Antocyjany) – pomaga siatkówce spraw-
niej adaptować się do zmiennego naświetlenia, wzmacnia naczynia wło-
sowate w oku.
Ekstrakt z aksamitki (Luteina i Zeaksantyna) – zawiera karotenoidy, 
które są niezbędne do ochrony soczewki i siatkówki przed oksydantami 
oraz promieniowaniem UV (wysokoenergetycznym światłem niebie-
skim). 
Ekstrakt z  ginkgo biloba (Ginkoflawonoglikozydy) – zwiększa 
ukrwienie tkanek narządu wzroku. Wspomaga aktywność umysłową, 
zdolność prawidłowego postrzegania, zapamiętywania i  neutralizuje 
działanie wolnych rodników w organizmie.
Kwas alfa-liponowy (ALA) – odżywia narząd wzroku.
Ekstrakt z pomidora (Likopen) – likopen zmniejsza ryzyko utleniania 
lipidów surowicy krwi.
Witamina A, C i E – kompleks witamin o działaniu antyoksydacyjnym.
Cynk (w postaci chelatu aminokwasowego) – przyczynia się do lep-
szego odżywienia i ukrwienia gałki ocznej.
STOSOWANIE:
Dziennie zaleca się podawać 1 kapsułkę na każde 20 kg masy ciała 
zwierzęcia. 
U  mniejszych zwierząt należy zawartość kapsułki podzielić proporcjo-
nalnie do rekomendowanego stosowania i wymieszać z pokarmem su-
chym, mokrym lub wodą.
Produkt występuje w formie otwieralnych kapsułek z zastosowaną inno-
wacyjną technologią mikrokapsułkowania. Zaleca się podawać produkt 
wraz z posiłkiem. Jeśli sposób żywienia oparty jest tylko na suchej kar-
mie, należy lekko zwilżyć karmę, tak żeby zawartość kapsułki przylegała 
do żywności i  została spożyta przez zwierzę. Rekomendowana porcja 
dzienna może zostać podzielona na kilka posiłków.

VISIOPET VETCAPS
30 kaps



14 antyoksydantów
w 1 kapsułce
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1 kapsułka

Witamina A (octan retinylu) 835 IU

Witamina C (kwas l-askorbinowy) 85 mg

Witamina E (α-tokoferol) 43 IU

Witamina B1 (monoazotan tiaminy) 1,7 mg

Witamina B2 (ryboflawina) 2,2 mg

Nikotynamid 23,2 mg

D-pantotenian wapnia 10,3 mg

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 2,2 mg

Biotyna (d-biotyna) 89 µg

Kwas foliowy 528 µg

Witamina B12 (cyjanokobalamina) 4,3 µg

Cynk (bisglicynian cynku) 4,3 mg

Mikrokapsułkowany olej z ryb (Omega-3) 104,2 mg

Lecytyna (fosfolipidy) 58,7 mg

Vision Care Formula (likopen, ekstrakt 

z aksamitki (luteina i zeaksantyna), ekstrakt z pestek 

winogron (proantocyjanidyny))

282,5 mg

Anti-Oxidant Formula (kwas α-liponowy, 

ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakt z ginkgo biloba, 

ekstrakt z borówki czarnej)

146,8 mg
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PRZEZNACZENIE:
• w okresie obniżonej odporności, sytuacjach stresowych
• dla szczeniąt, kociąt w okresie wzrostu
• w celu zbilansowania niedoborów diety
• w okresie rekonwalescencji
• w trakcie ciąży i laktacji
• dla zwierząt pracujących lub aktywnie uprawiających sport.

VITActiv to starannie zbilansowany zestaw witamin i  minerałów dla 
psów i  kotów. Produkt jest doskonałym uzupełnieniem diety zwierząt 
w każdym wieku. 
Składniki aktywne zawarte w produkcie wspomagają prawidłowe funk-
cjonowanie, wzrost i  rozwój organizmu oraz uzupełniają dietę o  nie-
zbędne dla zdrowia składniki odżywcze w tym: witaminy, minerały, an-
tyoksydanty (kwas alfa- liponowy, kwasy tłuszczowe Omega-3) i związki 
wspierające odporność: beta-glukan 1,3/1,6 oraz algi brunatne.
STOSOWANIE:
Dziennie zaleca się podawać następujące ilości produktu w trakcie posił-
ku w zależności od masy ciała zwierzęcia:

• Koty i psy do 15 kg – 1 kapsułka 
• Psy średnie 15-30 kg – 2 kapsułki 
• Psy duże powyżej 30 kg – 3 kapsułki 

W przypadku trudności w doustnym podaniu kapsułki, zaleca się otwo-
rzyć kapsułkę i wymieszać jej zawartość z ulubionym przysmakiem. Jeśli 
dieta oparta jest tylko na suchej karmie, należy lekko zwilżyć karmę, tak 
żeby zawartość kapsułki przylegała do żywności i została spożyta przez 
zwierzę.

60 kaps

VITACTIV

1 kapsułka

Witamina A (octan retinylu) 1 450 IU

Witamina D3 (cholekalcyferol) 125 IU

Witamina E (α-tokoferol) 9,8 IU 

Witamina C (kwas askorbinowy) 47 mg  

Witamina B1 (monoazotan tiaminy) 1,1 mg  

Witamina B2 (ryboflawina) 1,3 mg

Nikotynamid 14,2 mg

D-pantotenian wapnia 5,9 mg 

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 1,3 mg 

Biotyna (d-biotyna) 51 μg

Kwas foliowy 250 μg 

Witamina B12 (cyjanokobalamina) 13  μg 

Żelazo (siarczan żelaza(II)) 14,7 mg  

Cynk (bisglicynian cynku i siarczan cynku) 16,3 mg 

Miedź (bisglicynian miedzi i  siarczan mie-

dzi(II)) 
1,6 mg 

Mangan (siarczan manganu(II)) 2,1 mg

Selen (selenin sodu) 58 μg

Molibden (molibdenian(VI) sodu) 53 μg

Jod (jodek potasu) 157 μg

Immunity Complex (algi brunatne 

(Ascophyllum nodosum),ekstrakt z  drożdży 

piekarniczych Saccharomyces cerevisiae)

55 mg

AntyOxy Complex (kwas α-liponowy, 

mikrokapsułkowany olej rybi (źródło kwasów 

tłuszczowych Omega-3))

40 mg
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CO WYRÓŻNIA NASZE SZAMPONY?

PAMIĘTAJ!
Do kąpieli należy używać wyłącznie szamponów z właściwym pH, 
przeznaczonych dla zwierząt.
Szampony dla ludzi są nieodpowiednie dla zwierząt, gdyż pH skóry zwierzęcia 
i człowieka różni się zasadniczo (np. pH skóry psa wynosi 7,5 podczas gdy pH skóry 
człowieka 5,5). 

Doskonale zbilansowany skład

Wygodne
opakowania
ułatwiające

aplikację
szamponu

Wysoka
wydajność



125 ml
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DERMACTIV SHAMPOO

PRZEZNACZENIE:
• atopowe zapalenie skóry (AZS),
• infekcje typu bakteryjnego lub drożdżakowego,
• alergie zewnętrzne,
• świąd,
• dermatozy zależne od hormonów.

DermActiv Shampoo jest dermokosmetykiem weterynaryjnym dla 
psów i kotów ze skłonnościami do stanów zapalnych skóry wywołanych 
przez bakterie i  grzyby oraz będących następstwem nadwrażliwości 
i dermatoz zależnych od hormonów.
Składniki zawarte w  szamponie wykazują właściwości oczyszczające 
skórę i sierść oraz utrzymują właściwe pH.
Produkt posiada bardzo dobre właściwości myjące, sprzyja usuwaniu 
patogennych drobnoustrojów z powierzchni skóry oraz wspomaga od-
powiednią odbudowę warstwy lipidowej.
Zawarte w produkcie substancje aktywne odżywiają skórę i poprawiają 
odbudowę dobrej jakości okrywy włosowej.
Chlorheksydyna 3% – hamuje rozwój bakterii gram-dodatnich 
i gram-ujemnych oraz grzybów, w tym drożdżaków.
Olejek kokosowy – stymuluje wzrost sierści, odżywia i nawilża, skutecz-
nie wspomaga odbudowę bariery lipidowej.
Alantoina – intensywnie nawilża, koi podrażnienia, regeneruje, wygła-
dza i  zmiękcza naskórek, łagodzi objawy łuszczenia się skóry, pobudza 
ziarninowanie i tworzenie naskórka.
Panthenol prowitamina B5 – łagodzi podrażnienia, nadaje blask 
sierści, przyspiesza regenerację tkanek, wspomaga gojenie uszkodzeń, 
zmniejsza świąd, utrzymuje prawidłowe nawilżenie naskórka.

STOSOWANIE:
• Zapalenia skóry i widoczne objawy chorobowe: 2-3 razy w tygo-

dniu przez 2-3 tygodnie. Po unormowaniu się stanu zapalnego oraz 
objawów chorobowych można zmniejszyć częstotliwość kąpieli do 
jednej co 7-10 dni lub według zaleceń lekarza weterynarii

• Profilaktycznie: 1-2 razy na miesiąc lub według zaleceń lekarza we-
terynarii

Przeprowadzić kąpiel w  dwóch etapach. Podczas kąpieli chronić oczy 
i uszy zwierzęcia przed dostaniem się preparatu.
Etap I (usunięcie zabrudzeń, martwego naskórka):
Zmoczyć zwierzę ciepłą, bieżącą wodą, nałożyć i spienić szampon na ca-
łej powierzchni ciała zwierzęcia i spłukać.
Etap II (kąpiel właściwa o działaniu terapeutycznym):
Wmasowywać szampon w  sierść i  skórę zwierzęcia przez kilka minut, 
pozostawić na 10 min i dokładnie spłukać pod bieżącą wodą, wytrzeć 
ręcznikiem i wysuszyć na wolnym powietrzu.
UWAGA: Zwierzęcia nie należy suszyć suszarką! Może to przesuszyć skó-
rę, nasilić świąd i zmiany skórne.

składniki INCI:

aqua, cocamidopropyl betaine, coco-glucoside, disodium 
lauryl sulfosuccinate, glycerin, chlorhexidine digluconate 
(3%), sodium chloride, polysorbate 20, allantoin, panthenol, 
Cocos Nucifera oil, propylene glycol, benzyl alcohol, me-
thylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, sodium 
hydroxide

Szampon do skóry atopowej, w trakcie zapalenia.



125 ml
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HYPOACTIV SHAMPOO

PRZEZNACZENIE:
• dla szczeniąt i kociąt
• skóra wrażliwa ze skłonnościami do podrażnień,
• skóra skłonna do alergii,
• skóra ze skłonnościami do przesuszania się.

HypoActiv Shampoo jest delikatnym dermokosmetykiem weteryna-
ryjnym dla psów i kotów ze skórą wrażliwą, skłonną do alergii.
Składniki zawarte w  szamponie wykazują właściwości oczyszczające 
skórę i sierść oraz utrzymują właściwe pH.
Produkt posiada bardzo dobre właściwości myjące, delikatnie usuwa 
złuszczający się naskórek oraz zapewnia jego odpowiednie natłuszcze-
nie i nawilżenie. Dzięki zawartym w produkcie substancjom aktywnym 
pozytywnie wpływa na odbudowę zniszczonej skóry i sierści, a przy tym 
nie podrażnia delikatnej skóry zwierząt. Szampon jest odpowiedni dla 
szczeniąt i kociąt.
Nagietek – łagodzi skutki podrażnienia, działa bakteriostatycznie, rege-
neruje oraz przywraca równowagę skóry.
Aloes – utrzymuje prawidłowe nawilżenie naskórka, odżywia i  chroni 
przed infekcjami, reguluje pracę gruczołów łojowych.
Gliceryna – silnie nawilża i  regeneruje, łagodzi podrażnienia skóry, 
wspomaga funkcjonowanie lipidów skórnych, chroni skórę przed szko-
dliwym działaniem czynników zewnętrznych.

STOSOWANIE:
• Osłabiona kondycja skóry i sierści: 1-2 razy w tygodniu przez okres 

3 tygodni
• Profilaktycznie: 1-2 razy na miesiąc lub według zaleceń lekarza we-

terynarii

Podczas kąpieli chronić oczy i uszy zwierzęcia przed dostaniem się pre-
paratu.
Zmoczyć zwierzę ciepłą bieżącą wodą, nałożyć i wmasowywać szampon 
w  sierść i  skórę przez kilka minut, pozostawiać na 10 min i  dokładnie 
spłukać pod bieżącą wodą, wytrzeć ręcznikiem i wysuszyć na wolnym 
powietrzu.
UWAGA: Zwierzęcia nie należy suszyć suszarką! Może to przesuszyć skó-
rę, nasilić świąd i zmiany skórne.

składniki INCI:

aqua, sodium laureth sulfate, glycerin, cocamidopropyl beta-
ine, cocamide DEA, sodium chloride, polysorbate 20, Aloe 
Barbadensis leaf juice, Calendula Officinalis flower extract, 
propylene glycol, benzyl alcohol, methylchloroisothiazolino-
ne, methylisothiazolinone, citric acid

Szampon hipoalergiczny, do skóry wrażliwej.

od 
pierwszych

dni
życia



125 ml
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SEPTIACTIV SHAMPOO

PRZEZNACZENIE:
• skóra i sierść ze skłonnością do łojotoku,
• skóra nadmiernie złuszczająca się,
• nieprzyjemny zapach skóry i sierści związany z nieprawidłowym 

funkcjonowaniem gruczołów łojowych.

SeptiActiv Shampoo jest dermokosmetykiem weterynaryjnym dla 
psów i kotów ze skłonnościami do łojotoku, nadmiernego łuszczenia się 
skóry.
Składniki zawarte w  szamponie wykazują właściwości oczyszczające 
skórę i sierść, utrzymują właściwe pH, niwelują nieprzyjemny za-
pach skóry.
Produkt posiada bardzo dobre właściwości myjące, sprzyja usuwaniu 
martwych komórek z  powierzchni skóry oraz zapewnia odpowiednie 
natłuszczenie i nawilżenie naskórka, a przy tym pozytywnie wpływa na 
odbudowę zniszczonych partii skóry. Zawarte w  produkcie substancje 
aktywne poprawiają jakość okrywy włosowej.
Jałowiec – normalizuje działanie gruczołów łojowych, poprawia krąże-
nie krwi pod skórą. Zmniejsza świąd, działa antyseptycznie, bakteriobój-
czo oraz bakteriostatycznie.
Aloes – utrzymuje prawidłowe nawilżenie naskórka, odżywia i  chroni 
przed infekcjami, reguluje pracę gruczołów łojowych.
Gliceryna – silnie nawilża i  regeneruje, łagodzi podrażnienia skóry, 
wspomaga funkcjonowanie lipidów skórnych, chroni skórę przed szko-
dliwym działaniem czynników zewnętrznych.

STOSOWANIE:
• Problemy z  łojotokiem i  widoczne objawy chorobowe: 2-3 razy 

w  tygodniu przez 2-3 tygodnie. Po unormowaniu się stanu za-
palnego oraz objawów chorobowych można zmniejszyć często-
tliwość kąpieli do jednej co 7-10 dni lub według zaleceń lekarza 
weterynarii

• Profilaktycznie: 1-2 razy na miesiąc lub według zaleceń lekarza we-
terynarii

Przeprowadzić kąpiel w  dwóch etapach. Podczas kąpieli chronić oczy 
i uszy zwierzęcia przed dostaniem się preparatu.
Etap I (usunięcie zabrudzeń, martwego naskórka):
Zmoczyć zwierzę ciepłą, bieżącą wodą, nałożyć i spienić szampon na ca-
łej powierzchni ciała zwierzęcia i spłukać.
Etap II (kąpiel właściwa o działaniu terapeutycznym):
Wmasowywać szampon w  sierść i  skórę zwierzęcia przez kilka minut, 
pozostawić na 10 min i dokładnie spłukać pod bieżącą wodą, wytrzeć 
ręcznikiem i wysuszyć na wolnym powietrzu.
UWAGA: Zwierzęcia nie należy suszyć suszarką! Może to przesuszyć skó-
rę, nasilić świąd i zmiany skórne.

składniki INCI:

aqua, sodium laureth sulfate, glycerin, cocamidopropyl beta-
ine, cocamide DEA, sodium chloride, Aloe Barbadensis leaf 
juice, polysorbate 20, Juniperus Communis fruit oil, propyle-
ne glycol, benzyl alcohol, methylchloroisothiazolinone, me-
thylisothiazolinone, citric acid

Szampon przeznaczony do skóry łojotokowej, nadmiernie łuszczącej się.



Wspomaganie wytrzymałości i kondycji oraz 
przyspieszenie regeneracji psów sportowych.
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PRZEZNACZENIE:
• intensywny wysiłek fizyczny u psów pracujących, sportowych
• niedobór masy ciała,
• atrofia mięśni,
• spadek odporności,
• zaburzenia kostno-stawowe,
• rekonwalescencja.

HMB & POWER to produkt o działaniu anabolicznym i antykatabolicz-
nym, będący unikalnym połączeniem związków wspomagających funk-
cjonowanie psów pracujących oraz wykorzystywanych w celu zapobie-
gania utracie masy mięśniowej.
HMB – przyspiesza regenerację organizmu, ogranicza powysiłkowe 
uszkodzenia mięśni szkieletowych i  chroni zwierzę przed utratą białek 
mięśniowych podczas wysiłku fizycznego. Ponadto wzmacnia układ od-
pornościowy, reguluje poziom cholesterolu w surowicy krwi, zmniejsza 
ilość tkanki tłuszczowej i  wpływa na wzrost beztłuszczowej masy mię-
śniowej.
L-karnityna – ma kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia mięśni w ener-
gię, ogranicza produkcje kwasu mlekowego u psów sportowych, pracu-
jących i w konsekwencji uśmierza bóle mięśni. Jest substancją niezbędną 
w  energetycznych przemianach kwasów tłuszczowych. Wzmacnia siłę 
skurczu mięśnia sercowego, zwiększa tolerancję wysiłku i poprawia wy-
korzystanie tlenu.
L-arginina – jest związkiem niezbędnym do syntezy tlenku azotu, który 
odgrywa istotną rolę w procesie budowania masy mięśniowej. Wykazu-
je silne działanie anaboliczne – zwiększa wydzielanie hormonu wzrostu, 
stymuluje rozwój mięśni i ich ukrwienie oraz przyspiesza regenerację po-
wysiłkową. Wzmacnia odporność, wydolność, wytrzymałość treningową 
i przyspiesza procesy odnowy oraz gojenia ran.
Glukoza – to wysokoenergetyczny węglowodan prosty, który stanowi 
dobre źródło energii dla psów podczas intensywnego wysiłku fizyczne-
go.

STOSOWANIE:
Zaleca się podawać następujące ilości produktu w zależności od masy 
ciała:
Poza treningiem:

• na każde 15 kg masy ciała: 1 mała płaska miarka (1,7 g) – 2 razy 
dziennie (rano i wieczorem)

• na każde 30 kg masy ciała: 1 duża płaska miarka (3,4 g) – 2 razy 
dziennie (rano i wieczorem)

Podczas treningu:
• adekwatna ilość do masy ciała: 3 razy dziennie (rano, 30 minut 

przed intensywnym wysiłkiem oraz wieczorem)

Zaleca się podawać produkt z karmą suchą, mokrą, ulubionym przysma-
kiem lub wodą. Produkt wystarcza przeciętnie na dwa miesiące stosowa-
nia u zwierząt do 15 kg masy ciała.

HMB & POWER
150 g

1 duża miarka (3,4 g)

β-hydroksy-β-metylomaślan wapnia (HMB) 2 g

L-karnityna 510 mg

L-arginina 510 mg

Glukoza 340 mg
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