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80 tabs

Конфис ултра  е диетична допълваща х�ана за възрастни ку�ета, 
създадена да подпомага метаболизма на ставите в слу�ай на 
остеоартрит.

Продължителност на лечение:  3 месеца.
Препоръчва се да се потърси мнението на 
ветеринарен лекар преди употреба или преди 
удължаване на периода на употреба. 
Препоръчително е да се извършват 2-3 цикъла от 40 
дни непрекъснато приложение, за да се постигне 
очакваната полза върху ставния метаболизъм.

Таблетките могат да се прилагат като единично 
дневно количество.

Íîâî

КОНФИС УЛТРА

Ñúäúðæàíèå âúâ âñÿêà òàáëåòêà

Äîçèðîâêà Поддържане на функционалност 
и мобилност на ставите

500 ìã
Глюкозамин (Хитозамин) 
(от животински тъкани) (чистота> 99%; т.т. 216 Da)

Хондроитин сулф   ат  (чистота 100%; т.т. 16,9 kDa) 300 ìã
Хиалуронова киселина (абсорбира се чрез перорално приложение) За правилно поддържане 

на синовиалната течност
Tип II колаген 
(извлечен от пилешки стерну�и) За правилно поддържане на иммунната система 

300 Òàáëåòêè

240 Òàáëåòêè

20 Òàáëåòêè

80 Òàáëåòêè

Глюкозамин (х�тозамин) (от животински тъкани), хондроитин сулфат, свински странични проду�ти, захар, мая [пивоварни дрожди], 
растителни странични проду�ти, Дикалциев фосфат, Маг�езиев стеарат, Хиалу�онова киселина, Колаген (извлечен от пилешки 
стерну�и).

Ñúñòàâ

Куче 0-5 кг:

Куче 5-10 кг:

Куче 10-20 кг:

Куче 20-35 кг:

Куче 35-50 кг:

Куче >50 кг:

Прилагайте директно в устата или 
смесете с х�ана според следните дневни 
количества:

Ñòàáèëèçàòîðè: Микрокристална целулоза E460 mg 258 000 - Гуар Gum E412 mg 50 000 Ñåíçîðíè äîáàâêè: Camellia sinensis (L.) O. Kuntze: Чай
екстракт CoE 451 mg 17 500 (* FleXide) - Boswellia ser�ata Roxb. ex Colebr .: Екстракт от олибан mg 15 750 (* FleXide) - Меден комплекс от хлорофил E 
141 mg 1,750 (* FleXide) Àíòèîêèñëèòåëíè ñðåäñòâà: Колоиден силициев диоксид E551b mg 6,250 Âèòàìèíè: Витамин Е 3a700 IU 6,250 Êîíñåðâàíòè, 
àíòèîêñèäàíò

Äîáàâêè çà êã

Õîíäðîïðîòåêòîðè/ Îáåçáîëÿâàùè

ЕВЕКСИЯ
Съдържа конопено масло

Евексия е допълваща х�ана за ку�ета и котки. Конопеното масло, съдържащо 
се в Евексия, допринася за поддържането на физиолог�чното състояние на 
сетивната фу�кция.
Ñúäúðæàíèå âúâ âñÿêà òàáëåòêà

Конопено масло Физиологично поддържане на сетивната функция

20 Òàáëåòêè

Äîçèðîâêà 

Куче и котка 0-7.5 кг:

Куче и котка 7.5-15 кг:

Куче и котка 15-22,5 кг:

Куче и котка 22,5-30 кг:

Куче и котка 30-40 кг:

Ñúñòàâ
Дрожди (бирена мая), конопено масло 3 %, маг�езиев стеарат, Моно- и диглицеридина етерични мастни киселини, естеризирани с 
органични киселини (глицерил дибехенат), проду�ти от обработката на растения(пъпеш - *Melofeed и коноп).

Äîáàâêè çà êã
Eìóëãàòîðè, стабилизиращи агенти, сгъстители и желиращи агенти: микрокристална целулоза Е460 мг 412.930 – Лецитин 1с322 мг 
42,500; органолептични агенти: Boswellia ser�ata(индийски тамян), екстракт от Олибан мг 49.375; противослепващи агенти: колоиден 
силициев диоксид Е551b мг 21.875; аминокиселинии тех�ите соли: L – арг�нин мг 12.500; êîíñåðâàíòè: бу�илх�дрокситолуен Е321 мг 100.

Прилагайте                  , директно в устата на вашия 
домашен любимец или смесете в храната за 
минимален период от време - 20 дни, в следните дози:
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Íåôðî-óðîëîãèÿ

30 ã.

Íîâî

Íîâî

30 òàáëåòêè

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà 

Äîáàâêè çà êã

Ñúñòàâ

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà 
Ñúäúðæàíèå

Ñúñòàâ

Äîáàâêè çà êã

Малтодекстрин, глюкозамин (х�тозамин) (от животински тъкани) 25%, дрожди [пивоварни дрожди], червена боровинка 
4,0%, натриев пирофосфат, протеиново брашно от Лу�ина, палмово масло, проду�ти и странични проду�ти от 
преработка на пресни плодове и зеленчу�и (пъпеш) , Слънчогледово олио

Äîáàâêè: Camellia sinensis (L.) O. Kuntze: Екстракт от чай CoE 451 mg 25 000 Àíòèîêèñëèòåëè: Колоиден силициев диоксид E 
551b mg 5000 Âèòàìèíè: Витамин Е 3a700 IU 8

Съдържа глюкозамин
и червена боровинка

Съдържа
Ãëþêîçàìèí

Червена боровинка

Глюкозамин
(Хитозамин) (от животински тъкани)

За доброто състояние на  пикочните пътища

Допринася за органичния синтез на GAGs

ЦИСТОКЮР ФОРТЕ прах

Червена боровинка

Глюкозамин
(Хитозамин) (от животински тъкани)

За доброто състояние на  пикочните пътища

Допринася за органичния синтез на GAGs

Най-добрата формула за eстествена защита и здрави пикочни пътища на ку�ета и котки. 
За ку�ета и котки от всички възрасти, размери и жизнени етапи.

Прилагайте директно в устата или смесете 
с храна в следните дневни количества.

Íà÷àëåí ïåðèîä:
1 лъжичка (0,5 г) на всеки 5 кг. живо тегло . 
два пъти дневно

Ïîääúðæàù ïåðèîä:
1 лъжичка (0,5 г) на всеки 5 кг. живо тегло 
веднъж дневно

В случай на суха диета,навлажнете храната, за да 
позволи добра лепкавост на праха и пълния му 
прием. Използвайте продукта за период от 15 до 
30 дни. Може да бъде прилаган  самостоятелно 
или заедно с обичайните терапии и специфични 
диети. Да се осигуги постояннен достъп до 
прясна вода. Минималният срок на съхранение 
означава периодът, през който при правилни 
условия на съхранение добавката запазва своите 
свойства. Дръжте бутилката затворена след 
употреба. Да се съхранява на сухо предпазено от 
слънчева светлина място.Да се съхранява далеч 
от източници на топлина преди и след отваряне. 
Да се пази извън досега на деца. Забранено за 
човешка консумация.

Прилагайте директно в устата или смесете с 
храна в следните дневни количества.

Íà÷àëåí ïåðèîä:

Ïîäúðæàù ïåðèîä:

на 20 кг. живо тегло. 
два пъти дневно

на 20 кг. живо тегло. 
вднъж дневно

Използвайте продукта за период от 15 äî 30 äíè. 
Може да бъде прилаган  самостоятелно или заедно 
с обичайните терапии и специфични диети. Да се 
осигуги постояннен достъп до прясна вода. 
Минималният срок на съхранение означава 
периодът, през който при правилни условия на 
съхранение добавката запазва своите свойства. 
Дръжте бутилката затворена след употреба. Да се 
съхранява на сухо предпазено от слънчева светлина 
място.Да се съхранява далеч от източници на 
топлина преди и след отваряне. Да се пази извън 
досега на деца. Забранено за човешка консумация.

Съдържа
Ãëþêîçàìèí

Съдържа глюкозамин
и  червена боровинка

ЦИСТОКЮР ФОРТЕ таблетки

Малтодекстрин, глюкозамин (х�тозамин) (от животински тъкани) 25%, дрожди [пивоварни дрожди], червена боровинка 
4,0%, натриев пирофосфат, протеиново брашно от Лу�ина, палмово масло, проду�ти и странични проду�ти от преработка 
на пресни плодове и зеленчу�и (пъпеш) , Слънчогледово олио

Ñòàáèëèçàòîðè: Микрокристална целулоза Е 460 mg 515 000 Äîáàâêè: Camellia sinensis (L.) O. Kuntze: Екстракт от чай CoE 451 mg 
25 000 Àíòèîêèñëèòåëè: : Колоиден силициев диоксид E 551b mg 5000 Âèòàìèíè: Витамин E 3a700 IU 8

Най-добрата формула за eстествена защита и здрави пикочни пътища на ку�ета и котки. 
За ку�ета и котки от всички възрасти, размери и жизнени етапи.

Препоръчва се да се потърси съвет от ВЕТЕРИНАРЕН лекар

Препоръчва се да се потърси съвет от ВЕТЕРИНАРЕН лекар
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Калциеви соли (Калциев карбонат
и калциев лактоглюконат)

Хитозан Намалява чревната абсорбция на фосфорни и азотни молекули

Най добрият орален алкализиращ агент 

70 ã.

240 ã.

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà Ñúäúðæàíèå

Ñúñòàâ

Äîáàâêè çà êã

РЕНАЛ П прах

Íîâî

70 ìë

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà 

РЕНАЛ П паста

Ñúäúðæàíèå íà ìèëèëèòúð

Äîáàâêè çà êã

Ñúñòàâ

Съдържа калциеви соли,
Хитозан и натриев бикарбонат

Ренал П и Ренал П паста осиг��яват минерали (калциеви соли и натриев бикарбонат) и 
полизахариди (х�тозан), които са полезни за поддържане на нормалните метаболитни 
процеси на животното и правилното фу�кциониране на пикочните пътища. 

Калциеви соли (Калциев карбонат
и калциев лактоглюконат)

Свързват се в чревния тракт с фосфора образувайки 
неразтворими комплекси

Хитозан Намалява чревната абсорбция на фосфорни и азотни молекули

Натриев бикарбонат Най добрият орален алкализиращ агент 

Малтодекстрин, Калциев карбонат 26%, Калциев лактоглюконат 16%, Хитозан (Хитозан) 8%, Натриев 
бикарбонат 5%, Дрожди [пивни дрожди], Натриев пирофосфат, брашно от лу�инов протеин, растително масло и 
мазнини (слънчогледово масло)

Средства против слепване: колоиден силициев е551b mg 5000 Âèòàìèíè: витамин E 3a700 IU 8

Смесете РЕНАЛ П с храната 0,2 г прах на всеки 
килограм живо тегло дневно, според следното 
дневно количество:

1 ëúæè÷êà íà âñåêè 2,5 êã
Всяка лъжичка съдържа 0,5 g прах
и осигурява: калциеви соли 60 mg - Хитозан 40 mg - 
Натриев бикарбонат 30 mg

1 ãîëÿìà ëúæè÷êà íà âñåêè 10 êã
Всяка голяма лъжичка съдържа 2 g прах
и осигурява: Калциеви соли 240 mg - Хитозан 160 
mg - Натриев бикарбонат 120 mg

Дневната доза може да бъде разделена на 2-3 приема въз 
основа на броя на храненията. Прилагайте Ðåíàë Ï  на 
30-дневни цикли, следвайки съветите на ветеринарния 
лекар. За предпочитане е продуктът да се добавя към 
мокра храна. В случай на диета, основана само на суха 
храна, леко навлажнете храната, за да осигурите добра 
адхезия на праха и  пълният му прием. Препоръчва се да 
се потърси съвет от ветеринарния лекар преди употреба 
или преди удължаване на срока на приложение. 
Забранено за човешка консумация.

РЕНАЛ P паста осиг��ява минерали (калциеви соли и натриев бикарбонат) и полизахариди 
(х�тозан), полезни за поддържане на нормалните метаболитни процеси и правилна 
фу�кционалност на отделителната система на животното

Съдържа калциеви соли,
Хитозан и натриев бикарбонат

Калциев карбонат (Калций 38%) 26% 13.6.4, Растителни масла и мазнини (Слънчогледово масло) 2.20.1, Калциев 
лактоглюконат (Калций 10%) 13.6.4, Свински черен дроб 9.1.1, Хитозан (поли-г-глюкозамин 100%) 8% 13.2.8, Натриев 
бикарбонат (Натрий 27.4%) 6% 11.4.2, Екстракт от малц 1.1.18, Глицерол моностеарат 13.6.2.

Âèòàìèíè, ïðîâèòàìèíè и х�мически добре определени вещества с подобен ефект: Витамин Е / всички 
рак-алфа-токоферилацетат IU 5000

Прилагайте директно в устата или смесете с 
храна 1 ìë. паста на 5 кг живо тегло дневно. 
Прилагайте  Ðåíàë Ï паста в 30-дневни цикли, 
следвайки инструкциите на ветеринарния 
лекар. Препоръчва се становище на 
ветеринарен лекар преди употреба или 
удължаващ период на употреба.

Само за ветеринарна у�отреба 
Добавка за котки.

Íåôðî-óðîëîãèÿ

Свързват се в чревния тракт с фосфора образувайки 
неразтворими комплекси

Натриев бикарбонат 

3



Äåðìàòîëîãè÷íè ïðîäóêòè

50 ìë

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà 

ОПТИВЕТ
Препарат за почистване на очите за

домашни любимци и дру�� малки животни

Ñúñòàâ

Бензалкониев хлорид Антимикробиално средство
Почистете клепачите и очния контур, 
премахвайки замърсяванията с помощта на 
накиснат памучен тампон или марля. Не 
използвайте, ако уплътнението на продуктът 
е нарушено. За правилна употреба следвайте 
инструкциите на вашия ветеринарен лекар.

Вода, Динатриев фосфат, Натриев хлорид, Натриев фосфат, Динатриев EDTA, Бензалкониев хлорид.
Ñúäúðæàíèå

Лосион за почистване на очи за ку�ета,котки, г�изачи и порчета. Изотоничен 
разтвор, който почиства замърсяванията и секретите в областта на очите. 
Премах�а потъмняванията на козината, в следствие на прекомерна лакримация 
(избелващ ефект). Няма противопоказания, при контакт с очите. Лосиона е удобен 
за у�отреба по време на лечение и за премах�ане на косми след подстриг�ане.

Подходящ за ежедневна у�отреба

15 ìë

30 ìë

Ñúñòàâ

Ñúäúðæàíèå

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà 

Отолог�чна емулсия за ку�ета и котки, която се използва, като помощно средство при 
лечение на възпаления на външното ухо, характеризиращи се със: сърбеж, зачервяване, 
необичайна бактериална и гъбична флора, свързана с прекомерно производство на 
цероминозен у�ен секрет и неприятна миризма. Благодарение на своите свойства да 
премах�а у�на кал, да успокоява и х�г�енизира, Актеа Ото може да се използва и за 
профилактика на отит от различен произход при чу�ствителни животни. Актеа Ото, 
обикновено се препоръчва във всички слу�аи, при които е необходимо възстановяването на 

физиолог�чното състояние на у�ния канал.

LAS®
Патентована смес * от молекули с естествен произход (лактоферицин, GPI и Verbascoside) за 
ефективен контрол на възпаление, сърбеж и бактериален и гъбичен растеж.

* патент n. WO 2016/046108

• Лактоф   ерицин

• GPI (глицеро-ф   осф   о -инозитол лизин)

• Вербаскозид

Противогъбично, антибактериално, антивирусно, 
имуностимулиращо действие

Противовъзпалително действие

Противовъзпалително и антиоксидантно действие

Аква (вода), глицерин, арг�нин, лактоферицин, бензилов алкохол, карбомер, полисорбат 80, глицерофосфоинозитол лизин, 
етилхексилглицерин, глицин х�дрохлорид, маг�езиев алу�иниев силикат, олеинова киселина, токоферол, феноксиетанол, 
малтодекстрин, екстракт от шприц , екстракт от Люляк.

АКТЕА ОТО
Капки за у�и против у�на кал,
с успокояващо и х�г�енизиращо

Нанасяйте 4-8 капки…два пъти на ден. Нежно 
масажирайте основата на ухото ,за да 
подпомогнете разпеделението на продукта. 
Повторете поне десет последователни дни, 
докато ухото е чисто.

АКТЕА ОТО   15 мл

Нанесете количество от продукта, като използвате 
специалната пипета за дозиране във всяко ухо два пъти 
на ден,както следва:

АКТЕА ОТО   30 мл

малки котки кучета: 0,5 мл

средни и големи кучета: 1 мл

Уверете се, че напълно сте изпразнили 
съдържанието на пипетата в ушния канал.Нежно 
масажирайте основата на ухото,за да 
подпомогнете разпеделението на продукта 
Повторете процедурата в продължение на 10-20 
последователни дни, докато ухото не е чисто.

Íîâî
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200 ìë

Диклорекс пяна                       

200 ìë

ДЕРМОУЗ

Дерматолог�чна пяна за х�г�ена и 
защита на козината

Дерматолог�чна пяна за ку�ета,
котки и дру�� домашни любимци.
Химическо почистване и дезодориране

Äåðìàòîëîãè÷íè ïðîäóêòè

Салицилова киселина Успокоява

Вода- Динатриев фосфат - Кокамидопропил бетаин - PEG-6 Undecylenate - PEG-40-Хидрогениран - рициново масло - 
феноксиетанол - дипропилен гликол - салицилова киселина - лимонена киселина - парфюм - имидазолидинилу�ея - токоферил 
ацетат - етил линоленат

Ñúäúðæàíèå

Ñúñòàâ

Натиснете буталото, за да получите желаното 
количество. Разпределете го по цялото тяло 
или върху засегнатата област масажирайки, за 
да го приведете в контакт с кожата и козината. 
Оставете продукта да действа няколко минути, 
докато напълно изсъхне, след това почистете 
или разтрийте козината със суха кърпа.

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà 

Дерматолог�чна пяна за сухо почистване на кожата и космената покривка. Особено 
подходяща за новородени, възрастни, болни животни и във всички слу�аи, когато 
влажното почистване или къпане не са желани. Сухата пяна притежава отлични 
почистващи и дезодориращи свойства без да нару�ава предпазния х�дролипиден 
слой на кожата, което я прави отлична алтернатива при животни, нуждаещи се от 
често къпане. Предназначен както за цялостно, така и за частично почистване на 
лапи, опашка, перинеална област и др.

Ñúäúðæàíèå

Ñúñòàâ

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà 

Натиснете буталото, за да получите желаното 
количество мус. Разпределете го върху зоната, 
която ще се третира два пъти на ден или според 
нуждите, и масажирайте нежно. Прилагайте 
докато получите желания резултат, следвайки 
съветите на вашия ветеринарен лекар. Избягвайте 
поглъщането или облизването на продукта от 
животното.

Вода - Dipropylene Glycol - PEG-40 Хидрогенирано рициново масло - Melaleuca alte r�ifolia 3% - Polysorbate 20 - Co camide DEA - 
Ethyl Linolenate - Етил линолеат - Chlo rhexidine digluconate 0.5% - Glycy��hetinic aci d - Aloe ferox - BHT - Динатриев EDTA.

 
Хлорхексидин 
Алое Успокояващо действие

Антибактериално действие
Антибактериално и противогъбично действие

Дерматолог�чният гел, посочен като адювант по време на терапии за различни 
кожни заболявания (произхождащи от алерг�и, бактерии, паразити, гъбички, 
драскотини и др.) Иновативният му състав повишава дълбокото почистване и 
х�г�енизиране на кожата. Благоприятства възстановяването на липидния слой, 
който защитава кожата и намалява сърбежа и дразненето, обикновено поради 
кожни изменения. Може да се използва самостоятелно или като локален адювант във 
връзка със специфични терапии при леку�ане на дерматити. Лесно абсорбируем.

Íîâî

Етерично масло от чаено дърво (Melaleuca)
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100 ìë

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà 
Ñúäúðæàíèå

Ñúñòàâ

Äåðìàòîëîãè÷íè ïðîäóêòè

Активните вещества, включени в Про Пад имат омекотяващо и кераторег�лиращо 
действие върх� роговия слой на кожата. Кремът е особено подходящ за ловни и 
стражеви ку�ета, както и за всички животни с наранявания, напу�вания и абразии 
на възглавничките на лапите. Проду�тът рег�лира вроговяването на кожата, 

поддържа лапите меки и еластични.

Нанасяйте крема 2-3 пъти на ден, ако е 
необходимо, с лек масаж.Носете защитни 
ръкавици. Пазете очите и лицето.

Глицерин

Емолиент

Овлажнява

УспокояваСалицилова киселина

Парафи ин 

Про Пад
Крем , нормализиращ кожата предназначен за

за ку�ета, котки и дру�� домашни любимци

Вода - глицерин - карбамид - Paraffi num liquidum - изопропил миристат - цетеарилов алкохол - цетеарет 12 - етил линолеат 
- етил линоленат - токоферил ацетат - Феноксиетанол - Салицилова киселина - Натриев цетеарил сулфат - 
Имидазолидинилину�ея - Olea europea - Калиев зех�ин, х�дролизирана пшеница протеин - 18-β-глициретинова киселина - 
BHT. Проду�тът е предназначен за 

у�отреба при ку�ета, котки, 
зайци

250 ìë

Ñúäúðæàíèå

Ñúñòàâ

Âíèìàíèå

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà 
Напръскайте от разстояние около 20 см, 
пазете очите, устата или други чувствителни 
части. Нанесете внимателно, за да осигурите 
равномерно разпределение на Дефензор 
ЕКО по цялото тяло. Ако е необходимо, 
нанасяйте продукта няколко пъти на ден.

Благодарение на добре познатите свойства на маслата от Цитронела, Розмарин и 
Здравец, Дефенсор ЕКО осиг��ява дълготрайна защита срещу вредни насекоми, като 
комари, хапещи мух� и дру�� пълзящи насекоми, преносители на сериозни 
заболявания, като лайшманиоза, филариоза и дру��. Дефенсор ЕКО създава бариера, 
която държи насекомите далеч от кожата на животното.

ДЕФЕНСОР ЕКО спрей 
Нату�ален защитен лосион,
срещу вредните насекоми

Масло от цитронела, масло от здравец 
и Розмариново масло Защитава

Вода - Dipropylene glycol - Sorbitan mono laurate 20 OE - Cy�bopogon nardus oil – C16-18 alcohols, ethox�lated - Rosmarinus offi  
cinalis oil – Phenox�ethanol - Imidazolidinyl urea - Pelargonium g�aveolens oil. Масло от цитронела, розмарин, здравец

Само за външна употреба. В случай на контакт с очите, устата или други чувствителни части, 
изплакнете добре. След използване на продукта, измийте ръцете си. Да се съхранява на стайна 
температура далеч от пряка слънчева светлина. Срокът на годност се отнася за неизползвани 
опаковки, които се съхраняват правилно.
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250 ã

50 ã

Õðàíèòåëíè äîáàâêè

Прави изпражненията неприятни за поглъщане
Хранителна добавка за ку�ета и котки

ФОРБИД

Форбид прави изпражненията непоносими за поглъщане от животното в слу�ай на копрофаг�я. 
Веществата съдържащи се във Форбид правят изпражненията абсолютно непоносими. 
Неговото действие намалява риска от повторно заразяване, като предотвратява поглъщането 
на яйца от паразити, съдържащи се в изпражненията.

Äîáàâêè íà êã

Ñúñòàâ

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà 

Зърнено брашно (пшенично), калциеви соли на органични киселини (калциев глу�амат)

Препоръчително е да се прилага Форбид 
за период от 15 дни. Ако животното 
поглъща собствените си изпражнения и 
живее съвместно с други котки или кучета, 
прилагайте Форбид на всички, за да 
избегнете възможността животното да 
започне да консумира изпражненията на 
някой от другите членове на групата. 
Водата трябва да е налична по всяко време

Малки котки и кучета  (под 10 кг телесна маса)

Кучета със среден размер (10-25 кг телесна маса)

Кучета с голям размер (над 25 кг телесна маса)

½-1 мерителна лъжичка
1-1½ мерителна лъжичка
2½ мерителни лъжички

Хранителна добавка за ку�ета и котки

Витамин E 3a700 IU 1500

Äåðìàòîëîãè÷íè ïðîäóêòè

Стоматолог�чен защитен гел
Намалява плаката и контролира халитозата 

АКТЕА орал

15 ìë

7

Нанесете подходящо количество продукт, като 
внимателно разтривате венците, два пъти на 
ден в продължение на 10-20 последователни 
дни.  За да отворите тубичката, издърпайте 
капачката нагоре, докато леко я завъртате в 
основата.

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà 

Силно адхезивен стоматолог�чен защитен гел. Помощно средство при лечението на пародонтални 
заболявания при ку�ета и котки (напр. Гинг�вит, стоматит, пародонтит). Противодейства на 
образу�ането на плака и ефективно намалява халитозата. Благодарение на защитното си действие, 
АКТЕА орал  бързо възстановява физиолог�чните условия на устната лигавица, дори след 
отстраняване на зъбен камък и екстракции на зъби.

LAS®
Патентована смес * от молекули с естествен произход (лактоферицин, GPI и Verbascoside) за 
ефективен контрол на възпаление, сърбеж и бактериален и гъбичен растеж.

• Лактоф   ерицин

• GPI (глицеро-ф   осф   о -инозитол лизин)

• Вербаскозид

Противогъбично, антибактериално, антивирусно, имуностимулиращо действие

Противовъзпалително действие
Противовъзпалително и антиоксидантно действие

* патент n. WO 2016/046108

Ñúäúðæàíèå

Ñúñòàâ

Аква (вода), глицерин, арг�нин, лактоферицин, бензилов алкохол, карбомер, полисорбат 80, глицерофосфоинозитол 
лизин, етилхексилглицерин, глицин х�дрохлорид, маг�езиев алу�иниев силикат, олеинова киселина, токоферол, 
феноксиетанол, малтодекстрин, екстракт от Sy�inga Vulgaris.



INSTRUCTION FOR PROPER USE
For cats, adults and puppies.

e

Õðàíèòåëíè äîáàâêè

50 ã

20 òàáëåòêè

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà 

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà 

Äîáàâêè íà êã

Ñúñòàâ

Äîáàâêè íà êã

Ñúñòàâ

Вигор Пет котка осиг��ява адекватен прием на витамини и аминокиселини, полезни в 
слу�ай на: слабост, постх�ру�г�чно възстановяване, инфекции, метаболитен дисбаланс, 
гладу�ане, стареене, растеж, бременност и кърмене. Може да се използва за стимулиране на 
общи състояния благодарение на съдържанието му на есенциални аминокиселини

Високоенерг�йна и богата на витамини и 
минерали паста

ВИГОР ПЕТ котка

Витаминен микс

Комплекс  от аминокиселини

Таурин

Витамин С - Витамин Е - Витамини от група В
Левцин - валин - изолевцин
Енергизиращо действие

Растително масло и мазнини (соево масло, слънчогледово масло), екстракт от малц, глицерол моно стеарат, 
протеинов х�дролизат

Ñúäúðæàíèå

Витамини, провитамини и химически добре определени субстанции с подобно боилогично действие : 
L-карнитин-L-тартарат 3a911 mg 50 000 - L-аскорбинова киселина 3a300 mg 10 000 - витамин Е 3a700 mg 5000 - 
тау�ин 3a370 mg 5000 - тиамин мононитрат 3a821 mg 1500 - Ниацинамид 3a315 mg 1000 - Пиридоксин 
х�дрохлорид 3a831 mg 1000 - Рибофлавин mg 1000 - D - (+) - Биотин 3a880 mg 25 - Витамин В12 mg 2,5 - Натурален 
или съответни синтетични химически определени ароматизатори: L-левцин Flavis / CAS № 61-90-5 / No. 
17.012 2b17012 mg 50.000 - L-Valine / CAS No. 72-18-4 / Flavis No. 17.028 2b17028 mg 25.000 - D, L-изолевцин / CAS № 
443-79-8 / Flavis No. 17.010 2b17010 mg 25.000

За възрастни  котки, котенца и ку�енца.
Перорално приложение
Котки до 2,5 кг: 2 см паста всеки ден

Котки между 2,5-5 кг: 3 см паста всеки ден

Котки над 5 кг: 4 см паста всеки ден

Прилагайте директно в устата или смесете с 
х�ана за 7-15 дни. Да се осиг��и достъп до прясна 
вода.

Хранителана добавка за котки.

ВИГОР ПЕТ куче
С витамини и аминокиселини

Витамини: L-аскорбинова киселина 3a300 mg 41,700 - тиамин х�дрохлорид 3a820 mg 10 000 - пиридоксин 
х�дрохлорид 3a831 mg 6,700 - L-карнитин-L-тартарат 3a911 mg 183,30 Стабилизатори: Микрокристална целулоза 
Е460 mg 317 00 Противослепващи средства: Колоиден силициев диоксид E551b mg 50,000 Натурални 
продукти - ботанически дефинирани: Panax gingseng C.A. Мей: Екстракт от женшен CoE 318 mg 25 000 
Сензорни добавки: L-левцин 2b17012 mg 166,700 - L-валин 2b17028 mg 83,300 - L-изолевцин 2b17010 mg 83 300

Дикалциев фосфат, предварително желатинизирано царевично нишесте, маг�езиев стеарат

Комплекс  от аминокиселини

Витаминен микс

L – карнитин
Екстракт от женшен

Допринася за енергизирането: левцин, валин, изолевцин

Витамин С - Витамини от група В
Стимулира имунната система
Срещу стрес и хронична умора

Прилагайте по една таблетка на 
15 кг телесно тегло веднъж или два 
пъти на ден в продължение на една 
до две седмици, директно в 
устата или смесете с х�аната. 
Приложението може да варира 
според нивото на стрес.

Хранителна добавка за ку�ета

Вигор пет ку�е осиг��ява сиг��ен прием на витамини и аминокиселини, като компенсира 
метаболитните и енерг�йните нужди на вашия домашен любимец. Може да се използва за 
стимулиране на организма поради съдържанието му на много аминокиселини.
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Õðàíèòåëíè äîáàâêè

250 ã

150 ã

Папилайт куче 
Млекозаместител за ку�енца кърмачета

Папилайт ку�е е цялостна, балансирана х�ана за домашни любимци, идеална за ку�енца кърмачета. 
Папилайт ку�е може да се използва за ку�енца сираци, като допълнение към диетата , ако майката не 
произвежда достатъчно мляко или като допълнение към плана за х�анене на отбитите ку�енца.

Калций и ф   осф   ор
Витаминен микс
Mинерални соли
Аминокиселини

Развитие на костите
Витамин С + В витамини + Витамин А + Витамин D3 + Витамин Е
Калий + цинк + манган + натрий + желязо + мед + органичен селен

L-лизин + DL-метионин

Декстроза, казеинат, растително масло и мазнини (палмово масло), декстрин.

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà 

Äîáàâêè íà êã

Ñúñòàâ

Ñúäúðæàíèå

Витамини: L-аскорбинова киселина 3a300 mg 100 - Витамин A 3a672a IU 4 800 - Витамин E 3a700 IU 60 - Ниацинамид 3a315 
mg 30 - Калций-D-пантотенат 3a841 mg 21,7 - Рибофлавин mg 15 - Тиамин х�дрохлорид 3a820 mg 6 - 8 000 mg 6 - 8 mg 8 6 mg 
mg 3ide820 mg 6 3 6 - Витамин D3 3a671 IU 1500- Витамин B12 mg 0,05 Емулг�ращ: Гуар Гу� Е412 mg 10 000 Аминокиселини: 
L-лизин х�дрохлорид, тех�ически чист 3.2.3 mg 25 - DL-Метионин, тех�ически чист 3c301 mg 5 микроелементи: 3b101 желязо 
(II) карбонат - желязо mg 80 - 3b604 цинков сулфат хептах�драт - цинк mg 40 - 3b503 Манганов сулфат монох�драт - Манган 
mg 20 - 3b405 Меден (II) сулфатен пентах�драт - Мед mg 8 - 3b8.11 Органична форма на селен, произведен от Saccharomyces 
Cerevisiae - Селен mg 0,13 - 3b201 Калиев йодид - идоий mg 0,15 Свързващи добавки: Колоиден силициев диоксид mg 60

Смесете добре Папилайт куче с топла вода според 
инструкциите на етикета. Тази формула се прилага 
най-добре чрез използване на бутилка. Прилагайте 
продукта при температура от около 37 ° -38 ° С. 
Тествайте температурата на млякото с няколко 
капки, като накапете вътрешната страна на китката 
Ви. Смесете Папилайт с топла вода, като сипете 5 
лъжички (около 20 грама) на всеки 100 ml вода. 
Уверете се, че се разтваря напълно и няма бучки, 
след това нахранете кученцето веднага.
Приготвяйте продукта преди всяко хранене

Малки кученца до 2 месечна възраст:
до 150 мл

Средни кученца до 2 месечна възраст:
до 300 мл

Големи кученца до 2 месечна възраст:
до 600 мл

Дозата трябва да бъде разделена между дневните 
хранения (на всеки 2-3 часа през първите три 
седмици след раждане, на всеки 4-5 часа от 
четвъртата седмица нататък).

Млекозаместител за ку�енца

Млекозаместител за котенца
Папилайт коте 

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà 

Äîáàâêè íà êã

Ñúñòàâ

Ñúäúðæàíèå

Таурин

Калций и ф   осф   ор
Витаминен микс
Mинерални соли
Аминокиселини

Развитие на костите
Витамин С + В витамини + Витамин А + Витамин D3 + Витамин Е
Калий + цинк + манган + натрий + желязо + мед + органичен селен

L-лизин + DL-метионин

Смесете добре Папилайт коте с топла вода според 
инструкциите на етикета. Тази формула се 
прилага най-добре чрез използване на бутилка. 
Прилагайте продукта при температура от около 
37°- 38°С. Тествайте температурата на млякото с 
няколко капки ,като накапете вътрешната страна 
на китката Ви. Смесете Пaпилайт коте с топла 
вода, като сипете 5 лъжички (около 20 грама) на 
всеки 100 ml вода. Уверете се, че се разтваря 
напълно и няма бучки, след това нахранете 
котенцето  веднага.
Приготвяйте продукта преди всяко хранене

Малки котенца до 2 месеца: до 150 мл

Дозата трябва да бъде разделена между дневните 
хранения (на всеки 2-3 часа през първите три 
седмици след раждане, на всеки 4-5 часа от 
четвъртата седмица нататък).

Млекозаместител за котенца

Декстроза, казеинат, растителни масла и мазнини (палмово масло), моно-натриев фосфат, декстрин

Папилайт коте е цялостна, балансирана х�ана за домашни любимци, идеална за котенца кърмачета и 
като добавка за бременни или кърмещи майки. Папилайт коте е полезна за  котенца сираци , като 

допълнение към диетата на отбиващи котенца или като допълнение към диетата на кърмещи майки.

Витамини: аскорбинова киселина 3a300 mg 100 - витамин A 3a672a IU 4 800 - витамин E 3a700 IU 60 - ниацинамид 3a315 mg 30 
- калций-D-пантотенат 3a841 mg 21,7 - витамин B2 mg 15 - тиамин х�дрохлорид 3a820 mg 6 - х�дрохлорид 3a820 mg 6 - пирид - 
Витамин D3 3a671 IU 1,500 - Витамин В12 mg 0,05 Емулг�ращ: Гуар Гу�а Е412 mg 10 000 Аминокиселини: L-лизин 
монох�дрохлорид 3.2.3 mg 25 - DL-метионин, тех�ически чист 3c301 mg 5 микроелементи: 3b101 желязо (II) карбонат - желязо mg 
80 - 3b604 цинков сулфат хептах�драт - цинк mg 40 - манганозен сулфат монох�драт - манган mg 20 - 3b405 Мед (II) сулфат 
пентах�драт - мед mg 8 - 3b8.11 Органична форма на селен, произведен от Saccharomyces Cerevisiae (* Alkosel®) - селен mg 0,13 - 
3b201 Калиев йодио - йодий mg 0,15 Сензорни Добавки: Тау�ин 2b16056 mg 1000 : Колоиден силициев диоксид E551b mg 60

Íîâî
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Äèàãíîñòè÷íè ïðîäóêòè

Корозол

Копро-кит

2000 ìë

50 åïðóâåòêè

Ñúñòàâ

Hатриев нитрат ,двойно дестилирана вода
2 л бу�илка

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà 

1.   Повдиг�ете капачката на контейнерчето на Копро – кит
2.   Напълнете до половината с                       разтвор
3.   Завъртете напред и назад колекторното устройство, с    
копролог�чната проба, докато изпражненията се разтворят
4.   Натиснете вътрешната вложка до освобождаване
5.  Долейте до горе с 
6.  Поставете микроскопско стъкло отгоре и изчакайте 20 мину�и
7.  Изследвайте пробата с микроскоп. Изх�ърлете контейнерчето.

Разтвор на Натриев нитрат ( специфично тегло 1.200 ), който се използва за провеждане на 
фекален паразитолог�чен анализ, заедно с Копро – кит, във всяка флотационна тех�ика

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß: 

Избяг�айте контакт с очи, нос и уста.

Патентована диаг�остична система за събиране на 
изпражненията и копролог�чното изследване по, БЪРЗ и 
БЕЗОПАСНЕН начин. За по-безопасно определяне на 
вредителите използвайте разтвора

Íîâî

50 броя контейнери 

Корозол

Корозол
Корозол
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Ãàñòðîåíòåðîëîãèÿ

25 ã

50 ã

БОЛО ВИА
Премах�а и предпазва от косми
Високи вкусови качества

За израстнали котки. Боло виа паста е ефективно и вкусно решение за 
премах�ането и профилактиката на космени топки при котки. Пастата 
Болво Виа съдържа вещества, които омекотяват изпражненията, 
емулг�рат космите и улесняват елиминирането на космените топки.

Äîáàâêè íà êã

Ñúñòàâ

Ñúäúðæàíèå

Функционална микрокристална целулоза, която помага
елиминирането на козината в изпражнениятаARBOCEL

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà 

Малцов екстракт, растително масло и мазнини (соево масло, слънчогледово масло), глицерол моно стеарат, 
карамелизирана захар

Витамини: Витамин Е 3a700 UI 25 000 Емулгатор: Лецитини 1c322 mg 45 000 Стабилизиращи агенти: 
Микрокристална целулоза E460 mg 40 000

Добавете 2-5 см паста, в зависимост от размера 
на животно, директно в устата или смесено с 
влажна храна от 3 до 5 дни. Да се осигури 
постоянен достъп до вода. Препоръчително е 
удължаването на приема за по-дълги периоди 
при котки , които са особено податливи към 
образуването на космени топки.

Хранителна добавка за котки

TM TMTM
®

Намалява остри чревни абсорбционни нару�ения. Съдържа  
повишено ниво на електролити и високо смилаеми съставки

ФЛОРЕНТЕРО- АКТ таблетки
120 òàáëåòêè

За ку�ета и котки, подрастващи и израстнали. Флорентеро АКТ може да се използва по време и в 
период на възстановяване от остра диария.

Ñúäúðæàíèå âúâ âñÿêà òàáëåòêà
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà 

Äîáàâêè íà êã

Ñúäúðæàíèå

Lactobacillus acidophilus CECT 4529

Enterococcus faecium DSM 10663 / NCIMB 10415

scFOS PROFEED®

BACNutra

пробиотик

пребиотик
пробиотик

Смес от бактериоцини

Фру�то-олигозахариди, Дрождови проду�ти (полу�ени от Saccharomyces cerevisiae), Дрожди [пивоварни дрожди], Моно и 
диглицериди на мастни киселини естерифицирани с органични киселини (глицерил дибехенат), проду�т от преработката 
на растения (тимус, липа, чай от Grean), натриев пирофосфат, лиг�оцелулоза (Pinus pinea), маг�езиев стеарат, лу�инов 
протеинов шрот, натриев хлорид, калиев сулфат, дикалциев фосфат, рис брашно (запечено), Маг�езиев оксид, Су�оватъчен 
протеин на прах, Дру�� странични проду�ти от ферментацията, Растително масло и мазнини (Слънчогледово масло), 
Декстрин.

Витамини: Ниацинамид 3a315 mg 19,200 - Тиамин х�дрохлорид 3a820 mg 2,500 - Пиридоксин х�дрохлорид 3a831 mg 800 - 
Рибофлавин mg 640 - Витамин Е 3a700 IU 8 Стабилизатори: Микрокристална целулоза E460 mg 292 900 Емулгатори: Лецитини 
1c322 mg 30 000 Анти-слепващи агенти: Колоиден силициев диоксид E551b mg 6,700 Стабилизатори на чревната ф  лора 

Enterococcus faecium DSM 10663 / NCIMB 10415 4b1707 CFU 2.8 x1011 Lactobacillus ацидофилус CECT 4529 4b1715 CFU 8,6 x1012 
Тех�олог�чна добавка: Pediococcus Pentasaceus DSM 12834 1k2103– Lactobacillus brevis DSM 12835 1k20710– Lactobacillus Buchneri 
DSM 12856 1k2075– Lactobacillus Plantar�m DSM 12836 1k2078– Lactobacillus Rhamnosus NCIMB 30121 1k2071

Препоръчва се мнението на ветеринарен лекар 
преди употреба. Да се осигури постоянен достъп 
до вода Препоръчителният прием е от 1 до 2 
седмици , съгласно следната схема, смесена с 
храна или директно в устата на животното:

Котки / кучета 0-5 кг: таб/ден

Кучета 5-10 кг:

Кучета 10-20 кг:

Кучета 20-35 кг:

Кучета 35-50 кг:

Кучета> 50 кг

таб/ден

таб/ден

табден

таб/ден

таб/ден

Разделете дневното количество на два пъти, един 
сутрин и една вечер.

Хранителна добавка със специфично действие за 
ку�ета и котки

НОВА, ÏÎ – ÑÚÂÚÐØÅÍÀ ФОРМУЛА ÏÐÈ ÎÑÒÐÈ  
ÍÀÐÓØÅÍÈß ÍÀ ×ÐÅÂÍÀÒÀ  ÀÁÑÎÐÁÈÖÈß ÇÀ 

ÊÓ×ÅÒÀ È ÊÎÒÊÈ

Íîâà ôîðìóëà

CFU 1,0x1010

CFU 3,4x108
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50 ìë

Äåíòàëíè ïðîäóêòè

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà 

Äîáàâêè íà êã

Ñúäúðæàíèå

Стоматолог�чен гел - паста за у�репване на зъби и венц ДЕНТАЛМАКС  
високоадхезивен стоматолог�чен гел, предназначен за х�г�ена на зъбите, венците и 
устната кух�на при ку�ета и котки с пародонтопатии. Синерг�чното действие на 
хлорхексидина и цинковия цитрат ог�аничава формирането на бактериална плака, 
зъбен камък и освежава дъха. Намалява възпалението и отока на венците. Натриевият 
монофлуорфосфат заздравява зъбния емайл. Проду�тът е с вкус и аромат на лайка и се 
приема много добре от повечето животни.

Нанесете необходимото количество и внимателно 
масажирайте зъбите и венците в продължение на 1 
минута. ДЕНТАЛМАКС е с много добра 
поносимост при поглъщане, поради което 
изплакване не е необходимо. Препоръчва се 
продукта да се използва ежедневно в продължение 
на 3 седмици. При необходимост третирането 
може да се повтаря циклично.
Коплект с латексова четка 

ДЕНТАЛ-МАКС

Хлорхексидин и цинков цитрат     

Натриев моноф   лоуроф   осф   ат

Предотвратяват образу�ането на плака
Защитава зъбния емайл от образу�ането на азотни катаболити

Вода - Сорбитол - Силициев диоксид - Цинков цитрат - PEG-40 Хидрогенирано рициново масло - 
Феноксиетанол - Натриев монофлуорофосфат - Хидроксиетилцелулоза - Ксантанова г��а- 
Глициретинова киселина - Хлорхексидин диглюконат (0,12%) - Екстракт от лайка камила - CI42051 - 
CI19140.

TM TMTM ®

A

15 ìë

ФЛОРЕНТЕРО- АКТ паста

12

Намалява остри чревни абсорбционни нару�ения. 
Съдържа повишено ниво на електролити и високо 
смилаеми съставки

За ку�ета и котки, подрастващи и израстнали. Флорентеро АКТ паста може да се използва по време 
и в период на възстановяване от остра диария.

Lactobacillus acidophilus CECT 4529

Enterococcus faecium DSM 10663 / NCIMB 10415

scFOS PROFEED®

BACNutra

пробиотик

пребиотик
пробиотик

Смес от бактериоцини

CFU 5,2x109

CFU 1,7x108

Ñúäúðæàíèå íà âñåêè ìèëèëèòúð
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà 

Äîáàâêè íà êã

Ñúäúðæàíèå

Препоръчително е преди употреба да се потърси 
мнението на ветеринарен лекар. Да се осигури 
постоянен достъп до вода. Препоръчителният 
период от време е от 1 до 2 седмици, прилаган по 
1 ml на всеки 5 kg телесно тегло на ден.

Хранителна добавка със специфично действие за 
ку�ета и котки Фру�то-олигозахариди, растително масло и мазнини (соево масло, слънчогледово масло), малц (екстракт), проду�ти от дрожди 

(полу�ени от Saccharomyces cerevisiae), моно, ди и три глицериди на мастни киселини (глицерол моно стеарат), проду�т от 
преработката на растения (Тимус, липа, зелен чай), лиг�оцелулоза (Pinus pinea), оризово брашно (силирано), натриев хлорид, 
калиев сулфат, дикалциев фосфат, маг�езиев оксид, су�оватъчен протеин на прах, дру�� странични проду�ти от 
ферментацията.

Витамини: Ниацинамид 3a315 mg 19,200 - Тиамин х�дрохлорид 3a820 mg 2500 - Пиридоксин х�дрохлорид 3a831 mg 800 - 
Рибофлавин mg 640 - Витамин Е 3a700 IU 5000 Емулгатори: Лецитини 1c322 mg 2500 Стабилизатори на чревната флора: Enterococ-
cus faecium DSM 10663 / NCIMB 10415 4b1707 CFU 1.7 x1011 - Lactobacillus acidophilus CECT 4529 4b1715 CFU 5.2x1012 Тех�олог�чна 
добавка: Pediococcus Pentasaceus DSM 12834 1k2103– Lactobacillus brevis DSM 12835 1k20710– Lactobacillus Buchneri DSM 12856 
1k2075– Lactobacillus Plantar�m DSM 12836 1k2078– Lactobacillus Рамнос NCIMB 30121 1k20711

НОВА, ÏÎ – ÑÚÂÚÐØÅÍÀ ФОРМУЛА 
ÏÐÈ ÎÑÒÐÈ  ÍÀÐÓØÅÍÈß ÍÀ ×ÐÅÂÍÀÒÀ  ÀÁÑÎÐÁÈÖÈß 

ÇÀ ÊÓ×ÅÒÀ È ÊÎÒÊÈ



te - Hy-

 
 
 

Äåíòàëíè ïðîäóêòè

50 ìë

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà Ñúäúðæàíèå

Специална паста за зъби за ку�ета и котки с висок адхезивен ефект. Активните и 
съставки (цинков цитрат, триклозан, Екстракт от г�нко билоба, екстракт от 
малва силвестрис и натриев монофл у�офосфат) я правят идеална за ежедневна 
орална г�ижа за домашни любимци. Дентал пет има успокояващо  действие върх� 
венците, подсилва зъбния емайл. Засилва естествената защита на устната кух�на. 
Продължителната  у�отреба е ефективен начин за предотвратяване на възпаления 
и контрол на халитозата

ДЕНТАЛПЕТ паста за зъби

Екстракт от гинко билоба  Успокояващо действие
Укрепва естествените защитни сили на устата

Вода- Сорбитол - Силициев диоксид - Цинков цитрат - Феноксиетанол - CI77891 - PEG-40 Хидрогенирано 
рициново масло - Натриев монофлуорофосфат - Хидроксиетилцелулоза - Ксантанова смола - Триклозан - 
Гинко билоба - Малва силвестрис - Екстракт от малц

Приложете Денталпет върху зъбите и венците и 
нежно втривайте с помощта на накрайника за 
около минута. Повтаряйте ежедневно. Продукта е 
добре толериран в случай на поглъщане и не 
изисква отмиване.

ДЕНТАЛПЕТ спрей
Вода за уста за ку�ета и котки, която поради своята формула без алкохол и 
активните й съставки, развива много полезни ефекти върх� зъбите и устната 
кух�на. Хлорхексидинът е с антибактериално действие, което при контакт 
предотвратява растежа на бактерии и инх�бира натру�ването на зъбна плака. 
Екстрактите от Слез и г�нко билоба, засилват естествената защита и имат 
успокояващо и омекотяващо действие върх� венците. Триоксиетилру�ин е 
биофлавоноид, който спомага за у�репване на микроциркулацията във венците. 
Натриевият флуорид, предоставя флуор, който заздравява зъбния емайл.

Екстракт от гинко билоба  Успокояващо действие
Укрепва естествените защитни сили на устата

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà 

Ñúäúðæàíèå
Вода - глицерин - пропилен гликол - PEG-40 Хидрогенирано рициново масло - феноксиетанол - имидазолидинил 
карбамид - Mentha piperita - натриев флуорид - Malva sylvest�is - Гинко билоба - Хлорхексидин диглюконат 0,12% 
- Триоксиетилру�ин.

Нанасяйте ежедневно, чрез напръскване 
върху зъбите и венците. Не се изисква 
изплакване, тъй като продуктът не 
съдържа съставки, които могат да 
причинят гастрит, дори при поглъщане и 
не предизвикват анормално оцветяване 
на козината. Препоръчва се да се 
използва на цикли не по-дълги от 21 дни. 
Такива цикли могат да се повтарят 
няколко пъти, според съвета на вашия 
ветеринарен лекар.
Само за ветеринарна употреба

125 ìë

Ñúñòàâ

Ñúñòàâ

Екстракт от горски слез (Malva Sylvestris)

Екстракт от горски слез (Malva Sylvestris)
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