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ACE-GÁTLÓK

BENAMAX 2,5 mg / 5 mg / 20 mg 
ÍZESÍTETT TABLETTA KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE A.U.V. 
ÍZESÍTETT ACE-GÁTLÓ, KONGESZTÍV SZÍVELÉGTELENSÉG (KUTYA), IDÜLT VESEELÉGTELENSÉG (MACSKA) KEZELÉSÉRE

KISZERELÉSEK: 
▶ 2,5 mg – 2x14 db
▶ 5 mg – 2x14 db
▶ 20 mg – 4x7 db

HATÓANYAG: 
▶ Benazepril 2,5 mg / 5 mg / 20 mg

JAVALLAT: 

Kutyák pangásos szívelégtelenségének kezelésére:
▶  Gátolja a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszert, ennek eredmé-

nyeképpen csökken a kamrai előterhelés (preload) és az utóterhelés 
(afterload) is.

Macskák idült veseelégtelenségének kezelésére:
▶  Csökkenti a vérnyomást és a renalis hypertoniát, ezáltal gátolja 

a nephronok pusztulását és késlelteti az idült veseelégtelenség 
súlyosbodását.

▶ Csökkenti a proteinuriát.
▶ Javul a macskák étvágya.
▶  Macskákban a benazepril aktív metabolitja 85%-ban az epével ürül, 

ezért csökkent veseműködés esetén is biztonságosan alkalmazható.

CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA

ADAGOLÁS: 
Kutya 

Macska
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TSEFALEN 500 mg, 1000 mg  
FILMTABLETTA KUTYÁK SZÁMÁRA A.U.V. 
KUTYÁK BŐR-, LÉGÚTI ÉS HÚGYÚTI FERTŐZÉSEINEK KEZELÉSÉRE

CÉLÁLLATFAJ: KUTYA 

ADAGOLÁS: 
▶ 2 x 20 mg/kg - 2 x 30 mg/kg etetéskor
▶  Az eleséggel történő beadás csökkenti a gyomor-bélrendszeri mellékhatások 

(hányinger, hányás, hasmenés) előfordulását.
▶  A Tsefalen tablettát legalább 5 napon keresztül kell alkalmazni, húgyúti fertőzés 

esetén 14 napig, felületi és felületes pyodermák esetén legalább 3-4 héten keresztül, 
mély pyodermák esetén pedig legalább 6-8 héten keresztül.

▶  A bőrtünetek (papulák, pustulák, epidermalis colarettek) megszűnése után 
alkalmazása felületi és felületes pyodermáknál még legalább további 7-10 napon 
keresztül, mély pyodermáknál pedig további 14-21 napon keresztül javasolt.

KISZERELÉSEK: 
▶ 500 mg: 12 tabletta / doboz
▶ 1000 mg: 8 tabletta / doboz

JAVALLAT:
▶  Pyoderma
▶  Húgyúti fertőzések
▶ Légúti fertőzések

HATÓANYAG: 
▶ Cefalexin

ANTIBIOTIKUMOK

4
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CARPROX 20 MG, 50 MG, 100 MG  
ÍZESÍTETT TABLETTA 
GYULLADÁSCSÖKKENTŐ KUTYÁKNAK

CÉLÁLLATFAJ: KUTYA 

ADAGOLÁS:
▶  A készítmény javasolt dózisa 4 mg/ttkg karprofen szájon át, 

naponta két egyenlő részre osztva (2x2 mg/ttkg). 
▶  A klinikai állapot javulásának megfelelően, 7 nap után 

a napi adag 2 mg/ttkg-ra csökkenthető, napi egyszeri 
adagolással. Műtéti fájdalom csillapítására a napi adagot 2 
órával a beavatkozás előtt alkalmazzuk.

KISZERELÉSEK: 
▶  Carprox 20 mg ízesített tabletta: 

10x2 tabletta/doboz; 
50x2 tabletta/doboz

▶  Carprox 50 mg ízesített tabletta: 
10x2 tabletta/doboz; 
50x2 tabletta/doboz

▶  Carprox 100 mg ízesített tabletta: 
10x2 tabletta/doboz; 
50x2 tabletta/doboz

JAVALLAT:
▶  Gyulladáscsökkentő, fájdalom- és lázcsillapító készítmény 

kutyák mozgásszervi betegségeinek, fájdalommal járó  
heveny és idült gyulladásainak (degeneratív ízületi 
elváltozások, traumás ín- és izomsérülések) gyógykeze-
lésére, műtét utáni utókezelésekre, valamint a lágyrészek 
fájdalommal járó gyulladásainak kezelésére.

HATÓANYAG: 
▶ Karprofen

GYULLADÁSCSÖKKENTŐK
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AZ ÖNFELEDT FUTKÁROZÁS BOLDOGSÁGA
Karprofen hatóanyagú nem szteroid gyulladáscsökkentő kutyáknak

MAGYAR TERMÉK

További felvilágosítást kérjen állatorvosától, gyógyszerészétől!
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BŐRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA

CLOREXYDERM FORTE SAMPON 
FERTŐTLENÍTŐ ÉS TISZTÍTÓ SAMPON 
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ALKALMAZÁS:
▶  Az állatok szőrtakaróját jól be kell nedvesíteni langyos vízzel, majd a samponnal megmosni, és az érintett  

területeken (általában a mancsokon, a száj körül, a hason, nyakon, hónaljakon, lágyékon) óvatosan bedörzsölni. 
▶  Elegendő mennyiségű sampont használjunk, hogy sűrű hab képződjön.
▶  A sampont hagyjuk hatni 5-7 percen át, majd öblítsük le bő vízzel, hogy a hámképleteket és a faggyút teljesen 

eltávolítsuk. 
▶  A kezelést kétnaponta ismételjük meg 2-4 héten keresztül. 
▶  Ez alatt az idő alatt az állatot 12-24 óránként érdemes Clorexyderm oldattal kezelni.
▶  Az ilyen típusú bőrirritációnál gyakran jelentkezik visszaesés, ezért megelőzésként használjuk a Clorexyderm 

Forte Sampont 2 hetente.

KISZERELÉS: 
▶  200 ml

JAVALLAT:
▶  Pyoderma esetére.

TULAJDONSÁGAI:
▶  A klórhexidin elnyújtott hatást biztosít a bőr felületén, nem inakti- 

válják a szerves anyagok. Rendkívül széles spektrumú fertőtlenítőszer.

ÖSSZETÉTEL: 
▶ 2 % klórhexidin-diglükonát 
▶ Glicerin

Clorexyderm 
FORTE SAMPON

• fertőtlenítő sampon kutyák és
macskák részére

• klórhexidinnel és glicerinnel

• jól tolerált, nem szárítja a bőrt

• pyoderma esetére

A KLÓRHEXIDIN EREJÉVEL

8

2% klórhexidin-diglükonát 

15 -30  ml

M

30 -50  m

l

L

15  ml

S

max.
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CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA

CLOREXYDERM 4%-OS SAMPON
FERTŐTLENÍTŐ SAMPON 
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ALKALMAZÁS:
▶  Az első két hét során hetente kétszer, majd a következő két 

hét alatt hetente egyszer alkalmazzuk.
▶  Az állat szőrzetét nedvesítsük be alaposan langyos vízzel, 

vigyük fel a sampont és óvatosan dörzsöljük be a szőr 
növekedésével ellentétes irányban.

▶  Hagyjuk a sampont 5-10 percig hatni, majd alaposan 
öblítsük le langyos vízzel.

KISZERELÉS: 
▶  250 ml

JAVALLAT:
▶  Pyoderma
▶  Malassezia dermatitis
▶ Dermatophytosis kiegészítő kezelésére

ÖSSZETÉTEL: 
▶ 4%  klórhexidin-diglükonát
▶  Glicerin
▶  Lanolin

BŐRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
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OLDAT
Clorexyderm 
 

• fertőtlenítő hatása kiváló

• pyoderma esetére

• glicerint is tartalmaz

A KLÓRHEXIDIN EREJÉVEL
Clorexyderm
4%-OS SAMPON

· egyedülálló klórhexidin koncentráció

· széles spektrum

· hidratáló összetevőkkel

15 -30  ml

M

30 -50  m

l

L

15  ml

S

max.
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CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA

CLOREXYDERM OLDAT 
FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ SPRAY  
PYODERMA ESETÉRE
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ALKALMAZÁS: 
▶  Fújjuk be az állat teljes testfelületét a spray-vel, ne öblítsük 

le. Ideges kedvencek kezelésekor érdemes a készítményt 
egy tiszta törlőruhára fújni, és azzal bekenni az érintett 
bőrfelületet.

▶ A kezelés kezdetén naponta kétszer alkalmazzuk. 
▶  A kezelés kiegészítéseként használjunk Clorexyderm  

Forte sampont vagy Clorexyderm 4%-os sampont  
kétnaponta. 2-4 hetes kezelés után a Clorexyderm  
Spray-t hetente használjuk.

KISZERELÉS: 
▶  250 ml

JAVALLAT:
▶  Kiegészíti és fokozza a Clorexyderm Forte samponos, 

valamint a Clorexyderm 4%-os samponos fürdetés hatását 
felületes és mély pyoderma esetén.

TULAJDONSÁGAI:
▶  A klórhexidin 0,5%-os koncentrációban baktericid hatású. 
▶ Kiegészíti és fokozza a Clorexyderm Forte, illetve 
 a Clorexyderm 4%-os samponos fürdetés hatását.
▶ Egyszerűen alkalmazható.

ÖSSZETÉTEL: 
▶ 0,5 % klórhexidin-diglükonát
▶ Glicerin

BŐRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK

OLDAT
Clorexyderm 
 

• fertőtlenítő hatása kiváló

• pyoderma esetére

• glicerint is tartalmaz

A KLÓRHEXIDIN EREJÉVEL

12

0,5% klórhexidin-diglükonát 
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Clorexyderm 
SPOT GEL

A KLÓRHEXIDIN EREJÉVEL

• fertőtlenítő gél

• klórhexidinnel, glicerinnel
és lanolinnal

• kis kiterjedésű bőrgyulladások
esetére (például bőrredő-
gennyesedés, interdigitalis
bőrgyulladás, kisebb kiterjedésű
Malassezia bőrgyulladás)

CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA

CLOREXYDERM SPOT GEL
FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ GÉL 
BŐRGYULLADÁSOK ESETÉRE 
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ALKALMAZÁS:
▶  Felületes pyoderma és Malassezia bőrgyulladás 
   (kis kiterjedésű) esetén, valamint különösen  

a bőrredők területén és az interdigitalis területeken: 
   tisztítsuk meg és fertőtlenítsük a területet Clorexyderm 

Oldattal, majd szárítsuk meg, ezután alkalmazzuk  
a Clorexyderm Spot Gel-t naponta kétszer 10 napon  
keresztül, majd naponta egyszer fenntartó kezelésként. 
A Clorexyderm Spot Gel az alkalmazás helyén védő  
filmréteget képez, ezáltal hosszan tartó hatást biztosít.

KISZERELÉS: 
▶  100 ml

JAVALLAT:
▶  Bőrfelületi pyoderma: bőrredő-gennyesedés (intertrigo) és 

interdigitalis pyoderma esetére.
▶  Felületes pyoderma és Malassezia dermatitis esetére  

(kis kiterjedésű bőrelváltozások esetén).

ÖSSZETÉTEL: 
▶ 0,45 % klórhexidin-diglükonát
▶ Glicerin
▶ Lanolin

BŐRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK

14

0,45% klórhexidin-diglükonát 
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CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA

CLX WIPES NEDVES TÖRLŐKENDŐ 
FERTŐTLENÍTŐ TÖRLŐKENDŐ 
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ALKALMAZÁS: 
▶  A szőr növekedésével ellentétes irányban használjuk, ne 

öblítsük le. Naponta egy vagy több alkalommal, illetve 
szükség esetén használjuk.

▶  Kisebb részekre vágható.

KISZERELÉS: 
▶  40 db nagyméretű törlőkendő / csomag
▶  20 db kisebb méretű törlőkendő / csomag

JAVALLAT:
▶   Ideális nehezen elérhető, könnyen befertőződő, illetve 

begennyesedő bőrredők és a lábujjak közének tisztítására.
▶   Malassezia élesztőgomba okozta bőrgyulladás esetén.
▶   Bőrfelületek tisztítására.
▶   Gyógysamponos terápia során két samponos fürdetés 

között.
▶   Egyéb háziállatok (például nyulak, tengerimalacok) esetén 

is alkalmazható.

ÖSSZETÉTEL: 
▶  Klórhexidin: baktérium- és gomba- 

ellenes fertőtlenítőszer, nem inaktivál-
ják a szerves anyagok

▶  Tris-EDTA: szinergista klórhexidinnel, 
fokozza a hatását

▶  Klimbazol: gombaellenes hatóanyag
▶  Cink-glükonát: szabályozza a fagy-

gyútermelést, védőréteget képez a 
bőrön, elősegíti a bőr regenerációját

▶  Glicerin: hidratál, megakadályozza a 
bőr kiszáradását

BŐRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
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CLX Wipes 
NEDVES TÖRLŐKENDŐ

• gennyes, fekélyes orr-redő,
farokredő, lábujjköz tisztítására

• tisztítás és fertőtlenítő hatás
egy mozdulattal

• egyszerűen alkalmazható

A KLÓRHEXIDIN EREJÉVEL

0,3% klórhexidin
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CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA

DERMATO BŐRTÁPLÁLÓ OLAJ 
A BŐR, SZŐRZET ÉS KARMOK EGÉSZSÉGES ÁLLAPOTÁNAK 
FENNTARTÁSÁHOZ NÉLKÜLÖZHETETLEN, LÉTFONTOSSÁGÚ ZSÍRSA-
VAKAT TARTALMAZÓ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYHATÁSÚ TERMÉK 
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ALKALMAZÁS: 
▶ 1 adag (pumpálás) 6 testtömeg-kilogrammra naponta, szájon át.

▶ 1 pumpálás = 1,4 ml

▶ Javasolt adagolási időtartam: 4-8 hét
 Súlyosabb probléma esetén a fenti adag 2-3-szorosa is adható.

KISZERELÉS: 
▶  200 ml

JAVALLAT: 
▶ Különböző oktanú allergiás bőrgyulladások (eleség, pollen,  
 bolhanyál, háziporatka okozta), valamint bakteriális és parazitás   
 bőrfertőzések, seborrhoea kiegészítő kezelésére.

▶ Alkalmazható kiegészítő kezelésként fokozott viszketés, száraz,   
 korpázó bőr, fénytelen szőrzet, gyakori samponos fürdetés esetén.

▶ Vemhes és szoptató szukák bőr- és szőrminőségének javítására.

▶ Immunhiányos állapotok, hormonális rendellenességek  
 következtében kialakuló bőrproblémák kiegészítő kezelésére.

▶ Táplálkozási hiányosságok következtében fellépő omega-6,  
 omega-3 és egyéb telítetlen zsírsavak, illetve A-, D- és  
 E-vitamin hiány pótlására.

▶ Kiállítási és tenyészállatok optimális szőrkondíciójának elérésére.

ÖSSZETÉTEL: 
▶  Összetétel 1 ml-ben:
▶  Linolsav (Ω-6) 422 mg
▶  Alfa-linolénsav (Ω-3) 10 mg
▶  Gamma-linolénsav (Ω-6) 14 mg
▶  Olajsav 208 mg
▶  Arachidinsav (Ω-6) 24 mg
▶  Arachidonsav (Ω-6) 36 mg
▶  Sztearinsav 33 mg
▶  Palmitinsav 56 mg
▶  Eikozapentaénsav (EPA/Ω-3) 50 mg
▶  Dokozahexaénsav (DHA/Ω-3) 37 mg
▶  Dokozapentaénsav (DPA/Ω-3) 6 mg
▶  Koenzim Q10 5 mg
▶  Astaxantin 2 mg
▶  A-vitamin 300 NE
▶  D-vitamin 50 NE
▶  E-vitamin 5 NE

BŐRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
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BŐRBETEGSÉGEK KEZELÉSÉNEK KIEGÉSZÍTÉSÉRE

SZÁRAZ, ÉRZÉKENY BŐRRE

ALLERGIÁS BŐRGYULLADÁSRA 

VISZKETÉSRE

A bőrtáplálás 
alfája és omegája

BŐRTÁPLÁLÓ OLAJ



20

CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA

LENIDERM HAB
TISZTÍTÓ HAB /SZÁRAZ SAMPON/ 
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ALKALMAZÁS: 
▶   Fújjuk a habot az állat szőrére.
▶   Dörzsöljük be alaposan, majd fésüljük ki.
▶   Ideges kedvenceknél a habot először a tenyerünkbe vagy 

egy ruhára fújjuk, és úgy vigyük fel az állat szőrére.

KISZERELÉS: 
▶  200 ml

JAVALLAT:
▶  Ideális lakásban tartott állatok téli fürdetésére és olyan 

esetekben, amikor a bőr vízzel való érintkezése nem ajánlott 
(műtétek után).

▶  Kölykök és lábadozó állatok tisztítására a legjobb megoldás.
▶  Olyan állatok szőrzetének tisztítására is kiválóan 

alkalmazható, melyek nem szeretik a fürdetést (pl. 
macskák).

▶  Száraz, korpázó bőrű állatok számára.
▶ Egyéb háziállatok (peldául nyulak, tengerimalacok) esetén 
 is alkalmazható.

ÖSSZETÉTEL: 
▶  Zabtej
▶ Klórhexidin-diglükonát

BŐRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
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NEM KELL LEÖBLÍTENI

ALKALMAZÁSA GYORS, EGYSZERŰ

NEHEZEN FÜRDETHETŐ ÁLLATRA
(MACSKA, MŰTÖTT ÁLLAT)

RÁGCSÁLÓK ÉS KISEMLŐSÖK 
ESETÉN IS ALKALMAZHATÓ 

LENIDERM HAB
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CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA

LENIDERM SAMPON
VISZKETÉSCSILLAPÍTÓ HATÁSÚ SAMPON  
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ALKALMAZÁS: 
▶   Az állat szőrzetét nedvesítsük be alaposan, majd mossuk 

meg a samponnal.
▶  A sampont jól dolgozzuk el a szőrtakarón, amíg hab 

képződik.
▶  Hagyjuk hatni legalább 5-10 percen át, majd öblítsük le bő 

vízzel.
▶ 3-4 naponta alkalmazható.

KISZERELÉS: 
▶  250 ml

JAVALLAT:
▶   Allergiás, illetve érzékeny bőrű kedvencek számára ideális.
▶ Gyakori használatra is alkalmas.
▶ Kölyök állatok fürdetéséhez is kiváló.
▶ Biztosítja a bőr optimális pH értékét (pH 7).

ÖSSZETÉTEL: 
▶  2,5% hidrolizált zab
▶ Pórsáfrányolaj
▶ Glicerin

BŐRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
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CSILLAPÍTJA A VISZKETÉST

HIDRATÁL

BŐRNYUGTATÓ HATÁSÚ

ALLERGIÁS BŐRGYULLADÁSRA

SZÁRAZ/ÉRZÉKENY BŐRRE

ÁLTALÁNOS SAMPONNAK
IS ALKALMAZHATÓ

15 -30  ml

M

30 -50  m

l

L

15  ml

S

max.
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KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

Innovatív készítmény a bőr mikrobiom egyensúlyának helyreállítására, mely atópiás, valamint egyéb oktanú bőrelvál-
tozások kiegészítő kezelésére alkalmazható. Támogatja és helyreállítja a bőrfelszín mikroflórájának egyensúlyát.

CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA

LINKSKIN SPRAY
ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYHATÁSÚ TERMÉK ATÓPIÁS ÉS 
EGYÉB OKTANÚ BŐRELVÁLTOZÁSOK KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSÉRE  
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ALKALMAZÁS: 
▶   Használat előtt alaposan fel kell rázni.
▶   Külsőleges alkalmazásra.

Permetezze be az állat teljes testfelületét  
a bunda átnedvesedéséig, napi 1-2 alkalommal.  
Hosszú, vagy tömött bunda esetén permetezze  
a szőr tövére, a szőrnövekedéssel ellentétes  
irányban alkalmazva. Ne öblítse le és ne szárítsa  
meg a bundát. Alkalmazza 15 napon keresztül,  
vagy az állatorvos utasításainak megfelelően.

Az oldat sötét színét a növényi polifenolokban  
található természetes pigmentek okozzák,  
melyek nem színezik el az állat bundáját 
vagy bőrét.

KISZERELÉS: 
▶   200 ml

JAVALLAT:
Ideális kutyák és macskák allergiával és atópiás bőrgyulladással kapcso-
latos viszketésének megelőzésére és csökkentésére.  
 
A Linkskin® spray komplex összetételének köszönhetően többféle 
jótékony hatást fejt ki a bőrön: 
▶   elősegíti a mikrobiom egyensúlyát
▶   támogatja az immunrendszer működését
▶   antioxidáns hatású.

Önállóan vagy gyógyszerekkel, egyéb készítményekkel  
kombinálva is alkalmazható.
12 hetesnél fiatalabb és 3 kilogrammnál kisebb  
testtömegű állatokon alkalmazva is biztonságos.

ÖSSZETÉTEL: 
▶  Tindallizált tejsavbaktériumok  

(Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
reuteri)

▶  növényi polifenolok
▶  Tamarindus indica kivonat
▶  algakivonat

BŐRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
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Külsőleg alkalmazandó spray atópiás és egyéb oktanú bőrelváltozások kiegészítő kezelésére

ÖSSZETÉTEL
 

TINDALLIZÁLT  
TEJSAVBAKTÉRIUMOK  
A mikrokapszulázás  
biztosítja stabilitásukat  
és hatékonyságukat.

NÖVÉNYI POLIFENOLOK ÉS TAMARIND  
SZÁRÍTOTT EXTRAKTUMA 
Kiemelkedő antioxidáns-kapacitásuk szinergikusan 
hat a bőr mikroflórájának normalizációjára és  
a gyulladásos folyamatok ellensúlyozására.

ALGA- 
KIVONAT 
Esszenciális tápanyagokkal járul hozzá 
a bőr mikrobiom biodiverzitásának és 
homeosztázisának fenntartásához.

A Linkskin® spray speciális összetevői révén támogatja a bőr barrier funkcióját és a bőr mikrobiom egyensúlyát.
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CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA

SKINGEL 
GÉL ERYTHEMÁS,  
EXSUDATÍV BŐRGYULLADÁSOK ESETÉRE 
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ALKALMAZÁS: 
▶  Tisztítsuk meg alaposan a területet Clorexyderm Oldattal.
▶  A bőrfelület megszáradása után a Skingelt vékony rétegben 

vigyük fel az érintett, kipirult bőrterületre, masszírozzuk be jól.
▶ Naponta többször alkalmazzuk! 
▶ Használat előtt alaposan rázzuk fel!

KISZERELÉS: 
▶  50 ml

JAVALLAT:
▶  A Skingel kipirult, gyulladt bőrterületek kiegészítő kezelésére 

szolgáló gyógyhatású készítmény.
▶  Kifejezetten ajánlott az interdigitalis régió, valamint 

a bőrredők kóros elváltozásainak kiegészítő kezelésére.
▶  Allergia, rovarcsípés, zúzódás, műtéti és egyéb sebek során 

kialakuló viszkető és fájdalmas bőrgyulladások esetén is kiváló.

ÖSSZETÉTEL: 
▶  Cink-oxid
▶ Propilén-glikol
▶ Glicerin 
▶ Zsályakivonat

BŐRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
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SKINGEL
Gél erythemás, exsudatív bőrgyulladások esetére

· Elősegíti a sebgyógyulást
· Gyulladáscsökkentő, 
 összehúzó hatású
· Védőréteget képez a bőrön
· Enyhén szárít
· Nedvedző ekcémára
· Kipirult bőrre 
 (has, hajlatok, lábujjköz, stb.)
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CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA

PEPTIVET SAMPON 
EUDERMÁLIS SAMPON
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ALKALMAZÁS: 
▶  Langyos vízzel jól nedvesítsük be az állat szőrzetét.
▶  Alaposan dörzsöljük be a sampont a szőr növekedésével 

ellentétes irányban.
▶  Várjunk 3-5 percig, hogy hatását kifejtse, majd langyos 

vízzel jól öblítsük le, ezután szárítsuk meg a szőrzetet.

JAVALLAT:
▶ Pyoderma és Malassezia bőrgyulladás esetére
▶ Javítja a bőr fiziológiai egyensúlyát
▶ Megnyugtatja az irritált bőrfelületet
▶ Támogatja a bőr barrier funkcióját

ÖSSZETÉTEL: 
▶  AMP2041: Antimikrobiális peptid, mely 

szelektíven a prokarióta sejtekre hat, 
a kórokozó sejtmembránját károsítja. 
Fizikai úton, membránpórusok kialakítása 
révén pusztítja el a őket. Rendkívül 
gyorsan penetrál a baktériumok sejtfalán 
keresztül. Szinergista klórhexidinnel, 
valamint antibiotikumokkal. 
Alkalmazásával csökkenteni tudjuk az 
antibiotikumok felhasználását és ezáltal 
az antibiotikumokkal szemben rezisztens 
baktériumok terjedését.

▶  Klórhexidin-diglükonát 0,1%
▶  Tris-EDTA
▶  Etoxilált lanolin

BŐRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
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Peptivet Sampon
Eudermális sampon 

• széles spektrumú antimikrobiális hatóanyag
• nem alakul ki ellene rezisztencia
• nem szárítja a bőrt

15 -30  ml

M

30 -50  m

l

L

15  ml

S

max.

KISZERELÉS: 
▶  200 ml
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CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA

ZINCOSEB SAMPON 
FAGGYÚTERMELŐDÉST SZABÁLYOZÓ  
SAMPON SEBORRHOEA ESETÉRE 
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ALKALMAZÁS: 
▶  Nedvesítsük be az állat szőrzetét langyos vízzel, majd 

óvatosan dörzsöljük át Zincoseb samponnal. 
▶  Várjunk 8-10 percig, hogy a hatását kifejtse, majd langyos 

vízzel alaposan öblítsük le. 
▶  Hetente 1-2 alkalommal használjuk, legalább 3-4 héten 

keresztül, az állapottól függően. 
▶  A Zincoseb sampon kölyök állatokon is alkalmazható.

KISZERELÉS: 
▶  250 ml

JAVALLAT:
▶   A Zincoseb sampon a kolloidális kénnek és a szalicilsavnak 

köszönhetően stimulálja a bőr regenerációs folyamatát 
seborrhoea és korpa képződés esetén.

▶ Egyensúlyba hozza a bőrt, és megelőzi a hámlást.
▶  A kolloidális kén és a szalicilsav közti szinergizmus és a 

cink-glükonát biztosítják a bőr és szőr normál vitalitását és 
funkcióját, enyhítik a viszketést.

▶  A lanolin erős hidratáló hatással rendelkezik, fokozza a bőr 
regenerációs képességét.

▶ Az enyhe illat segít elnyomni a seborrhoea okozta szagot.

ÖSSZETÉTEL: 
▶  Kolloidális kén
▶ Cink-glükonát
▶ Klórhexidin-diglükonát 0,3%
▶ Szalicilsav 
▶ Etoxilált lanolin
▶ Kókuszzsírsav-dietanolamid

BŐRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK

30

 ✓  FERTŐTLENÍT

 ✓  HIDRATÁL

 ✓  SEBORRHOEA OLEOSA

 ✓  SEBORRHOEA SICCA

15 -30  ml

M

30 -50  m

l

L

15  ml

S

max.
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CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA

ZINCOSEB SPRAY 
FAGGYÚTERMELŐDÉST SZABÁLYOZÓ,
HIDRATÁLÓ ÉS VISZKETÉSCSILLAPÍTÓ SPRAY
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ALKALMAZÁS: 
▶  Használat előtt alaposan felrázandó!
▶  Permetezze az érintett területre, majd óvatosan dörzsölje 

az állat bőrébe a készítményt.
▶  Ideges kedvencek kezelésekor érdemes a készítményt  

egy tiszta törlőruhára fújni, és azzal bekenni az érintett 
bőrfelületet.

▶  Ne öblítse le, hagyja megszáradni.
▶  Naponta egy-két alkalommal használja a kezelő állatorvos 

utasításának megfelelően.

KISZERELÉS: 
▶  200 ml

JAVALLAT:
▶   Zsíros seborrhoea
▶   Száraz seborrhoea
▶   Kellemetlen szag, mely gyakran a faggyú- 

mirigyek gyulladása miatt jelentkezik
▶   Zincoseb samponos fürdetés kiegészítésére

ÖSSZETÉTEL: 
▶  Karbamid
▶  Aloe kivonat
▶  Cink-glükonát
▶  Cyclosystem D-panthenol
▶  AMP126
▶  Niacin ( PP-vitamin)
▶  Glicerin
▶  Klórhexidin-diglükonát
▶  Tris-EDTA
▶  Klimbazol

BŐRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
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Faggyútermelődést szabályozó spray 200 ml

Faggyútermelődést szabályozó, hidratáló és viszketéscsillapító spray
kutyák és macskák részére

 Elősegíti a bőr egyensúlyi állapotának
helyreállítását

 Csökkenti a viszketést és a korpázást

 Antimikrobiális, gyulladáscsökkentő
és hidratáló hatású

 Szabályozza a faggyútermelődést

Keratinizációs zavarok (seborrhoea sicca és / vagy seborrhoea oleosa) esetén  
használjunk Zincoseb sampont és Zincoseb spray-t is:
Zincoseb sampon: hetente 1-2 alkalommal legalább 3-4 héten keresztül
Zincoseb spray: naponta egy vagy több alkalommal legalább 3-4 héten keresztül
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CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA

CLOREXYDERM OTO
KIVÁLÓ ÖSSZETÉTELŰ BAKTERIOSZTATIKUS  
ÉS CERUMENOLITIKUS HATÁSÚ FÜLTISZTITÓ OLDAT
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ALKALMAZÁS: 
▶     Akut otitis (külső hallójárat gyulladás) esetén naponta 

egyszer használjuk 10-14 napon keresztül.

Ezt követően fenntartó kezelést alkalmazzunk:
▶     Hetente 2-3-szor 1 hónapon keresztül, majd hetente egyszer.
▶     Amennyiben a váladék mennyisége fokozódik vagy a prob-

léma kiújul, alkalmazzuk a készítményt naponta.

KISZERELÉS: 
▶  150 ml

JAVALLAT:
▶   A hallójárat tisztítására és fertőtlenítésére.
▶  Otitis - külső hallójárat gyulladás - esetén a helyi kezelés 

előtt a hallójárat tisztítására használjuk.
▶  Baktériumok és élesztőgombák okozta otitis kiújulásának 

megakadályozására kiválóan alkalmazható.

ÖSSZETÉTEL: 
▶  0,05% klórhexidin-diglükonát
▶ Tejsav  
▶ Szalicilsav

FÜLÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK

34

Clorexyderm Oto

A KLÓRHEXIDIN EREJÉVEL

 bakteriosztatikus hatású fültisztító – 
helyreállítja a fül egészséges pH értékét
és baktériumflóráját

megelőzésre: fülgyulladásra hajlamos 
állatoknak

fenntartásra: a fülgyulladás kiújulásának 
megakadályozására

• rendszeres használatra is alkalmas

•

•

•

0,05% klórhexidin-diglükonát 
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CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA

OTOACT FÜLTISZTÍTÓ OLDAT
CERUMENOLITIKUS HATÁSÚ FÜLTISZTÍTÓ OLDAT
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ALKALMAZÁS: 
▶     Töltsünk a készítményből megfelelő mennyiséget  

a hallójáratba, majd masszírozzuk meg a fültövet. 
▶     Egy gézlappal távolítsuk el a feloldott fülzsírt és egyéb 

szennyeződéseket.
▶     A kezelés szükség szerint heti 2-3 alkalommal megismétel-

hető.
▶     A készítményt ugyanilyen módon használhatjuk 

gyógyszeres kezelés (fülcsepp) előtt is.

KISZERELÉS: 
▶  100 ml

JAVALLAT:
▶   Az Otoact innovatív összetételének köszönhetően 

gyengéden feloldja a nagy mennyiségű fülváladékot.
▶   Egyéb háziállatok (például nyulak, tengerimalacok) esetén 

is alkalmazható.

ÖSSZETÉTEL: 
▶  Szkvalén
▶ Szalicilsav  
▶ Chamomilla recutita virág kivonat
▶ Tanninsav

FÜLÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK
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Otoact®
Fültisztító oldat 100 ml

KIVÁLÓ CERUMENOLITIKUS HATÁS

SZKVALÉNT ÉS SZALICILSAVAT TARTALMAZÓ DETERGENS

KITŰNŐ TISZTÍTÓ HATÁS

KÍMÉLETES
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CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA

OTODINE
TRIS-EDTA ÉS KLÓRHEXIDIN  
KOMBINÁCIÓJÁT TARTALMAZÓ  
KÉSZÍTMÉNY
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ALKALMAZÁS: 
▶  Bakteriális és Malassezia otitis esetén naponta kétszer, minimum 

14 napon keresztül.
▶  Használat előtt felrázandó.
▶  Töltsük meg teljesen a külső hallójáratot Otodine-nal. 
▶  A flakon csőre ne érjen a hallójárathoz!
▶  Masszírozzuk a fül tövét minimum egy percig, hogy az oldat 

eljusson a külső hallójárat minden részébe.
▶  Hagyjuk az oldatot 10 percig a hallójáratban.
▶  Távolítsuk el a váladékot az ujjunkra csavart gézzel vagy vattával.
▶  Krónikus, visszatérő otitis esetén helyi antibiotikumos kezelést az 

Otodine használata után 10-60 perccel alkalmazhatunk.
▶  Nagy mennyiségű váladék esetén az Otodine használata előtt al-

kalmazzunk Clorexyderm Oto-t vagy Otoact-ot naponta egyszer.KISZERELÉS: 
▶   50 ml
▶  100 ml

JAVALLAT:
▶   A hallójárat tisztítására, valamint 

bakteriális és Malassezia otitis esetére.
▶   Kiválóan alkalmazható krónikus és 

visszatérő hallójárat-gyulladásoknál.
▶   Szinergista hatású a lúgos pH-n aktív 

antibiotikumokkal.

ÖSSZETÉTEL: 
▶  0,15% Klórhexidin-diglükonát
▶  Tris-EDTA

FÜLÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK
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Otodine

A KLÓRHEXIDIN EREJÉVEL

• Tris-EDTA és klórhexidin
kombinációját tartalmazó
készítmény a hallójárat
tisztítására, valamint bakteriá-
lis és Malassezia otitis esetére

• kiválóan alkalmazható krónikus
és visszatérő hallójárat-
gyulladásoknál

• szinergista hatású a lúgos pH-n
aktív antibiotikumokkal

• perforált dobhártya esetén
is biztonságosan alkalmazható
kutyákban

0,15% klórhexidin-diglükonát
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CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA

PEPTIVET OTO GÉL
EUDERMÁLIS FÜLÉSZETI GÉL
BAKTÉRIUMOK ÉS MALASSEZIA OKOZTA  
FÜLGYULLADÁS ESETÉRE
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ALKALMAZÁS: 
▶  A Peptivet Oto Gélt a kitisztított hallójáratba 

az alábbiak szerint adagoljuk 48 óránként:
▶  macskák: 1 pumpálás (0,5 ml)
▶  kis és közepes testű kutyák: 2 pumpálás (1 ml)
▶  nagytestű kutyák: 3 pumpálás (1,5 ml)
▶  A készítmény adagolása után masszírozzuk 

meg az állat füle tövét a megfelelő eloszlás 
érdekében.

▶  A szükséges mennyiséget fecskendővel is 
bejuttathatjuk a hallójáratba.

KISZERELÉS: 
▶  25 ml

JAVALLAT:
▶   Baktériumok és Malassezia pachydermatis, 

illetve Candida albicans okozta fülgyulladás 
esetére

ÖSSZETÉTEL: 
▶  AMP2041 (antimikrobiális peptid 2041). Széles spektrumú 

antimikrobiális hatóanyag. Hatékony a Gram-negatív  
(pl. Pseudomonas aeruginosa) és Gram-pozitív  
(pl. Staphylococcus aureus - methicillin érzékeny és MRSA)  
baktériumok, valamint a Malassezia pachydermatis és 
Candida albicans élesztőgombák ellen.  
Nem alakul ki ellene rezisztencia.

▶  Klórhexidin-diglükonát 0,07%: baktérium- és gombael-
lenes hatású. Nem inaktiválják a szerves anyagok  
(pl. genny).

▶  Tris-EDTA: baktericid, fokozza a klórhexidin és az egyéb 
antibakteriális szerek hatását.

▶  Niacin és cink PCA: hidratáló hatású, megnyugtatja az 
irritált bőrfelületet.

▶  Glicerofoszfoinozitol-lizin: természetes gyulladáscsök-
kentő vegyület, helyileg hat, nincs mellékhatása.

FÜLÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK
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peptivet® 
Peptivet Oto Gel

termekcsalad 
antimikrobialis hatas antibiotikum nelkOI • szeles spektrumu antimikrobialis hat6anyag

• elegendo ketnaponta alkalmazni
• vedoreteget kepez _. folyamatos hat6anyag-leadas
• nem alakul ki ellene rezisztencia

0,07% 

klórhexidin-

diglükonát 
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CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA

Tris-NAC® oldat
TRIS-EDTA PUFFER + N-ACETILCISZTEIN  
(NAC) OLDAT BAKTERIÁLIS BIOFILM  
KIALAKULÁSÁNAK MEGELŐZÉSÉRE, ILLETVE  
A MÁR KIALAKULT BIOFILM FELBONTÁSÁRA
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ALKALMAZÁS: 
HALLÓJÁRATBAN:
▶   Juttassunk a csomagolásban található fecskendő segítségével 

megfelelő mennyiségű Tris-NAC®oldatot az állat hallójáratába, 
majd az optimális eloszlás érdekében masszírozzuk fültövét. 

▶   Hagyjuk hatni legalább 3-5 percen át, mielőtt további készít-
ményt alkalmaznánk. 

▶   2 héten át naponta 2x ismételjük a kezelést. Fenntartó kezelés-
ként hetente 2-3 alkalommal, 4-5 héten át alkalmazzuk.

BŐRÖN: 
▶   Naponta 1-2 alkalommal fecskendő segítségével vigyük fel az 

érintett bőrterületek egészére a Tris-NAC® oldatot, majd hagy-
juk legalább 8-10 percen át hatni. Ezt követően öblítés vagy 
szárítás nélkül applikálhatunk bármilyen további készítményt.

KISZERELÉS: 
▶  120 ml
Az első alkalmazás előtt a készítmény két komponensét
össze kell keverni, az N-acetilcisztein port fel kell oldani
a Tris-EDTA oldatban a használati utasításban leírt módon.
A bekeverést követően 50 napig használható fel az oldat.

JAVALLAT:
▶   A bakteriális biofilm kialakulásának megelőzésére, 

illetve a már kialakult biofilm felbontására. 
▶   A topikális készítmények (klórhexidin, antibiotikumok 

és szintetikus antimikrobiális peptidek) előtt alkal-
mazva, azok hatását segítve nagyban hozzájárulhat a 
kórokozók elleni küzdelem sikerességéhez, az antibio-
tikumokkal szembeni rezisztencia visszaszorításához.

ÖSSZETÉTEL: 
▶  N-acetilcisztein
▶  Tris-EDTA

FÜLÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK
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Tris-NAC®

Tris-EDTA puffer + N-acetilcisztein (NAC) tartalmú oldat kutyák és macskák részére

A Tris-NAC® az N-acetilcisztein és a Tris-EDTA 
innovatív és szinergista kombinációja, mely 
hatékonyan alkalmazható a bakteriális biofi lm
kialakulásának megelőzésére, illetve a kialakult 
biofi lm felbontására.

Alkalmazása javasolt 
a külső hallójáratban 
és a bőr felületén.

FIGYELMEZTETÉS:
Fekélyes elváltozások esetén alkalmazása nem javasolt.
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CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA

EPATO 1500 PLUS TABLETTA ÉS PASZTA
ÍZESÍTETT MÁJVÉDŐ 
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ALKALMAZÁS: 
▶  Epato 1500 Plus tabletta: 1 tabletta / 20 ttkg / nap.
▶  Epato Plus paszta: 1 ml (1 osztás) / 5 ttkg / nap.

KISZERELÉS: 
▶   Tabletta: 32 tabletta/doboz
▶  Paszta: 2 db 15 ml-es  

adagolófecskendő/doboz 

JAVALLAT:
▶   Kitűnően alkalmazható primer és szekunder májbetegsé-

gek esetén.
▶  Támogatja a máj működését hosszantartó antibiotikumos, 

antimikotikumos kezelés során.
▶  Támogatja a máj működését babesiosis, leishmaniosis  

és erlichiosis elleni kezelés során.
▶  Étvágyjavító hatású. 
▶  Az antiepilepticumok alkalmazása során megelőzi az 

autointoxicatio kialakulását.
▶ Csökkenti a májban zajló gyulladásos folyamatokat.
▶ Normalizálja a lipaemiát, koleszterol és triglicerid szintet.
▶ Fokozza a máj méregtelenítő képességét.
▶  Nincs mellékhatása. (Ritkán a kezelés első néhány napján 

enyhe hasmenés előfordulhat az epehólyag ürülése miatt.)

ÖSSZETÉTEL: 
▶  Tabletta: máriatövis kivonat  

(szilimarinban gazdag), lecitin  
(foszfatidilkolin), élesztő  
(mannánoligoszacharid  
és béta-glükán forrás),  
fruktooligoszacharidok,  
mikrokapszulázott halolaj (EPA  
és DHA forrás), alumínium-szilikát

▶  Paszta: máriatövis kivonat  
(szilimarinban gazdag), lecitin  
(foszfatidilkolin), élesztő  
(mannánoligoszacharidv forrás), 
alumínium-szilikát, E-vitamin

MÁJVÉDŐK
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EPATO 1500 Plus
tabletta és paszta
▶ kiemelkedően magas 
 szilimarin-tartalom
▶ kedvező ár/érték arány
▶ paszta és tabletta kiszerelés is
▶ könnyen adagolható 
 egzotikus állatok számára is
▶ ízesített
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CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA

HEPA-PET PLUS ÍZESÍTETT TABLETTA
ÚJ GENERÁCIÓS MÁJVÉDŐ KÉSZÍTMÉNY
Állatgyógyászati gyógyhatású termék kutyák és macskák részére

HATÓANYAG TABLETTÁNKÉNT: 
HEPA-PET Plus 250 mg (macskák és kistestű kutyák részére)
▶   S-Adenozil-L-metionin (SAMe) 70 mg
▶   Szilimarin (30% szilibinin) 35 mg
▶   B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid) 4,27 mg
▶   E-vitamin (tokoferol-acetát) 1,79 mg
▶   B12-vitamin (cianokobalamin) 0,00175 mg

HEPA-PET Plus 700 mg (kutyák részére)
▶   S-Adenozil-L-metionin (SAMe) 200 mg
▶   Szilimarin (30% szilibinin) 100 mg
▶   B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid) 12,20 mg
▶   E-vitamin (tokoferol-acetát) 5 mg
▶   B12-vitamin (cianokobalamin) 0,005 mg

JAVALLATOK:
A máj működésének támogatására, májvédelemre:
▶   egészséges állatoknak a kor előrehaladtával (8-10 éves kortól)
▶   műtétek előtt és után
▶   különböző eredetű mérgezések (pl: acetaminofen, paracetamol) 

esetén
▶   hosszan tartó gyógyszeres kezelés esetén

A máj különböző megbetegedései esetén kiegészítő kezelésre az alábbi 
esetekben:
▶   akut májkárosodás (toxikus, fertőző) 
▶   idült májkárosodás (fibrózis, cirrózis) 
▶   anyagcsere zavarból, vagy elhízásból eredő májlipidózis (zsírmáj 

szindróma) 
▶   idiopatikus hepatikus lipidózis 

MÁJVÉDŐK

▶   hepaticus encephalopathia 
▶   ascites 
▶   epepangás 
▶   az epeutak elsődleges és másodlagos gyulladása 
▶   babesiosis, leishmaniosis, erlichiosis okozta májká-

rosodás 
▶   pyometra során a felszabaduló toxinok okozta 

májkárosodás 
▶   gyomor - és bélgyulladás, valamint parazitás 

fertőzöttségből eredő toxin-felhalmozódás okozta 
májkárosodás 

▶   jelentős toxin és kórokozó terhelés 
▶   bélsárpangásból, székrekedésből (ammónia felhal-

mozódás, toxinok) eredő májkárosodás 
▶   cukorbetegség
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ALKALMAZÁS:

ízesített tabletta

 RENDKÍVÜL HATÉKONY MÁJVÉDELEM A SZERVEZET 

 ANTIOXIDÁNS RENDSZERÉNEK TÁMOGATÁSA RÉVÉN

 GYORS, LÁTVÁNYOS JAVULÁS

 AKUT ÉS KRÓNIKUS MÁJELÉGTELENSÉGRE IS

 MELLÉKHATÁSA NEM ISMERT

 ÍZLETES, MINT EGY JUTALOMFALAT

Állatgyógyászati gyógyhatású termék kutyák és macskák részére 

HEPA-PET Plus 250 mg 
30 db macskák és kistestű kutyák részére 
1 ízesített tabletta / 3-5 ttkg naponta 

HEPA-PET Plus 700 mg
30 db vagy 60 db kutyák részére
1 ízesített tabletta / 10 ttkg naponta 

Sebészeti beavatkozás esetén a műtét előtti 7. naptól kezdődően a varratszedésig naponta. 
Hosszú távú alkalmazás esetén 1-2 hónapon keresztül naponta, majd kétnaponta adagoljuk. A tablettát etetés előtt legalább 
1 órával kell alkalmazni. Mivel ízesített a tabletta, az állatok a legtöbb esetben szívesen elfogyasztják, de beadható kis falatban is. 
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CÉLÁLLATFAJ: KUTYAPORCVÉDŐK

C-11 COMPLEX TABLETTA
INTEGRÁLT, ÍZESÍTETT PORCVÉDŐ
11 ÖSSZETEVŐT TARTALMAZÓ, MÁSODIK GENERÁCIÓS PORCREGENERÁLÓ KÉSZÍTMÉNY KUTYÁK RÉSZÉRE

ADAGOLÁS: 
1 ízesített tabletta 20 testtömeg-kilo-
grammra naponta egyszer. Az alkalmazás 
első 5 hetében (ún. feltöltési időszak) 
dupla dózis, azaz 2 tabletta/20 ttkg adása 
javasolt.
20 ttkg alatt: napi 1 tabletta
20 – 40 ttkg: napi 2 tabletta
60 ttkg felett: napi 3 tabletta

KISZERELÉS: 
▶  60 db, két rétegben ízesített (sonka és máj ízű), felezhető tabletta

ALKALMAZÁS IDŐTARTAMA: 
▶  A tünetek a C-11 Complex porcvédő első beadásától  

számított két héten belül általában enyhülnek, de  
a kívánt hatás elérése érdekében célszerű a tablettát  
kúraszerűen 3 hónapon át folyamatosan alkalmazni.

JAVALLAT:
▶  Védelmet jelenthet a fejlődés korai szakaszában, kölyökkutyák 

intenzív növekedési szakaszában, amikor bármelyik porc-  
és ízületalkotó hiánya kritikus következményekkel járhat.

▶  Alkalmazható a felnőtt- és időskori porckárosodások 
megelőzésére, az egészséges ízületi tok, a kötőszövet  
és az ízületi nedv regenerációjának elősegítésére.

▶  Különösen javasolt helyreállító ízületi műtétek előtt és után 
a regenerációs folyamatok felgyorsítására. Rendkívül biz-
tonságos, mellékhatása még nagyobb dózisban sem  
ismert, együtt alkalmazható bármilyen gyulladáscsökkentő 
kezeléssel. Ízületgyulladás és bármilyen típusú degeneratív 
porcelváltozás esetén használható.

ÖSSZETÉTEL TABLETTÁNKÉNT: 
▶ Glükózamin-szulfát 400 mg
▶ Kondroitin-4-szulfát 200 mg
▶ Kollagén (2-es típusú) 100 mg
▶ MSM 100 mg
▶ Hialuronsav 50 mg
▶ Kalcium 3,7 mg
▶ Foszfor 5,3 mg
▶ Kobalt-karbonát 5 mg
▶ Mangán-szulfát 5 mg
▶ Réz-szulfát 5 mg
▶ Cink-oxid 5 mg
▶ Vas-fumarát 5 mg
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 Egyedi hatóanyagok: hialuronsav, II-es típusú kollagén, sertéseredetű kondroitin-4-szulfát

 Mikroelemek a porcépítés enzimatikus folyamatainak támogatására

 Hogy a legválogatósabb kutyáknak is a kedvében járjunk: két rétegben ízesített

 SPZ® technológia alkalmazása a bomlékony hatóanyagok védelme érdekében

EZ KELL A PORCNAK!
INTEGRÁLT PORCVÉDŐ TABLETTA
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CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKAPORCVÉDŐK

JOY2RUN
ÍZÜLET- ÉS PORCERŐSÍTŐ OLDAT
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

KISZERELÉS: 
▶  300 ml, használat előtt felrázandó!ALKALMAZÁS: 

(szájon át, eleséggel együtt adva) 
▶  MACSKÁKNAK (5 ttkg): naponta 4 ml 
▶  KUTYÁKNAK 25 ttkg alatt: naponta 10 ml
 25-40 ttkg: naponta 15 ml
 40 ttkg felett: naponta 20 ml

Az alkalmazás első 4 hetében (ún. feltöltési időszak) dupla adag adása 
javasolt. A kívánt hatás elérése érdekében célszerű a JOY2RUN oldatot 
kúraszerűen, 3 hónapon át folyamatosan alkalmazni.

JAVALLAT:
▶  az egészséges ízületi működés támogatására; az inak, a szalagok,  

az ízületi tok, a kötőszövet és az ízületi nedv regenerációjának  
elősegítésére

▶  kölyökkutyák intenzív növekedési szakaszában az egészséges porcfej-
lődés érdekében. Ez az időszak különösen a nagytestű kutyafajtáknál 
kritikus: amennyiben ilyenkor a porc bármelyik építőeleméből hiány 
jelentkezik, az súlyos következményekkel járhat.

▶  a felnőtt- és időskori porckárosodások megelőzésére
▶  ízületgyulladás és bármilyen típusú degeneratív porcelváltozás esetén
▶  helyreállító ízületi műtétek előtt és után a regenerációs folyamatok 

felgyorsítására

ÖSSZETÉTEL (100 ml): 
▶ Glükózamin-szulfát 6000 mg
▶ Kondroitin-szulfát 1200 mg
▶ Kollagén (II-es típusú) 4000 mg
▶ MSM 3000 mg
▶ Hialuronsav  150 mg
▶ Ördögcsáklya kivonat 25 mg 
 (Harpagophytum procumbens)  
▶ Indiai tömjénfa kivonat 25 mg 
 (Boswellia serrata)
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HOGY ÖRÖM 
LEGYEN 
A MOZGÁS

ÍZÜLET- ÉS PORCERŐSÍTŐ OLDAT
KUTYÁK ÉS MACSKÁK ÖRÖMÉRE

KOMPLEX ÖSSZETÉTEL, 
KIEMELKEDŐ 
HATÓANYAGTARTALOM

2 GYÓGYNÖVÉNY 
ÖSSZETEVŐJE 
(ördögcsáklya és indiai
tömjénfa kivonat) 
GYULLADÁSCSÖKKENTŐ 
HATÁSÁRÓL ISMERT 

A LEGMAGASABB 
HIALURONSAV 
TARTALMÚ 
PORCVÉDŐ OLDAT

FOLYADÉK FORMULÁJA 
MIATT KÖNNYEN 
BEADHATÓ AZOKBAN 
AZ ESETEKBEN IS, 
AMIKOR TABLETTA 
BEADÁSA NEM 
MEGOLDHATÓ

300 ml
 * A 2020. augusztusában Magyarországon hivatalosan forgalomban lévő,
kutyák és macskák számára készített folyékony porcvédő oldatok között.
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CÉLÁLLATFAJ: KUTYA

ADAGOLÁS: 
Általános adagja:  
▶ 1 tabletta / 20 ttkg
▶ 5-20 kg: 2x0,5 tabletta
▶ 21-40 kg: 2x1 tabletta.

KISZERELÉS: 
▶ 60 db / doboz

JAVALLAT:
▶  Alkalmazható a felnőtt- és időskori porckárosodások meg-

előzésére, az egészséges ízületi működés támogatására, 
az inak, a szalagok, az ízületi tok, a kötőszövet és az ízületi 
nedv regenerációjának elősegítésére.

▶  Ízületgyulladás és bármilyen típusú degeneratív porcelvál-
tozás esetén használható.

▶  Az ízületek egészséges működéséhez, a porckárosodás 
megelőzéséhez szükséges természetes anyagokat tartal-
mazza tisztított, nagy hatékonyságú, biológiailag jól 
hasznosuló formában.

▶  Védi az ízületi porcot a károsodástól és elősegíti a regene-
rációját.

▶ Javítja az ízületek mozgékonyságát.

ÖSSZETÉTEL TABLETTÁNKÉNT: 
▶ 550 mg glükózamin  
▶ 50 mg kondroitin-szulfát 
▶ C-vitamin 
▶ E-vitamin
▶ Mangán

PORCVÉDŐK

SYNOFLEX TABLETTA
ÍZESÍTETT PORCVÉDŐ
KUTYÁK RÉSZÉRE
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ÍZESÍTETT TABLETTA
KUTYÁKNAK
KIEMELKEDŐEN MAGAS
HATÓANYAG-TARTALMÚ
PORCVÉDŐ
TÁPLÁLÉK-KIEGÉSZÍTŐ
KÉSZÍTMÉNY

ÍZESÍTETT TABLETTA
KUTYÁKNAK
KIEMELKEDŐEN MAGAS
HATÓANYAG-TARTALMÚ
PORCVÉDŐ
TÁPLÁLÉK-KIEGÉSZÍTŐ
KÉSZÍTMÉNY

MAGYAR TERMÉK
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CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA // KISEMLŐS // HAL // DÍSZMADÁR

ADAGOLÁS: 
Adagolás kutyáknak és macskáknak:
▶  10 ttkg alatt: 0,5 ml (10 csepp) naponta 
▶  10 – 20 ttkg: 1 ml (20 csepp) naponta
▶  20 – 30 ttkg: 1,5 ml (30 csepp) naponta
▶  30 ttkg felett: 2 ml (40 csepp) naponta
A napi adagot ajánlott két részre osztva, 
a táplálékba keverve beadni.  
Szükség esetén a napi dózis megduplázható.  
Ellenjavallat, nemkívánatos hatás nem ismert.

Adagolás kisemlősöknek, madaraknak, halaknak:
▶  1 csepp / 100 g testtömeg

JAVALLAT:
▶  Támogatja az immunrendszer működését bakteriális 

és vírusos betegségek esetén (pl. FeLV, FIV, FIP).
▶   Javítja az általános állapotot, így az erős szervezet jobb 

eséllyel veszi fel a harcot a kórokozókkal.
▶  Munkakutyáknál fokozza a fizikai teljesítőképességet 

és elősegíti a regenerációt.
▶  Támogatja a máj méregtelenítő hatását, ezáltal a szer-

vezet gyorsabban szabadul meg a toxikus anyagoktól.
▶  Támogatja a szervezet daganatok elleni küzdelmét.
▶   Madaraknál kedvező hatása van hirtelen stresszhatás 

és környezetváltozás esetén, illetve tolltépés, túlzott 
vedlés, visszatérő gombás, parazitás problémák esetén.

▶   Alkalmazható betegségek utáni lábadozás, valamint 
étvágytalanság esetén.

▶  Idős állatok vitalitását fokozza.
▶  DMGuard T2: Macskák számára a taurin esszenciális 

aminosav.

IMMUNERŐSÍTŐK

DMGUARD ÉS DMGUARD T2 OLDAT
ROBORÁLÓ ÉS IMMUNERŐSÍTŐ KÉSZÍTMÉNY
Állatgyógyászati gyógyhatású termék kutyák, macskák, madarak, halak és kisemlősök részére
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DMGuard DMGuard T2

Összetétele 
(1 ml):

▶ 125 mg N,N-dimetil-glicin (DMG)
▶ 50 mg U-vitamin (metil-metionin)
▶ 30 μg B12-vitamin

▶ 125 mg N,N-dimetil-glicin (DMG)
▶ 10 mg taurin
▶ 1 mg orotsav

Kiszerelések: 30 és 120 ml 30 és 120 ml

N,N-DIMETIL-GLICIN
OROTSAV
TAURIN

DMGUARD  T2
N,N-DIMETIL-GLICIN
U-VITAMIN (meti l -metionin)
B 12-VITAMIN

DMGUARD

ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNY KUTYÁK, MACSK ÁK, 
MADARAK, HALAK ÉS KISEMLŐSÖK RÉSZÉRE ROBORÁLÓ ÉS 

IMMUNERŐSÍTŐ TERMÉK

HA IMMUNERŐSÍTŐ, AKKOR DMGUARD

DMGUARD
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EGYÉB KÉSZÍTMÉNYEK

KISZERELÉS: 
▶  15 ml-es adagolófecskendőben  

(1 osztás 1 ml-nek felel meg.)

HATÓANYAGOK: 
▶   MONTMORILLONIT: Méregteleníti és védi a bélrendszert, mivel bevonja a 

bélnyálkahártyát és megköti a kórokozókat, toxinokat.

▶  TEJSAVTERMELŐ BAKTÉRIUMOK (probiotikumok: Enterococcus faecium 
5,5x108 CFU/l) Csökkentik a kórokozó baktériumok és vírusok mennyiségét 
a bélcsatornában, fokozzák a szervezet kórokozókkal szembeni ellenálló 
képességét.

▶   PREBIOTIKUMOK: Serkentik a hasznos bélbaktériumok szaporodását. 
A probiotikumok és prebiotikumok stabilizálják a bélflórát, így csökken a 
hasmenéses megbetegedések súlyossága és időtartama, illetve anti biotikumos 
kezelés esetén csökken a bélrendszeri mellékhatások gyakorisága.

▶   AKTÍV SZÉN: Megköti a kórokozókat és a méreganyagokat, védi a bélcsatornát.

▶   Az Endia paszta energiaforrásai 2 órán belül hasznosulnak. 
▶   DEXTRÓZ: gyorsan felszívódik, megelőzi a vércukorszint csökkenését. 

▶   A SZORBITOL is energiát biztosít, ezen kívül elősegíti az emésztőenzimek 
termelődését, valamint fokozza a vitaminok és tápanyagok felszívódását.

▶   SZENTJÁNOSKENYÉR-LISZT: Magas rost és polifenol tartalma révén kedvező 
hatást fejt ki hasmenés esetén. Galaktomannánban gazdag, mely száraz 
tömegének 40-szeresét képes megkötni. Tannin tartalmá nak köszönhetően 
összehúzó, gyulladáscsökkentő hatású.

▶   ELEKTROLITOK (nátrium-klorid, nátrium-propionát, kálium-klorid, magnézium-
klorid): Az őket felépítő ionok révén elősegítik a szervezet sav-bázis háztartás 
egyensúlyának helyreállítását.

JAVALLAT:
▶  Hasmenés esetén

ÖSSZETÉTEL: 
▶ Montmorillonit  
▶ Pre- és probiotikumok  
▶ Dextróz 
▶ Szorbitol
▶ Elektrolitok
▶ Szentjánoskenyér-liszt
▶ Aktív szén

ENDIA PASZTA
AKUT HASMENÉS VAGY ABBÓL VALÓ LÁBADOZÁS ESETÉRE
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

ADAGOLÁS:
Testtömeg (kg) Napi adag
<10   2x2 ml
11-25   2x4 ml
26-40   2x6 ml
>40   2x8 ml
Nagyon súlyos hasmenés esetén a fenti 
adag duplájára emelhető. Az Endia 
paszta használata általában 1-3 napon 
keresztül elegendő.

CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA
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ÉS VÉGE 
A HASMENÉSNEK!

HASMENÉS ELLENI PASZTA KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

KIEMELKEDŐEN GYORS HATÁS RENDKÍVÜLI TOXINKÖTŐ KAPACITÁS EGYEDÜLÁLLÓ ÖSSZETÉTEL
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EGYÉB KÉSZÍTMÉNYEK

KISZERELÉS: 
▶ 80 grammos adagolófecskendőben (60 ml)

ÖSSZETÉTEL: 
▶ rizsfehérje
▶ BCAA  
 (elágazó szénláncú aminosavak: leucin, izoleucin, valin)
▶ glükóz szirup
▶ fruktóz
▶ halolaj
▶ kollagén

JAVALLAT:
▶  étvágytalanság / súlyvesztés betegség vagy 

más ok miatt
▶  betegség utáni lábadozás
▶  műtét utáni elégtelen takarmányfelvétel 

esetén
▶  megnövekedett vitamin- és energiaszükséglet 

fennállásakor (vemhesség, szoptatás, fokozott 
fizikai igénybevétel, stressz)

NRG PASZTA
ENERGIA- ÉS FEHÉRJEKONCENTRÁTUM (19 MJ/kg)

KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA
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ALKALMAZÁS:
KUTYÁKNAK 10 ml/10 ttkg /nap  
(10 egység az adagolószáron)
MACSKÁKNAK 5 ml/5 ttkg /nap  
(5 egység az adagolószáron)
Kizárólagos táplálás esetén az adag háromszorosa 
adható.
MUNKAKUTYÁKNAK az aktivitás előtt 5-15 ml/10 ttkg, 
testtömegnövelés esetén az aktivitás után is.

ENERGIA- ÉS FEHÉRJEKONCENTRÁTUM VITAMINOKKAL ÉS NYOMELEMEKKEL

KIEMELKEDŐ  
FEHÉRJETARTALOM

KIVÁLÓ 
ADAGOLÓFECSKENDŐVEL

ELÁGAZÓ SZÉNLÁNCÚ 
AMINOSAVAK (BCAA)

KUTYÁK ÉS MACSKÁK
RÉSZÉRE
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EGYÉB KÉSZÍTMÉNYEK

ADAGOLÁS:
▶  A gélt kenjük az ínyre és dörzsöljük be.
▶  Naponta 1-2 alkalommal használjuk.

KISZERELÉS: 
▶  50 ml

JAVALLAT:
▶  Fogkő-eltávolítás előtt az ínygyulladás mértékének 

csökken tésére.
▶  Fogkő-eltávolítás után a plakk-képződés mérséklésére.
▶  Foghúzás után gyulladáscsökkentő hatású.
▶  Szájbűz enyhítésére.
▶  Antibiotikumos kezelések között és/vagy mellett 

(hosszú távon is).
▶  Szájfekélyek esetére (pl. vírusos betegségek, idült  

veseelégtelenség, mechanikai irritációk).

ÖSSZETÉTEL: 
▶ Klórhexidin-diglükonát
▶ Tris-EDTA 
▶ Pórsáfrányolaj
▶ Ízesítő

STOMODINE L.P.
ÍZESÍTETT SZÁJFERTŐTLENÍTŐ GÉL
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA
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• Fertőtlenít: baktericid

• Sűrű gél állag: 
könnyen felvihető

• Védőréteget képez 
(az ínyre tapad)

• Ízesített

L.P. Gél
ti
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DIÉTÁS TÁPOK

ADAGOLÁS:
▶100-200g termék 4 testtömeg-kilogrammonként.  
 Az adagolást a fizikai igénybevétel mértékéhez,  
 korhoz, fajtához, az egyed kondíciójához és az  
 éghajlathoz kell igazítani.

KISZERELÉS: 
▶  100 g
▶  300 g

JAVALLAT:
Egyféle fehérjeforrást tartalmazó táp kutyák és macskák részére.  
A Solo termékek fehérjetartalma kiváló emészthetőségű, 
rendkívül jól hasznosul, a legértékesebb húsrészekből szárma zik, 
esszenciális aminosavakban gazdag.

▶100% színhúst tartalmaz
▶ Rendkívül ízletes
▶ Eleségallergia és eleségintolerancia esetére
▶ Nem tartalmaz belsőségeket
▶ Nem tartalmaz vágási melléktermékeket
▶ Gluténmentes
▶ Tartósítószer, ízesítő- és színezőanyag mentes

ÖSSZETÉTEL: 
Egyféle fehérjeforrás:  
▶ Nyúlhús 
▶ Szarvashús
▶ Fürjhús 
▶ Lazac
▶ Bivalyhús 
▶ Vaddisznóhús
▶ Libahús

SOLO HÚSPÁSTÉTOM
TÁP ELESÉGALLERGIA ÉS ELESÉGINTOLERANCIA ESETÉRE
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA
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EGYFÉLE FEHÉRJEFORRÁST 

TARTALMAZÓ TÁP  

KUTYÁK ÉS MACSKÁK  

RÉSZÉRE

HÚSPÁSTÉTOM

byDRN

• 100% SZÍNHÚST TARTALMAZ

• rendkívül ízletes

• ELESÉGALLERGIA és
ELESÉGINTOLERANCIA esetére

• nem tartalmaz belsőségeket

• nem tartalmaz vágási melléktermékeket

• gluténmentes

• tartósítószer, ízesítő- és színezőanyag mentes

• kétféle kiszerelés: 100 g / 300 g

ADAGOLÁS

100-200 g termék 4 testtömegkilogram-
monként. Az adagolást a fizikai
igénybevétel mértékéhez, korhoz,
fajtához, az egyed kondíciójához
és az éghajlathoz kell igazítani.

A SOLO HÚSPÁSTÉTOM AZ ALÁBBI  
FEHÉRJEFORRÁSOKKAL ÉRHETŐ EL:

A Solo termékek fehérjetartalma kiváló emészthetőségű, 
rendkívül jól hasznosul, a legértékesebb húsrészekből  
származik, esszenciális aminosavakban gazdag. 

NYÚLHÚS SZARVASHÚS

FÜRJHÚS

LAZAC

VADDISZNÓHÚS LIBAHÚS

BIVALYHÚS
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DIÉTÁS TÁPOK

ALKALMAZÁS:
▶ bármely életkorban adható – alkalmas kölykök,  
 vemhes vagy szoptató állatok táplálására is
▶ kiemelkedő ízletesség – jó elfogadottság még kifejezetten  
 válogatós felépülő állatok esetében is (ízletessége  
 szobahőmérsékletűre való melegítéssel még tovább fokozható)
▶ kényszeretetéshez a termék szükség szerint vízzel  
 1:1 arányban hígítható
▶ 1:1 arányban vízzel hígítva 0,58 kcal/ml energiát tartalmaz,  
 és alkalmas a ≥ 14f méretű tápszondán keresztüli alkalmazásra

KISZERELÉS: 
▶ 195 g konzerv

JAVALLAT:
▶ intenzív ellátás során vagy perioperatív támogató  
 diétaként
▶ sérülésből vagy betegségből történő felépülés során
▶ táplálkozási stresszhelyzetben  
 (különösen laktáció, valamint alultápláltság esetén)
▶ anorexiás állatoknál

TULAJDONSÁGOK, ÖSSZETÉTEL:
▶ könnyen emészthető tápanyagok
▶ megnövelt mennyiségű, kiváló minőségű   
 fehérje
▶ magas tápanyagkoncentráció – a felépüléshez  
 szükséges energia biztosítására (60% energia  
 zsírból, 36% energia fehérjéből)
▶ taurin
▶ magas cink- és arginintartalom –  
 a sebgyógyulás támogatására
▶ magas E-vitamin tartalom – hatékony  
 antioxidánsként segíti a felépülést
▶ A-vitamin, omega-3 és omega-6 zsírsavak 
▶ metabolizálható energia (ME): 1,16 kcal/g

CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA
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CN CONVALESCENCE™ CANINE & FELINE
TELJES ÉRTÉKŰ DIÉTÁS ELEDEL
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS (PPVD)

Felépülést és gyógyulást támogató teljes értékű eledel kutyák és macskák részére, bármely életkorban.

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS  

CN CONVALESCENCE™  
CANINE & FELINE    

• Megnövelt mennyiségű, kiváló minőségű fehérjét tartalmaz
• Magas tápanyagkoncentráció: az energia 60%-a zsírból, 36%-a fehérjéből áll
• Könnyen emészthető
• Ízletessége kiváló

®

®
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DIÉTÁS TÁPOK

KISZERELÉS: 
CANINE:  ▶ 1,5 kg szárazeledel 
 ▶ 400 g konzerv
FELINE: ▶ 400 g szárazeledel 
 ▶ 195 g konzerv

JAVALLAT:
▶ akut vagy krónikus hasmenés
▶ gastroenteritis és colitis
▶ malabsorptio és maldigestio
▶ gyulladásos bélbetegség (IBD – inflammatory bowel disease)
▶ májbetegség (hepatikus encephalopathia nélkül)

Kutyáknál ezeken a javallatokon túl  
ajánlott még a következő esetekben: 

▶ exokrin hasnyálmirigy-elégtelenség  
 (EPI – exocrine pancreatic insufficiency)
▶ lymphangiectasia
▶ pancreatitis
▶ hiperlipidémia

TULAJDONSÁGOK, ÖSSZETÉTEL:
▶ kiváló emészthetőség, kiemelkedő ízletesség
▶ alacsony zsírtartalom (Canine EN)
▶ omega-3 zsírsavak és oldható rostok a gyulladásos   
 folyamatok leküzdéséért és a bélnyálkahártya  
 regenerációjáért
▶ oldhatatlan rostok – pozitív hatással a motilitásra és   
 tranzitidőre a megfelelő bélsárminőségért
▶ inulin prebiotikum
▶ E-vitamin

CANINE:
▶ MCFA – könnyen emészthető és felszívódó  
 közepes láncú zsírsavak (szárazeledel esetén)
▶ cink, réz

FELINE St/Ox:
▶ segít megelőzni a struvit és oxalát kristályok kialakulását
▶ a szárazeledel bentonittartalma a toxinmeg- 
 kötésen túl hozzájárul a bélnyálkahártya védel- 
 méhez, megköti a patogén mikroorganizmusokat is

CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA
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EN GASTROINTESTINAL™ CANINE & FELINE
TELJES ÉRTÉKŰ DIÉTÁS ELEDEL
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS (PPVD)

Teljes értékű diétás eledel, mely akut vagy krónikus emésztőrendszeri problémák kezelésének támogatására szolgál.

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS (PPVD)  

EN GASTROINTESTINAL™ 
CANINE & FELINE  
• Inulin prebiotikumot tartalmaz
• MCFA - közepes láncú zsírsavak (a PPVD Canine EN szárazeledelben)
• A PPVD Feline EN St/Ox bentonit toxinkötőt tartalmaz, valamint  

segít megelőzni a struvit és oxalát kristályok kialakulását
• Nagyon ízletes

®

®
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DIÉTÁS TÁPOK

KISZERELÉS: 
▶ CANINE: 3 kg szárazeledel 
▶ FELINE:  1,3 kg szárazeledel

JAVALLAT:
▶ hypoallergén eliminációs diéta
▶ a táplálékallergia hosszú távú diétás támogatása
▶ táplálékallergiával összefüggő dermatitis és/vagy gastroenteritis
▶ gyulladásos bélbetegség (IBD)
▶ táplálékintolerancia
▶ exokrin hasnyálmirigy-elégtelenség (EPI)
▶ hyperlipidémia
▶ lymphangiectasia
▶ malabsorptio
▶ fehérjevesztéses enteropátia (PLE)

Macskáknál ezeken a javallatokon túl ajánlott még a következő esetekben: 
▶ krónikus hasmenés kezelésének támogatása
▶ SIBO (small intestinal bacterial overgrowth) 
▶ táplálék által kiváltott bőrtünetek (AFR)

TULAJDONSÁGOK, ÖSSZETÉTEL:
▶ alacsony molekulatömegű, egyféle hidrolizált  
 fehérjeforrás (szójafehérje)
▶ tisztított szénhidrátforrás (CANINE:  
 kukoricakeményítő, FELINE: rizskeményítő)
▶ omega-3 és omega-6 zsírsavak
▶ komplett aminosav-tartalom - hosszú  
 távon is etethető
▶ kölyökállatok számára is alkalmas

CANINE:
▶ MCFA – könnyen emészthető és felszívódó   
 közepes láncú zsírsavak, melyek emésztő- 
 rendszeri zavarok esetén is kifejezetten előnyösek
▶ Zn, Mg, Mn, Fe, Cu, vitaminok (A, E, B

3
, B

9
, B

12
)

FELINE St/Ox:
▶ segít megelőzni a struvit és oxalát kristályok   
 kialakulását
▶ E-vitamin – részt vesz a szabad gyökök  
 elleni védekezésben

CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA
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HA HYPOALLERGENIC™ CANINE & FELINE
TELJES ÉRTÉKŰ DIÉTÁS ELEDEL
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS (PPVD)

Elsősorban eliminációs diétához, valamint a táplálékallergia kezelésének hosszú távú támogatására ajánlott. Különlegessége, hogy 
egyszerre hypoallergén és alacsony zsírtartalmú diétás eledel, ezért bizonyos gastrointestinalis kórképek esetén is alkalmazható.

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS (PPVD)

HA HYPOALLERGENIC™ 
CANINE & FELINE  
• Alacsony molekulatömegű, egyféle hidrolizált fehérjét tartalmaz
• Szénhidrátforrása fehérjétől tisztított
• Közepes láncú zsírsavakat tartalmaz (MCFA), melyek sokkal könnyebben 

emésztődnek és szívódnak fel (PPVD Canine HA Hypoallergenic™)
• Segít megelőzni a struvit és oxalát kristályok kialakulását  

(PPVD Feline HA St/Ox Hypoallergenic™)

®

®
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DIÉTÁS TÁPOK

JAVALLAT:
▶ krónikus veseelégtelenség
▶ hepatikus encephalopathia 
▶ a táplálékkal bevitt nátrium korlátozását  
 igénylő állapotok
▶ az urát és cisztin húgykövek kialakulásának  
 csökkentése
▶ szívbetegség korai stádiuma

Kutyáknál ezeken a javallatokon túl ajánlott még:

▶ az urát és cisztin húgyköveken túl a kalcium- 
 oxalát húgykövek kialakulásának csökkentésére
▶ leishmaniasis miatt kialakuló  
 veseelégtelenség esetén

ÖSSZETÉTEL:
▶ korlátozott mennyiségű, de kiváló minőségű fehérje az izomveszteség   
 és a toxinképződés mérséklésére
▶ alacsony foszfortartalom a progrediáció lassítására
▶ omega-3 zsírsavak a renalis eredetű magas vérnyomás és a gyulladás   
 mérséklésére (szárazeledel esetén)
▶ E-vitamin az oxidatív stressz hatásainak csökkentésére 
▶ segít minimalizálni a veseelégtelenséggel összefüggő metabolikus acidózist
▶ kimagasló ízletesség

CANINE:
▶ alacsony kalcium és D

3
-vitamin-tartalom a kalcium-oxalát húgykövek   

 kialakulása ellen
▶ alacsony purinszint az urát húgykövesség megelőzésére
▶ közepes mennyiségű kéntartalmú aminosavak a cisztin húgykövek   
 kialakulásának megelőzésére

FELINE:
▶ kálium-citrát a hypokalaemia kockázatának csökkentésére, valamint az urát  
 és cisztin húgykövek képződésének csökkentésére
▶ B-vitaminok a fokozott vizeletkiválasztás során elvesztett mennyiség pótlására
▶ taurin

CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA
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NF RENAL FUNCTION™ CANINE & FELINE
TELJES ÉRTÉKŰ DIÉTÁS ELEDEL
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS (PPVD)

KISZERELÉS: 
▶ CANINE:  3 kg szárazeledel 
  400 g konzerv
▶ FELINE:  350 g szárazeledel 
   85 g alutasak  
  (csirkével /lazaccal)

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS (PPVD)

NF RENAL FUNCTION™ 
CANINE & FELINE
• Kiváló minőségű, korlátozott mennyiségű fehérjét tartalmaz
• Alacsony foszfortartalom a progrediáció lassítására
• Kimagasló ízletesség

®

®
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DIÉTÁS TÁPOK

JAVALLAT:
▶ elhízás és testsúlykontroll
▶ diabetes mellitus
▶ rostetetésre javuló betegségek  
 (pl. bélsárrekedés, hiperlipidémia)
▶ rostetetésre javuló colitis

ALKALMAZÁS:
A súlycsökkentést célzó napi javasolt táplálékbevitel a 
kutya aktuális testtömegén, átlagos kalóriaigényén és 
testtömegének heti 1-2%-os csökkenésén alapul. 
A napi táplálékbevitelt négyhetente szükséges 
újraszámítani. 
A súlygyarapodásra hajlamos kutyáknak hosszú távon 
is adható, a fenntartó étrendre vonatkozó útmutató 
alapján.
Hiperlipidémia esetén a javasolt alkalmazási időtartam 
kezdetben legfeljebb 2 hónap.

TULAJDONSÁGOK, ÖSSZETÉTEL:
▶ alacsony kalóriatartalom a súlycsökkentésért
▶ magas fehérjetartalom az izomtömeg megőrzéséért
▶ hozzáadott rost a teltségérzet elősegítésére 
▶ glükóz-kontroll alacsony glikémiás indexű  
 szénhidrátforrásokkal - segítik a diabetes mellitus  
 diétás karbantartását, csökkentik a vércukorszint  
 etetés utáni ingadozását 
▶ alacsony zsírtartalom mely segíti az alacsonyabb szérum  
 koleszterinszint kialakulását, valamint szabályozza  
 a hypercholesterolemiat és hyperlipidaemiat  
▶ E-vitamin

CÉLÁLLATFAJ: KUTYA
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OM OBESITY MANAGEMENT™ CANINE
TELJES ÉRTÉKŰ DIÉTÁS ELEDEL
KUTYÁK RÉSZÉRE

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS (PPVD)

KISZERELÉS: 
▶ 3 kg szárazeledel

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS (PPVD)

OM OBESITY MANAGEMENT™ 
CANINE 
• Magas fehérjetartalma segít megőrizni az izomtömeget  

a zsírtömeg csökkentése mellett
• Alacsony kalóriatartalma hozzájárul a súlycsökkentéshez
• Alacsony glikémiás indexű szénhidrátforrásai révén segít  

csökkenteni a vércukorszint etetés utáni ingadozását
• A megfelelő testsúly elérését követően a testsúly fenntartására 

és az újbóli elhízás megelőzésére továbbra is adható

®

®
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DIÉTÁS TÁPOK

TULAJDONSÁGOK, ÖSSZETÉTEL:
▶ St/Ox húgyúti biztonság - csökkenti a húgyúti struvit  
 és oxalát kristályok kialakulásának kockázatát 

▶ glükózaminoglikán (GAG) prekurzorok  
 – a húgyhólyag hámjának épségéért 

▶ közepes kalóriatartalom az ideális testtömeg megőrzéséért
▶ omega-3 zsírsavak – a gyulladás csökkentéséért
▶ taurin
▶ E-vitamin

CÉLÁLLATFAJ: MACSKA
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UR ST/OX URINARY™ FELINE 
TELJES ÉRTÉKŰ DIÉTÁS ELEDEL
MACSKÁK RÉSZÉRE

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS (PPVD)

KISZERELÉS: 
▶ 350 g szárazeledel 
▶ 85 g alutasak (csirkével / lazaccal)

JAVALLAT:
▶ struvit húgykövek feloldása
▶ struvit húgykövek újbóli kialakulásának csökkentése
▶ oxalát húgykövek újbóli előfordulásának csökkentése
▶ Feline Idiopathic Cystitic (FIC)

A teljes értékű eledel kifejezetten alsó húgyúti betegség-
ben (Feline Lower Urinary Tract Disease, FLUTD) szenvedő 
macskák igényeire szabva készült, nagyobb mennyiségű 
és hígabb vizeletet eredményez, melynek RSS-e (Relative 
Supersaturation, Relatív szuperszaturáció) alacsony, 
mind a struvit, mind az oxalát kristályok szempontjából. 
Csökkenti a FIC kialakulásának kockázatát. 

Savas vizeletet és stabil vizelet pH-t biztosít, emellett 
kifejezetten ízletes.

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS (PPVD) 

UR ST/OX URINARY™ 
FELINE  
• Csökkenti a húgyúti struvit és oxalát kristályok kialakulásának kockázatát
• Közepes kalóriatartalma segít az ideális testsúly megőrzésében
• Elősegíti a vizelet hatásos hígulását a folyadékbevitel növelése révén
• Glükózaminoglikán (GAG) tartalmának köszönhetően  

támogatja a hólyaghám épségét

®

®
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 PROBIOTIKUMOK

KISZERELÉS: 
▶ 30x1 tasak (1 g/tasak)

JAVALLAT:
▶ a bél mikroflórájának felborulásával (dysbacteriosis) összefüggő   
 emésztési zavarok és laza bélsár
▶ stresszel, antibiotikum-terápiával vagy eledelváltással  
 összefüggő hasmenés
▶ bélgázosodás csökkentése
▶ nem megfelelő minőségű bélsár (bármely életkorban)
▶ ízletesség fokozására csökkent étvágy esetén

TULAJDONSÁGOK, ÖSSZETÉTEL:
▶ garantált mennyiségű (5x108 CFU/g)  
 mikrokapszulázott életképes Enterococcus  
 faecium SF68 probiotikum – mely ebben a   
 mennyiségben garantáltan támogatja a belek  
 egészségét és a mikroflóra egyensúlyát 

▶ E-vitamin  6445 mg/kg
▶ C-vitamin  1450 mg/kg

▶ CANINE  Szelén 2,6 mg/kg
▶ FELINE  Taurin 2480 mg/kg  

▶ a termék állati fehérjét tartalmaz

CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA
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FORTIFLORA® CANINE & FELINE
A BELEK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS A BÉLFLÓRA  
EGYENSÚLYÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 
KIEGÉSZÍTŐ ÁLLATELEDEL
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

PURINA® PRO PLAN® 

ETETÉSI ÚTMUTATÓ:
▶ adjon napi 1 tasak FortiFlora®-t a szokásos eledelre szórva, legalább  
 egy héttel tovább, mint hogy a normál állagú bélsár visszatér
▶ a bélgázosodás csökkentésére naponta  
 1 tasak FortiFlora®, legalább két héten át
▶ a bélflóra épségének megtartása érdekében  
 antibiotikum-kúra esetén naponta 1 tasak FortiFlora®  
 a kúra folyamán, és utána még egy héten keresztül
▶ az immunrendszer működésének támogatásához  
 naponta 1 tasak FortiFlora® 30 napon át kúraszerűen

PURINA® PRO PLAN® 

FORTIFLORA® 
CANINE & FELINE
• Garantált mennyiségű (minimum 5x108 CFU/g) probiotikumot tartalmaz, 

melynek stabilitását a mikrokapszulázás biztosítja
• Bizonyítottan támogatja az immunrendszert és a természetes védekező 

funkciókat
• Ízletessége kiemelkedő, könnyen rászórható bármely kutya- vagy 

macskaeledelre
• Adagolása egyszerű: 1 tasak / állat / nap

®

®
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GYÓGYNÖVÉNYES KÉSZÍTMÉNYEK

JAVALLAT:
▶  Legyengült immunrendszerű állatok, idős állatok,  

valamint daganatos betegségek esetén 
▶  Gátolja a szabad gyökök okozta károsodásokat
▶  Antioxidáns
▶  Fokozza az immunválaszt 
▶  Fertőzések megelőzésére

ÖSSZETÉTEL: 
Bíbor kasvirág (Echinacea) 150 mg: Az egyik legismertebb immunerő-
sítő gyógynövény. Immunstimuláns, antimikrobiális, vírusellenes, fertő-
zéseket gátló és gyulladáscsökkentő hatású. Mikroorganizmusok ellenes 
hatása a nem specifikus immunvédelem serkentésén keresztül valósul meg: 
hatására a fehérvérsejtek kórokozókat bekebelező aktivitása fokozódik.
1-3, 1-6 béta-glükán 150 mg: Fő feladata az immunrendszer nem 
specifikus első védelmi vonala, a makrofágok aktiválása, amelyek elfogják 
és bekebelezik az idegen anyagokat (baktériumok, vírusok, toxinok, rendel-
lenes sejtalakok stb.).
Homoktövis 50 mg: Antimikrobiális hatású. Gátolja a szabad gyökök 
károsító hatásait. Nagy mennyiségű C- és A-vitamint tartalmaz. Kutatások 
igazolták, hogy gátolja a daganatok növekedését.
Grapefruit-mag kivonat (GSE) 50 mg: Bizonyított antibakteriális, vírus- 
és gombaellenes hatással rendelkezik. Magas bioflavonoid tartalmának 
köszönhetően igen erős antioxidáns tulajdonságú, megvédi a szervezetet 
a szabad gyökök pusztító hatásától, ezáltal segíti a szervezet védekező és 
regenerációs mechanizmusait.
Macskakarom 40 mg: Széles körben felhasznált gyógynövény. Jelentős 
immunerősítő hatással rendelkezik. Fertőző betegségek és gyulladá-
sos folyamatok, ízületi, mozgásszervi elváltozások megelőzésében és 
leküzdésében is segítséget jelenthet. Több kutatás is bizonyította, hogy a 
macskakarom hatóanyagai képesek a daganatok növekedését gátolni.
Csüdfű 40 mg: Ázsiában 2000 éve használt gyógynövény. Gyulladáscsök-
kentő és antibakteriális hatású, ezen kívül képes csökkenteni a fizikai vagy 
érzelmi stresszhatások káros következményeit.

FITOMUNE
IMMUNERŐSÍTŐ TABLETTA
KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

CÉLÁLLATFAJ: KUTYA // MACSKA
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MÉG TOVÁBB EGYÜTT!

6 TERMÉSZETES ÖSSZETEVŐ AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉÉRT, A BETEGSÉGEK LEKÜZDÉSÉÉRT.

IMMUNERŐSÍTŐ TABLETTA
Fitomune

18_vm_hirdetesek_210x210.indd   2 2018. 12. 13.   10:45

ADAGOLÁS:
 Testtömeg Napi adag

< 15 ttkg 1 tabl.

15-30 ttkg 2 tabl.

30-45 ttkg 3 tabl.

> 45 ttkg 4 tabl.

Felnőtt macska ½ tabl.

Kölyökmacska <2 ttkg ¼ tabl.

KISZERELÉS: 
▶  2x 10 db ízesített tabletta bliszter csomagolásban, 

papírdobozban.
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GYÓGYNÖVÉNYES KÉSZÍTMÉNYEK

ADAGOLÁS:
▶  1 tabletta / 20 testtömegkilogramm, lehetőség szerint  

a stresszhatás előtt 30-60 perccel kell beadni. 
▶  Szükség esetén az adag a duplájára emelhető 

(1 tabletta / 10 kg).
▶  Nagyon erős stresszhatás esetén, például szilveszterkor  

8 óránként adható legfeljebb 3-5 napon keresztül.

KISZERELÉS: 
▶  10 db ízesített tabletta / doboz

JAVALLAT:
▶  Egyedüllétkor jelentkező szorongás feloldására
▶  Stresszes állatok megnyugtatására, idegesség  

és félelem oldására 
▶  Éjszakai ugatás esetén 
▶  Pszichés eredetű szobatisztasági problémák megoldására
▶  Utazási stressz; orvosi rendelőbe és  

kutyakozmetikába való látogatáshoz
▶  Tűzijáték, viharok és villámlás esetén 
▶  Új helyre költözéskor, kutyapanzióba adáskor
▶  Gazda tartós távolléte, hozzátartozó elvesztése,  

új jövevény érkezése esetén
▶  Agresszió, rivalizálás és féltékenység  

(másik állatra, kisbabára) leküzdésére

ÖSSZETÉTEL:  
▶  Mámorbors (Piper methysticum) 100 mg: a humán 

gyógyászatban is használatos, az idegrendszerre 
kifejtett nyugtató, stresszoldó és antidepresszáns 
hatással bír

▶  Macskagyökér (Valeriana officinalis) 80 mg: szoron-
gáscsökkentő, alvást elősegítő, fájdalomcsillapító

▶  5-hidroxi-triptofán 40 mg: a szerotonin előanyaga, 
alvás- és hangulatjavító

▶  Csüdfű (Astragalus membranaceus) 40 mg: javítja 
a szervezet ellenállóképességét érzelmi és fizikai 
stresszhatások esetén és elősegíti az erős immunvá-
lasz kialakulását 

▶  Csucsóka (Scutellaria lateriflora) 40 mg: félelem- és 
szorongásoldó, kedélyállapot javító hatású

▶  Citromfű (Melissa officinalis) 30 mg: valeriánával 
együtt adva jelentősen fokozódik nyugtató hatása

(A készítményt ne alkalmazzuk macskák nyugtatására.)

Hosszú ideig (1 hónapnál tovább) tartó alkalmazás 
esetén a májfunkció ellenőrzése javasolt.

RELAXA-BITS
NYUGTATÓ TABLETTA
KUTYÁK RÉSZÉRE

CÉLÁLLATFAJ: KUTYA
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Egy falat nyugal
om...

Az egyetlen NYUGTATÓ, mely a szerotonin-szintézishez 
nélkülözhetetlen 5-hidroxi-triptofánt tartalmaz.
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 ELÉRHETŐSÉG:

Vitamed Pharma Kft.
+36 (1) 29 909 29
www.vitamed.hu
iroda@vitamed.hu2021.
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