
Zadbaj o swojego pupila



Czy wiesz jak karmiæ szczeniaka, jak dbaæ o jego uszy i zêby? Na te 

i inne pytania postaramy siê odpowiedzieæ w naszym poradniku. Znajdziesz tu równie¿ 

najwa¿niejsze porady, jak opiekowaæ siê pupilem, w okresie od szczeniaka a¿ po pe³n¹ 

doros³oœæ i staroœæ, wykaz wszystkich niezbêdnych szczepieñ oraz jakie nale¿y stosowaæ 

preparaty.

Ka¿dy zwierzak nieustannie potrzebuje energii oraz wielu witamin 

i sk³adników mineralnych. Prawid³owa dieta i pielêgnacja gwarantuje nie tylko jego zdrowie 

fizyczne, ale równie wp³ywa na jego rozwój psychofizyczny.

Lekarze weterynarii podkreœlaj¹, jak wielkie znaczenie w codziennej diecie ka¿dego 

psa ma w³aœciwy stosunek wapnia do fosforu w po¿ywieniu. Prawid³owo zbilansowany 

wapñ i fosfor oraz inne makro i mikroelementy s¹ niezbêdne do prawid³owego wzrostu 

koœci, jak równie¿ wspomagaj¹ odpornoœæ. Wiele doros³ych psów ma problemy ze 

stawami, co równie¿ nale¿y kontrolowaæ, zapobiegaæ a nawet leczyæ. 

Zanim na œwiat przyjd¹ szczeniaki, powinniœmy w pierwszej kolejnoœci zadbaæ 

o zdrowie i dobre samopoczucie matki. Otó¿ dwa tygodnie przed spodziewanym porodem 

nale¿y odrobaczyæ przysz³¹ psi¹ mamê odpowiednim preparatem dobranym wy³¹cznie 

przez lekarza weterynarii. Wa¿ne jest tak¿e, aby w³aœciciel zwiêkszy³ w jej diecie iloœæ bia³ka 

oraz sk³adników mineralnych. Zalecanym preparatem bêdzie tutaj    firmy 

Biowet Pu³awy. 

jest przeznaczony dla m³odych psów w okresie intensywnego wzrostu 

oraz dla suk szczennych i karmi¹cych. 

â-1,3/1,6-D-glukan, 

uzyskany z dro¿d¿y Saccharomyces cerevisiae, stymuluj¹cy naturalne systemy obronne 

organizmu. Podawanie preparatu nale¿y rozpocz¹æ w okresie ci¹¿y i kontynuowaæ przez 

kolejne 4-6 tygodni po porodzie.

Zanim przyjdzie na œwiat

Canifos junior     

Canifos juni

Canifos jun  wzbogacony jest w makro i mikroelementy,

Lekarz weterynarii radzi...



PROFILAKTYKA 

(odrobaczanie i szczepienie)

Szczeniêta, które przychodz¹ na œwiat nie widz¹, aczkolwiek maj¹ dobrze 

wykszta³cony odruch ssania.

W wieku 3 tygodni szczeniêta nale¿y odrobaczyæ preparatem specjalnie dobranym 

przez lekarza weterynarii. W tym samym momencie odrobaczamy tak¿e matkê szczeni¹t. 

Szczeniak do momentu ukoñczenia pó³ roku, powinien byæ odrobaczany co miesi¹c, nie 

póŸniej ni¿ 7 dni przed szczepieniem. Doros³ego psa odrobaczamy co 3 miesi¹ce. Po 

ukoñczeniu przez pieski 4 tygodnia ¿ycia stopniowo nale¿y je przyzwyczajaæ do pobierania 

sta³ego pokarmu. 

Szczeniaki mo¿na ca³kowicie oddzieliæ od matki w 6-7 tyg. ¿ycia, kiedy naucz¹ siê sprawnie 

jeœæ i piæ, a tak¿e  potrafi¹ nawi¹zaæ bliski kontakt z cz³owiekiem. W tym okresie (7 tydzieñ 

¿ycia) nale¿y zaszczepiæ pieski tzw. szczepieniem podstawowym przeciw chorobom 

zakaŸnym, które mog¹ zagra¿aæ zdrowiu i ¿yciu zwierzêcia, zaœ ka¿dy doros³y pies powinien 

otrzymywaæ szczepienia odnawiane. Regularne szczepienia zapewniaj¹ sta³¹ odpornoœæ 

psa i zmniejszaj¹ ryzyko zachorowania na groŸne choroby.

chorych, 

zarobaczonych,

szczeni¹t poni¿ej 6 tygodnia ¿ycia.

Lekarze weterynarii w zale¿noœci od potrzeb szczeniêcia pos³uguj¹ siê jednym 
z dwóch podstawowych kalendarzy szczepieñ.

6 - 7 tydzieñ – szczepionka typu „puppy” – nosówka, parwowiroza,

9 tydzieñ – nosówka, parwowiroza, kaszel kenelowy, zakaŸne 
zapalenie w¹troby, opcjonalne leptospiroza,

powy¿ej 12 tygodnia - nosówka, parwowiroza, 
kaszel kenelowy, zakaŸne zapalenie w¹troby, 
opcjonalne leptospiroza.

8 tydzieñ - nosówka, parwowiroza, kaszel kenelowy, 
zakaŸne zapalenie w¹troby, opcjonalne leptospiroza,

powy¿ej 12 tygodnia - nosówka, parwowiroza, 
kaszel kenelowy, zakaŸne zapalenie w¹troby, 
opcjonalne leptospiroza.

Wa¿ne!

Nie szczepimy zwierz¹t:

KALENDARZ SZCZEPIEÑ

Pierwszy schemat obejmuje trzy szczepienia:

Drugi schemat obejmuje dwa szczepienia:



WA¯NE!!!
Nale¿y pamiêtaæ by ostatnie szczepienie  zosta³o wykonane po ukoñczeniu przez 

szczeniaka 12 tygodnia ¿ycia.

Po roku od ostatniego szczepienia nale¿y wykonaæ szczepienie przypominaj¹ce, 
a w kolejnych latach ¿ycia nale¿y szczepiæ psa w odstêpach 2 – 3 letnich. Indywidualny 
program szczepieñ powinien byæ ustalony przez prowadz¹cego lekarza weterynarii. Nie 
nale¿y bardzo wczeœnie oddzielaæ piesków od matki, gdy¿ zbyt wczesne odsadzenie od 
matki i oddzielenie od rodzeñstwa mo¿e spowodowaæ w efekcie niedo¿ywienie i zaburzenia 
behawioralne w póŸniejszym ¿yciu zwierzaków.

Bardzo wa¿ne jest tak¿e zaszczepienie psa przeciwko wœciekliŸnie, które w naszym 

kraju jest szczepieniem obowi¹zkowym. Zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami 
(Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób 
zakaŸnych zwierz¹t) posiadacze psów s¹ obowi¹zani zaszczepiæ swojego pupila przeciwko 
wœciekliŸnie w terminie 30 dni od dnia ukoñczenia przez psa 3 miesi¹ca ¿ycia, a nastêpnie 
nie rzadziej ni¿ co 12 miesiêcy od dnia ostatniego szczepienia.

Podstawowym wyzwaniem dla w³aœciciela zwierzaka jest karmienie rosn¹cych 

szczeni¹t. Przede wszystkim nale¿y im zapewniæ odpowiedni¹ iloœæ energii i substancji 

od¿ywczych. Sposób i jakoœæ ¿ywienia szczeni¹t wp³ynie na kszta³towanie nawyków 

¿ywieniowych w ich doros³ym ¿yciu. Wa¿ne jest, aby codzienna dieta pupila sk³ada³a siê 

z produktów dobrej jakoœci. W³aœciciel powinien karmiæ zwierzê w regularnych odstêpach 

czasu, a psiaki musz¹ mieæ sta³y dostêp do œwie¿ej wody w czystej miseczce. Od czasu 

odsadzenia do 4 - 6 miesi¹ca ¿ycia dobrze jest karmiæ szczeniê 4, a nawet 5 razy dziennie 

o sta³ych porach. Po ukoñczeniu 6 miesiêcy, mo¿na zmniejszyæ iloœæ posi³ków do 3 

dziennie. Obecnie na rynku mamy bogaty asortyment karm gotowych dla psów, aczkolwiek 

w³aœciciel mo¿e tak¿e we w³asnym zakresie przygotowywaæ posi³ki dla swojego pupila.

Jak  karmiæ  szczeniaczka

Niech ka¿dy pies

ma mocne koœci

Tabletki dla psów, w okresie intensywnego wzrostu, zawieraj¹ce odpowiednio 
zbilansowany wapñ i fosfor oraz inne makro i mikroelementy.

zaleca siê podawaæ psom:

m³odym w okresie intensywnego wzrostu (do pierwszego roku ¿ycia);

sukom szczennym i karmi¹cym.

zapobiega powstawaniu niedoborów, które s¹ przyczyn¹ m.in. 
krzywicy koñczyn;
dostarcza odpowiednio zbilansowany wapñ i fosfor oraz makro 
i mikroelementyniezbêdne do prawid³owego wzrostu koœci;
zawarty w preparacie naturalny ca³kowicie oczyszczony 
polisacharyd â-1,3/1,6-D-glukan, wyizolowany ze œcian 
komórkowych dro¿d¿y Sacharomyces cerevisiae stymuluje 
naturalny system obronny organizmu.

Dzienna dawka – 1 tabletka na 5 kg ciê¿aru cia³a

Dawkowanie



U szczeni¹t ras du¿ych i olbrzymich - szybko rosn¹cych, ale tak¿e pozosta³ych ras, 

które s¹ karmione tzw. karm¹ domow¹, która nie jest w pe³ni zbilansowana i mo¿e byæ 

uboga w substancje mineralne takie jak wapñ czy fosfor, mog¹ pojawiæ siê objawy 

niedoborów np. zmiany krzywicze koñczyn. Aby skutecznie zapobiegaæ takim zmianom, 

nale¿y stosowaæ u szczeni¹t  preparat

Niezale¿nie od stosowanej diety, wskazane jest kontrolowanie rozwoju pupila 

szczególnie w okresie wzrostu. Wykonujemy to poprzez codzienne ogl¹danie pieska 

podczas ruchu, zwracaj¹c uwagê na sposób stawiania i unoszenia koñczyn. W przypadku 

jakichkolwiek w¹tpliwoœci nale¿y siê skonsultowaæ z lekarzem weterynarii.

Psom doros³ym, po ukoñczeniu 12 miesi¹ca ¿ycia zalecamy podawanie preparatu

, w którym zawarte s¹ makroelementy, uzupe³nione w pierwiastki œladowe 

tworz¹ce harmonijn¹ kompozycjê, wp³ywaj¹c¹ reguluj¹co na wzrost i rozwój organizmów. 

Dostarczaj¹ one sk³adników decyduj¹cych o prawid³owej budowie i osi¹ganej 

wytrzyma³oœci koœci. zaleca siê podawaæ wszystkim doros³ym psom, szcze-

gólnie przy stosowaniu po¿ywienia nie zawieraj¹cego wystarczaj¹cej iloœci sk³adników 

mineralno-witaminowych. 

                             

 

 

   

.

Coœ dla doros³ego

Canifos  

 Canifos

Tabletki dla psów do stosowania w okresie intensywnego wzrostu.

zaleca siê podawaæ psom:

doros³ym, po ukoñczeniu 12 miesi¹ca ¿ycia;

przy stosowaniu po¿ywienia nie zawieraj¹cego wystarczaj¹cej iloœci sk³adników 

mineralno-witaminowych;

wp³ywa reguluj¹co na wzrost i rozwój organizmu;

zapewnia prawid³ow¹ budowê i wytrzyma³oœæ koœci.

Dawkowanie
Ma³e psy – 2x dziennie po 1 tabletce
Œrednie psy – 2x dziennie po 1,5 tabletki
Du¿e psy – 2x dziennie po 2 tabletki

Niech ka¿dy pies

wzbogaci siê o minera³y



Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ

Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy nasze czworonogi choruj¹ czêœciej ni¿ w sezonie 

letnim, dlatego  warto wtedy wesprzeæ ich uk³ad immunologiczny. Prawid³owy rozwój 

i funkcjonowanie oraz odpowiedni¹ ochronê przed zachorowaniem w du¿ej mierze 

gwarantuje optymalna, dobrze zbilansowana dieta, która jest w stanie zagwarantowaæ 

prawid³owy rozwój i odpowiednio wzmocniæ odpornoœæ naszego pupila. W przypadku, gdy 

odpornoœæ zwierzaka jest bardzo os³abiona, nale¿y podaæ mu preparaty wspomagaj¹ce 

i immunostymuluj¹ce, które zawieraj¹ w swym sk³adzie betaglukan.  Warto podkreœliæ, ¿e 

jest to naturalny polisacharyd, który odpowiada za uaktywnienie komórek uk³adu 

immunologicznego – makrofagów. Zazwyczaj podaje siê go profilaktycznie, ale równie¿ 

stanowi uzupe³nienie leczenia infekcji bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych. Dodatkowo 

zmniejsza poziom cholesterolu we krwi, a tak¿e wspomaga leczenie chorób 

nowotworowych i skóry. Na rynku dostêpna jest ca³a gama produktów wzmacniaj¹cych, ale 

który wybraæ? 

Tabletki dla psów, wspomagaj¹ce wzrost i rozwój organizmu

zaleca siê podawaæ psom:

wspomagaj¹co podczas leczenia chorób nowotworowych;

w trakcie rekonwalescencji;

w okresie reprodukcji;

w sytuacjach stresowych (wystawy, podró¿e, zmiana otoczenia);

profilaktycznie.

 

wp³ywa reguluj¹co na wzrost i rozwój organizmu;

zawiera w swoim sk³adzie betaglukan, 

który odgrywa podstawow¹ rolê 

w odpornoœci przeciwzakaŸnej, 

w usuwaniu nieprawid³owych

i obumar³ych komórek, oraz substancji 

obcych z organizmu, przyspiesza procesy

regeneracji tkanek, ma w³aœciwoœci 

antynowotworowe i jest antyutleniaczem, 

neutralizuje wolne rodniki.

wspomagaj¹co w okresie leczenia chorób zakaŸnych wywo³anych przez bakterie, wirusy grzyby i paso¿yty;

Dawkowanie
Ma³e psy – 2x dziennie po 1 tabletce
Œrednie psy – 2x dziennie po 1,5 tabletki
Du¿e psy – 2x dziennie po 2 tabletki

Niech ka¿dy pies

odpornoœcinabierze 

Tabletki oparte na m¹czce miêso-kostnej wabi¹ 
psy swoim zapachem.

Canifos betaglukan nie zawiera konserwantów.



â-1,3/1,6-D-glukan to naturalny, ca³kowicie oczyszczony polisacharyd wyizolowany ze œcian 

komórkowych dro¿d¿y Saccharomyces cerevisiae. Betaglukan silnie stymuluje uk³ad immuno-

logiczny poprzez aktywacjê makrofagów, limfocytów oraz neutrofili. Makrofagi odgrywaj¹ 

podstawow¹ rolê w odpornoœci przeciwzakaŸnej, w usuwaniu nieprawid³owych lub obumar³ych 

komórek oraz substancji obcych z organizmu. 

• Betaglukan wzmacnia dzia³anie innych preparatów stosowanych w leczeniu (antybiotyków, 

preparatów przeciwgrzybiczych i przeciwpaso¿ytniczych), 

• â-1,3/1,6-D-glukan przyspiesza procesy regeneracji tkanek, ma w³aœciwoœci przeciwno-

wotworowe i jest antyutleniaczem – neutralizuje wolne rodniki. 

betaglukan

Kapsu³ki dla psów i kotów wspomagaj¹ce uk³ad odpornoœciowy 

Zadbaj o odpornoœæ swojego pupila

W okresie leczenia infekcji bakteryjnych i wirusowych w celu wzmocnienia uk³adu immuno-

logicznego w walce z drobnoustrojami, u psa i kota nale¿y zastosowaæ preparaty z linii Bioimmunex.

Przyjazny 
sposób dawkowania

Dawkowanie:
1 kapsu³ka na kota
Zawartoœæ kapsu³ki, mo¿na wymieszaæ z karm¹.

Dawkowanie:
1 kapsu³ka na 20 kg m.c.
Zawartoœæ kapsu³ki, mo¿na wymieszaæ z karm¹. 
Przy wiêkszej iloœci kapsu³ek 
wskazane jest podzieliæ dawkê na 2-3 razy.



Wystarczy chwila, 

• 

by zadbaæ o swojego pupila

Nastêpnym bardzo istotnym zagadnieniem jest dbanie o uszy naszego pupila. 

Najczêstsz¹ dolegliwoœci¹ uszu jest podra¿nienie lub zapalenie nab³onka kana³u 

s³uchowego, wywo³ane przez zaleganie w nim woszczyny. Z regu³y w³aœciciel psa zauwa¿a 

to, gdy pies zaczyna drapaæ siê po uszach lub potrz¹sa i trzepie g³ow¹ i uszami, staraj¹c siê 

wytrz¹sn¹æ zalegaj¹c¹ wydzielinê. 

Przyczyn¹ stanu zapalnego mog¹ byæ: 

roztocza      bakterie      grzyby. 

W celu zapobiegania zapaleniom ucha nale¿y regularnie, co tydzieñ  kontrolowaæ jego 

stan: zajrzeæ do œrodka ucha i przetrzeæ wnêtrze ma³¿owiny usznej wacikiem. Jeœli wacik po 

wyjêciu jest brudny to trzeba koniecznie oczyœciæ ucho. Zaleca siê stosowanie preparatu do 

toalety uszu  

 

• • 

 Oticlar. 

                    zaleca siê stosowaæ:

Preparat do pielêgnacji uszu psów i kotów

w stanach chorobowych uszu, 

celem oczyszczenia 

kana³u s³uchowego, przed 

zastosowaniem odpowiedniego 

œrodka terapeutycznego;

do toalety uszu psów i kotów.

ksylen poprzez dzia³anie woskowinolityczne zapewnia doskona³¹ rozpuszczalnoœæ 

woskowiny,

gliceryna i glikol propylenowy dziêki swym w³aœciwoœciom rozmiêkczaj¹cym 

 i ³agodz¹cym u³atwia przenikanie substancji czynnych

mentol i tymol posiadaj¹ w³aœciwoœci aseptyczne, nadaj¹ zapach oraz zmniejszaj¹ 

swêdzenie.

skuteczny i wygodny w zastosowaniu

doskona³y p³yn pielêgnacyjny do czyszczenia uszu.



Dobry nawyk od szczeniaka

Kolejnym elementem codziennej toalety naszego pupila jest dbanie o jego zêby. 

Najwiêkszym problemem u psów jest powstaj¹ca na zêbach p³ytka bakteryjna, która 

z czasem zamienia siê w kamieñ nazêbny, powoduje zapalenie dzi¹se³, a nawet 

w konsekwencji utratê zêbów. Aby unikn¹æ komplikacji zdrowotnych i uchroniæ pieska przed 

bólem najlepszym rozwi¹zaniem jest codzienne szczotkowanie zêbów i przek¹ski 

czyszcz¹ce zêby naszego ulubieñca. 

Niestety wiêkszoœæ piesków nie przepada za czyszczeniem zêbów, dlatego te¿ jeœli zale¿y 

nam na zdrowiu zwierzaka, powinniœmy zacz¹æ przyzwyczajaæ go do szczotkowania ju¿ od 

najm³odszego wieku. Najlepszym momentem do wprowadzenia tego zabiegu jest 

4 miesi¹c, kiedy u psa s¹ wymianiane zêby mleczne na sta³e. W tym okresie piesek odczuwa 

swêdzenie dzi¹se³ i w³aœnie wtedy poprzez zabawê mo¿na przyzwyczaiæ psa do 

codziennego szczotkowania z¹bków. Polecanym preparatem jest      . Deodent

P3yn przeciwko nieprzyjemnym zapachom 
z jamy ustnej psów i kotów

Przyczyn¹ nieprzyjemnego zapachu z jamy ustnej psów i kotów s¹ najczêœciej:

Brak higieny jamy ustnej psów prowadzi do:

Deodent:

      

– zaburzenia przemiany materii i niedobory 

zwi¹zków biologicznie czynnych;

– zaburzenia czynnoœci gruczo³ów œlinowych;

– ¿ywienie miêkkim, kleistym pokarmem.

– intensywnego namna¿ania siê drobnoustrojów;

– powstawania kamienia nazêbnego;

– patologicznch zmian przyzêbia;

– zapalenia dzi¹se³.

   

czyœci i pielêgnuje zêby;

      usuwa przykry zapach z jamy ustnej;

      fluor zapobiega rozwojowi próchnicy i wzmacnia szkliwo;

      kwas cytrynowy rozpuszcza osad mineralny, co zapobiega gromadzeniu siê p³ytki 

      bakteryjnej;

      chlorek cetylpirydynowy dzia³a aktybakteryjnie oraz przeciwgrzybiczo;

      œrodek zapachowy wraz z sacharyn¹ wp³ywa korzystnie na cechy smakowe 

      i zapachowe preparatu.

W przypadku nadwra¿liwoœci zwierz¹t na spryskiwanie i czyszczenie szczoteczk¹, 

nale¿y nawil¿yæ gazik preparatem poprzez 3-5 krotne naciœniêcie atomizera i posmarowaæ 

nim zêby. Preparat nale¿y stosowaæ regularnie po jedzeniu.

Wa¿nym elementem profilaktyki stomatologicznej jest tak¿e kontrola zêbów co 6 miesiêcy 

u lekarza weterynarii, który przeprowadzi dok³adne badanie stomatologiczne i oceni stan 

uzêbienia naszego zwierzaka.



OszczêdŸ psu bólu stawów

Choroba stawów to doœæ czêsta dolegliwoœæ naszych podopiecznych, g³ównie psów 

doros³ych i w starszym wieku. Nie zawsze jest mo¿liwe ca³kowite wyleczenie psa, ale 

istniej¹ sposoby, aby zmniejszyæ objawy tego schorzenia oraz spowolniæ proces jego 

wystêpowania.

Najwa¿niejszym sposobem zapobiegania zwyrodnieniom stawów u psów jest 

ograniczanie nadmiernej masy cia³a zwierzaka. Przeci¹¿enie stawów spowodowane 

oty³oœci¹ predysponuje do wyst¹pienia tego schorzenia, o czym mo¿e œwiadczyæ 

zwiêkszona czêstoœæ zachorowañ u oty³ych psów ras du¿ych. 

Kolejnym istotnym czynnikiem sprzyjaj¹cym wyst¹pieniu tych dolegliwoœci s¹ urazy 

w obrêbie aparatu ruchu.

Rozwi¹zaniem w tym wypadku jest stosowanie leków przeciwbólowych, które bêd¹ 

likwidowa³y ból stawów oraz preparatów chroni¹cych chrz¹stki, które maj¹ za zadanie 

hamowanie ich dalszego zwyrodnienia. Wartym polecenia jest preparat      

o bogatym sk³adzie. Jedna tabletka (2,5 g) zawiera: chlorowodorek glukozaminy 500 mg, 

siarczan chandroityny 400 mg, Harpagophytum procumbens (ekstrakt) 150 mg, 

L-karnityna 12,5 mg.

Bioarthrex

wzmacnia i regeneruje chrz¹stkê 

stawow¹;

zapobiega mikrouszkodzeniom stawów;

dzia³a przeciwbólowo i przeciwzapalnie;

smakowe tabletki wabi¹ psy swoim 

zapachem.

Tabletki dla psów zawieraj¹ce siarczan chondroityny oraz 
chlorowodorek glukozaminy, wzmacniaj¹ce odnowê chrz¹stki stawowej.

                   zaleca siê podawaæ:

 szczególnie wszystkim rasom o podwy¿szonym 

 ryzyku wyst¹pienia chorób zwi¹zanych z aparatem ruchu;

 zwierzêtom w starszym wieku; 

 w celu ochrony stawów i koœæca.



OszczêdŸ psu bólu stawów c.d.

Tabletki dla psów zawieraj¹ce siarczan chondroityny, 
chlorowodorek glukozaminy oraz hialuronian sodu, 
wspomagaj¹ce odnowê chrz¹stki stawowej.

                      zaleca siê podawaæ:

 szczególnie wszystkim rasom 

 o podwy¿szonym ryzyku 

 wyst¹pienia chorób zwi¹zanych 

 z aparatem ruchu;

 zwierzêtom w starszym wieku; 

 w celu ochrony stawów i koœæca.

NOWOŒÆ!

Bioarthrex HA zosta³ wzbogacony o dodatkowy sk³adnik – 

Hialuronian sodu jest sk³adnikiem p³ynu stawowego, który odpowiada za jego 
lepkoœæ i w³aœciwoœci smaruj¹ce. Jest on tak¿e Ÿród³em substancji od¿ywczych dla 
chrz¹stki. Zapewnia w³aœciw¹ wytrzyma³oœæ i sprê¿ystoœæ chrz¹stki stawowej.

- przywraca lepkoœæ mazi stawowej, zmniejszaj¹c tarcie i ból,
- u³atwia od¿ywianie chrz¹stki stawowej,
- dzia³a przeciwzapalnie.

Tabletki Bioarthrex HA zawieraj¹ dwukrotnie zwiêkszon¹ zawartoœæ wyci¹gu 
z korzenia Harpagophytum procumbens (czarciego pazura), który ma dzia³anie 
przeciwzapalne i przeciwbólowe.

hialuronian sodu.

Dzia³anie hialuronianu sodu

Harpagophytum procumbens

U psów ze zmianami zwyrodnieniowymi w stawach niezwykle wa¿ne jest stosowanie 

preparatów zawieraj¹cych w swoim sk³adzie hialuronian sodu. Szczególnie polecany jest 

Bioarthrex HA.

Hialuronian sodu
zapewnia w³aœciw¹ 
wytrzyma³oœæ
i sprê¿ystoœæ 
chrz¹stki stawowej

Chondroityna
hamuje rozk³ad 
chrz¹stki

Glukozamina
regeneruje 
uszkodzon¹ 
chrz¹stkê

Proces 
degeneracji 

chrz¹stki 
stawowej



Zadbaj o prawid³owe funkcjonowanie w¹troby 
twojego psa i kota

Zarówno pies, jak i kot mog¹ mieæ problemy z w¹trob¹. Aby zapobiec chorobom tego 

narz¹du, warto pamiêtaæ o w³aœciwie zbilansowanej diecie i nie dopuszczaæ do wyst¹pienia 

oty³oœci u pupila. 

Preparatami, które wspomagaj¹ pracê w¹troby s¹ Biohepanex i Biohepanex forte, 

zawieraj¹ce w swoim sk³adzie fosfolipidy i ornitynê.

fosfolipidy
Fosfolipidy zawarte w pokarmie dopasowuj¹ siê do b³on komórkowych hepatocytów, co umo¿liwia szybsz¹ 
regeneracjê tych komórek. S¹ niezbêdne do prawid³owego przebiegu procesów proliferacji i ró¿nicowania 
hepatocytów. Hamuj¹ aktywnoœæ enzymów produkuj¹cych kolagen podczas procesu zw³óknienia w¹troby.

» dzia³aj¹ os³onowo na komórki w¹troby, wspomagaj¹c ich regeneracjê,
» uczestnicz¹ w trawieniu t³uszczów i wch³anianiu witamin rozpuszczalnych w t³uszczach: A, D, E, K, 
» ograniczaj¹ proces w³óknienia tkanki w¹trobowej oraz zapobiegaj¹ st³uszczeniu i marskoœci w¹troby.

ornityna
Ornityna wytwarzana jest w w¹trobie. Jej g³ównym Ÿród³em w organizmie jest arginina.Przy niedoborze 
argininy zwykle dostarczanej w pokarmie, ornityna jest syntetyzowana równie¿ w jelicie. 
Ornityna jest niezbêdna do syntezy poliamin, które odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w syntezie DNA i replikacji 
komórek. Przy ich niedoborze, dochodzi do zahamowania wzrostu komórek.

» ornityna jako prekursor syntezy poliamin spe³nia wa¿n¹ rolê w pobudzaniu regeneracji w¹troby,
» wspomaga funkcje w¹troby, przez co przyspiesza odtruwanie organizmu.

WSKAZANIA: 
Biohepanex forte zaleca siê podawaæ psom: w przypadku niewydolnoœci oraz zaburzeñ czynnoœciowych 
w¹troby; w zaburzeniach trawienia; wspomagaj¹co w schorzeniach dróg ¿ó³ciowych. 

Biohepanex 
WSKAZANIA: 
Biohepanex zaleca siê podawaæ psom i kotom: w przypadku niewydolnoœci oraz zaburzeñ 
czynnoœciowych w¹troby; w zaburzeniach trawienia; wspomagaj¹co w schorzeniach dróg ¿ó³ciowych; 
kotom: z objawami encefalopatii w¹trobowej oraz os³abionym w wyniku d³u¿szego 
nieprzyjmowania pokarmów. 

Biohepanex forte

kapsu³ki dla psów i kotów zawieraj¹ce fosfolipidy i ornitynê, 
regeneruj¹ce w¹trobê oraz wspomagaj¹ce jej funkcje

kapsu³ki dla psów zawieraj¹ce fosfolipidy 
i ornitynê, regeneruj¹ce w¹trobê oraz 
wspomagaj¹ce jej funkcje



Chroñ swojego pupila 
przed kleszczami i pch³ami

Powszechnym zagro¿eniem dla zwierz¹t s¹ ektopaso¿yty: pch³y i kleszcze, dlatego 

bez wzglêdu na porê roku, nale¿y systematycznie zabezpieczaæ pupila przed groŸnymi 

insektami. Pch³y stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie nie tylko dla zdrowia psa, ale równie¿ dla 

cz³owieka oraz jego otoczenia. 

Pch³y bytuj¹ce na skórze zwierz¹t mog¹ powodowaæ Alergiczne Pchle Zapalenie 

Skóry (APZS), natomiast kleszcze s¹ Ÿród³em groŸnych chorób takich jak np. babeszjoza. 

Aby uchroniæ zwierzaka przed inwazj¹ pche³ i kleszczy, trzeba profilaktyczne stosowaæ 

preparaty, które zabezpiecz¹ na pewien okres czasu naszego pupila przed inwazj¹ 

ektopaso¿ytów. W tym celu najlepiej udaæ siê do lekarza weterynarii, który zaleci 

odpowiedni œrodek przeciwpaso¿ytniczy. Pamiêtajmy, ¿e pomimo, i¿ nie widzimy doros³ych 

osobników paso¿ytów na psie, to nie znaczy, ¿e ich tam nie ma. Pch³y znajduj¹ siê w 

szczelinach pod³óg i pod dywanami, dlatego niezwykle wa¿ne jest zwalczanie tych 

paso¿ytów tak¿e w otoczeniu.

Chc¹c wiêc unikn¹æ przykrych doœwiadczeñ, warto regularnie aplikowaæ 

zwierzakowi odpowiednie œrodki. Insectin do posypywania na skórê psa i jego legowisko, 

zawiera w swoim sk³adzie permetrynê, która wykazuje wysok¹ skutecznoœæ w stosunku do 

paso¿ytów takich jak: pch³y, kleszcze, obrze¿ki, roztoczy czy wszy. 

skutecznie eliminuje pch³y i kleszcze na psie oraz w jego bezpoœrednim otoczeniu;

nie powoduje podra¿nieñ skóry u psów zdrowych;

zapewnia ochronê przed inwazj¹ pche³ do 3 tygodni.

Data opracowania: sierpieñ 2015 r.

i...



24-100 Pu³awy, ul. H. Arciucha 2
tel./fax (81) 886 36 11, 888 91 00

e-mail: handel@biowet.pl, www.biowet.pl

Miejsce na piecz¹tkê lecznicy
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