
Lekarz weterynarii radzi

Poradnik 
dla opiekunów psów i kotów





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 wykaz preparatów u³atwiaj¹cych zaspokajanie potrzeb ¿ywieniowych i pielêgnacyjnych 

twojego pupila.

Ka¿dy zwierzak nieustannie potrzebuje energii oraz wielu witamin i sk³adników mineralnych. 

Prawid³owa dieta i pielêgnacja gwarantuje nie tylko jego zdrowie fizyczne, ale i wp³ywa na jego rozwój 

psychofizyczny.

Lekarze weterynarii podkreœlaj¹, jak wielkie znaczenie w codziennej diecie psa ma w³aœciwa iloœæ 

wapnia w po¿ywieniu. Prawid³owo zbilansowany wapñ i fosfor oraz 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, a w  szczególnoœci wapnia, 

fosforu oraz magnezu. Zalecanym preparatem bêdzie tutaj  firmy Biowet Pu³awy. 

 jest przeznaczony dla m³odych psów w okresie intensywnego wzrostu oraz dla suk 

szczennych i karmi¹cych. Preparat wzbogacony jest w makro i mikroelementy, â-1,3/1,6-D-glukan 

uzyskany z dro¿d¿y Saccharomyces cerevisie, stymuluj¹cy naturalne systemy obronne organizmu. 

Canifos junior zawiera odpowiednio zbilansowany wapñ i fosfor. Podawanie preparatu nale¿y rozpocz¹æ 

w okresie ci¹¿y i kontynuowaæ przez kolejne 4-6 tygodni po porodzie.   

Canifos junior

Canifos junior

Zanim przyjdzie na œwiat

Lekarz weterynarii radzi ...

Dawkowanie
Dzienna dawka - 1 tabl. 
na 5 kg ciê¿aru cia³a
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Pe³ny opis produktu w dziale Wet-apteka. 



Profilaktyka - odrobaczenie
Szczeniêta, które przychodz¹ na œwiat nie widz¹, aczkolwiek maj¹ dobrze wykszta³cony odruch 

ssania. W wieku 3 tygodni maluchy nale¿y odrobaczyæ preparatem specjalnie dobranym przez lekarza 
weterynarii. W tym samym momencie odrobaczamy tak¿e matkê szczeni¹t. U szczeni¹t zabieg ten 
wykonujemy co miesi¹c, do momentu ukoñczenia pó³ roku, nie póŸniej jednak 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. 

2

     Wa¿ne!   Nie szczepimy zwierz¹t:
   O  chorych 
   O  zarobaczonych 
   O  szczeni¹t poni¿ej 6 tygodnia ¿ycia.
 



Kalendarz szczepieñ
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.

Pierwszy schemat obejmuje trzy szczepienia:

Drugi schemat obejmuje dwa szczepienia:

O

O

O

O

O

Wa¿ne!!! 

Nale¿y pamiêtaæ by ostatnie szczepienie 
zosta³o wykonane po ukoñczeniu przez 
szczeniaka 12 tygodnia ¿ycia. Ka¿da suka 
przekazuje swojemu potomstwu przeciw-
cia³a, które chroni¹ szczeniêta przed 
chorobami zakaŸnymi. Odpornoœæ ta jest 
bardzo silna, ale niestety krótkotrwa³a, 
utrzymuje siê bowiem od oko³o 6 do 12 
tygodnia ¿ycia malucha.

 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.
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Bardzo wa¿ne jest tak¿e zaszczepienie psa przeciwko wœciekliŸnie, które w naszym kraju jest 
szczepieniem obowi¹zkowym. Zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami o ochronie zdrowia 
zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t, posiadacze psów s¹ obowi¹zani zaszczepiæ 
swojego pupila przeciwko wœciekliŸnie w terminie 30 dni od ukoñczenia przez psa 3 miesi¹ca ¿ycia, 
a nastêpnie nie rzadziej ni¿ co 12 miesiêcy od ostatniego szczepienia. 



Dawkowanie
Dzienna dawka - 1 tabl. 
na 5 kg ciê¿aru cia³a

Jak karmiæ szczeniaka?
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 2-3 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.

 U szczeni¹t, które s¹ karmione tzw. 
karm¹ domow¹, która jest nie w pe³ni 
zbilansowana i mo¿e byæ uboga w 
substancje mineralne takie jak wapñ czy 
fosfor, w konsekwencji czego mog¹ pojawiæ 
siê objawy niedoborów np. zmiany 
krzywicze koñczyn. Aby skutecznie 
zapobiegaæ takim zmianom, nale¿y podawaæ  
szczeniêtom preparat Canifos junior.

     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.

Pe³ny opis produktu w dziale Wet-apteka. 
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Ozapobiega powstawaniu niedoborów, które s¹ przyczyn¹ m.in.      
krzywicy koñczyn,

Odostarcza odpowiednio zbilansowany wapñ i fosfor oraz makro 

    i mikroelementy niezbêdne do prawid³owego wzrostu koœci,

Ozawarty w preparacie  â-1,3/1,6-D-glukan  stymuluje system

    obronny organizmu.

Niech ka¿dy pies

ma mocne koœci



Coœ dla doros³ego
Psom doros³ym, po ukoñczeniu 12 miesi¹ca ¿ycia, które s¹ karmione gotowymi karmami lub 

w³aœciciele sami przygotowuj¹ we w³asnym zakresie posi³ki, nale¿y uzupe³niæ pokarm w odpowiednie 
witaminy oraz makro - i mikroelementy. Sk³adniki te bior¹ udzia³ w wielu przemianach biochemicznych 
organizmu, s¹ kofaktorami enzymów, odpowiadaj¹ miêdzy innymi za prawid³owy wzrost koœæca, 
czynnoœæ uk³adu nerwowego, stan uzêbienia, zdolnoœæ widzenia, wygl¹d okrywy w³osowej i wiele 
innych. Dlatego istotny jest dobór w³aœciwego produktu do aktualnych zapotrzebowañ organizmu 
zwierz¹t. W³aœciwie zbilansowany i dobrany sk³ad preparatów, dzia³aj¹cy reguluj¹co na wzrost i rozwój 

organizmu, wytrzyma³oœæ koœci, czy przebieg procesów krwiotwórczych zapewnia preparat

Tabletki Canifos, maj¹ sk³ad dostosowany do aktualnych zapotrzebowañ naszego pupila. 
Zawarte w nich makrosk³adniki mineralne, uzupe³nione w pierwiastki œladowe tworz¹ce harmonijn¹ 
kompozycjê, wp³ywaj¹c¹ reguluj¹co na prawid³owy wzrost i rozwój organizmów.  Canifos zaleca siê 
podawaæ wszystkim doros³ym psom, szczególnie przy stosowaniu po¿ywienia nie zawieraj¹cego 
wystarczaj¹cej iloœci sk³adników mineralno-witaminowych.

 Canifos.

O

O

O    tabletki smakowe wabi¹ psy swoim zapachem

 wp³ywa reguluj¹co na wzrost i rozwój organizmu

 zapewnia prawid³ow¹ budowê i wytrzyma³oœæ koœci

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

Pe³ny opis produktu w dziale Wet-apteka. 
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Niech ka¿dy pies

wzbogaci sie o minera³y



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 - preparat do pielêgnacji uszu psów i kotów Sk³ad: ksylen, gliceryna, mentol, tymol i glikol propylenowy. 
Wskazania: Oticlar mo¿e byæ stosowany do toalety uszu psów i kotów w sposób regularny raz do dwóch razy 
tygodniowo. W stanach chorobowych uszu, zazwyczaj podaje siê go celem wstêpnego oczyszczenia kana³u 
s³uchowego, przed zastosowaniem w³aœciwego œrodka terapeutycznego. Zbyt du¿a iloœæ woskowiny mo¿e obni¿aæ 
bowiem skutecznoœæ dzia³ania zasadniczego preparatu. Instrukcja stosowania: Stosowaæ zewnêtrznie do uszu. 
Wprowadzaæ po kilka ml. roztworu do kana³u s³uchowego i czyœciæ, powtarzaj¹c zabieg a¿ do uzyskania pe³nego 
oczyszczenia ucha. Je¿eli wytwarzanie woskowiny jest bardzo obfite mo¿na ponawiaæ stosowanie preparatu raz 
dziennie przez dwa lub trzy kolejne dni bez obawy wyst¹pienia powik³añ. U psów (zw³aszcza zwis³ouchych) 
cierpi¹cych na przewlek³e zapalenie ucha zewnêtrznego, codzienne stosowanie preparatu pozwala uzyskaæ szybsz¹ 
poprawê. Opakowanie: Flakony po 50 ml. Wy³¹cznie dla zwierz¹t. 

Pe³ny opis produktu w dziale Wet-apteka. 

rozmiêkcza i rozpuszcza woskowinê

u³atwia przenikanie substancji czynnych 
leków

³agodzi i zmniejsza swêdzenie

czyœci i pielêgnuje
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Wystarczy chwila,
by zadbaæ o swojego pupila

Sposób na czyste uszy



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 wymieniane 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.

Preparat Deodent czyœci i pielêgnuje zêby oraz neutralizuje przykry zapach z pyska.
Fluor - zapobiega rozwojowi próchnicy i wzmacnia szkliwo zêbów
Kwas cytrynowy – rozpuszcza osad mineralny
Sacharyna i œrodek zapachowy – poprawiaj¹ w³aœciwoœci smakowe i zapachowe

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.

Deodent - p³yn przeciwko nieprzyjemnym zapachom z jamy ustnej psów i kotów. Sk³ad: kwas cytrynowy, fluorek sodu, chlorek 
cetylpirydynowy, sacharyna, œrodek zapachowy, woda destylowana. Wskazania: Usuwanie przykrych zapachów z jamy ustnej. Czyszczenie 
i pielêgnacja zêbów. Instrukcja stosowania: Spryskaæ zêby i dzi¹s³a preparatem o temperaturze pokojowej. Na ka¿d¹ stronê pyska wystarczy 
1-3 przyciœniêcia atomizera. W przypadku nadwra¿liwoœci zwierz¹t na spryskiwanie, nale¿y nawil¿yæ gazik preparatem poprzez 3-5 krotne 
naciœniêcie atomizera i posmarowaæ nim zêby. Preparat stosowaæ regularnie po jedzeniu. Opakowanie: Butelki 50 ml z atomizerem. Wy³¹cznie 
dla zwierz¹t.
Pe³ny opis produktu w dziale Wet-apteka. 
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Œwie¿y oddech na d³ugo



Brzydki zapach z psiego pyska

 

 

Wa¿nym elementem profilaktyki stomatologicznej jest tak¿e kontrola zêbów co pó³ roku 
u lekarza weterynarii, który przeprowadzi dok³adne badanie stomatologiczne i oceni stan uzêbienia 
naszego zwierzaka. Po ukoñczeniu 6 miesi¹ca ¿ycia zaleca siê równie¿ podawanie psu nowego preparatu 

poniewa¿ ogranicza on powstawanie nieprzyjemnego zapachu oddechu, skóry lub 

odchodów. Zawarte w preparacie kompleksy miedziowe chlorofiliny, stosowane s¹ w celu zmniejszenia 
zapachu cia³a, w tym zwi¹zanego z niekontrolowanym wydalaniem moczu i ka³u, oraz zapachu 

wydzielanego przez sukê w czasie cieczki. szczególnie polecany jest w regulowaniu 

procesów trawiennych, podczas których powstaj¹ zwi¹zki o nieprzyjemnym zapachu. Preparat 
oczyszcza organizm ze szkodliwych metabolitów, wzbogaca dietê w naturalne witaminy z grupy B.

Canifos deo, 

Canifos deo 

Naturalny sposób 
na nieœwie¿y oddech

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

Canifos deo – karma uzupe³niaj¹ca dla psów. Tabletki dla psów zapobiegaj¹ce powstawaniu nieprzyjemnych zapachów oraz wspomagaj¹ce 
regulowanie procesów trawiennych. Sk³ad: fosforan dwuwapniowy, stearynian magnezu, chlorofil, dro¿d¿e piwne, przetworzone bia³ko 
zwierzêce, skrobia pszenna/ziemniaczana, ¿elatyna wieprzowa. Dodatki: barwnik 2 a – kompleks miedziowy chlorofilu (E 141) – 4 800 mg/kg. 
Sk³ad analityczny: bia³ko ogólne 5,04 ±0,27%, t³uszcz surowy poni¿ej 1%, w³ókno surowe poni¿ej 1%,  popió³ surowy 72,05 ±8,93%.  Warunki 
przechowywania: przechowywaæ w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Weterynaryjny numer identyfikacyjny: 06148301. Masa 
jednej tabletki – 2,5 g. Iloœæ tabletek – 75 szt. Wytwórca: Biowet Pu³awy Sp. z o,.o., ul. Arciucha 2, 24-100 Pu³awy.
Pe³ny opis produktu w dziale Wet-apteka. 
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NOWOŒÆ



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

warto 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 naszego pupila jest os³abiona, nale¿y podaæ mu preparaty 
wspomagaj¹ce i immunostymuluj¹ce, które zawieraj¹ w swym sk³adzie betaglukan. Warto podkreœliæ, 
¿e betaglukan to naturalny polisacharyd, który odpowiada za uaktywnienie komórek uk³adu 
immunologicznego – makrofagów. Zazwyczaj podaje siê go profilaktycznie, ale równie¿ stanowi 
uzupe³nienie leczenia oraz wspomaga rekonwalescencjê po przebytych chorobach. Uzupe³nienie 
codziennej diety psów w odpowiednio zbilansowane sk³adniki zapewni¹ tabletki Canifos betaglukan.

Niech ka¿dy pies 
nabierze odpornoœci

Ma³e psy  – dwa razy dziennie po 1 tabl.
Œrednie psy  – dwa razy dziennie po 1,5 tabl.
Du¿e psy  – dwa razy dziennie po 2 tabl.

Canifos betaglukan

Preparat zaleca siê podawaæ psom:
 wspomagaj¹co w okresie leczenia 
chorób oraz w trakcie rekonwalescencji
 w okresie reprodukcji
w sytuacjach stresowych 
(wystawy, podró¿e, 
zmiana otoczenia)

Od wielu lat wiadomo, ¿e glukany wykazuj¹ w³aœciwoœci immunomodulacyjne. Po podaniu doustnym 
betaglukan potêguje dzia³anie komórek odpornoœciowych, zwiêkszaj¹c ich zdolnoœæ do walki 
z mikroorganizmami, a tak¿e wywiera wp³yw na produkcjê elementów morfotycznych w szpiku 
kostnym. Betaglukan stymuluje uk³ad immunologiczny poprzez aktywacjê makrofagów, limfocytów 
oraz neutrofili,  przyspiesza równie¿ procesy regeneracji tkanek, ma w³aœciwoœci przeciwnowotworowe 
i jest antyutleniaczem.

Pe³ny opis produktu w dziale Wet-apteka. 
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Jak dbaæ o sierœæ i skórê psa?

Biotyna

Choroby skóry i okrywy w³osowej psów stanowi¹ obecnie jedn¹ z najczêstszych przyczyn konsultacji 
lekarsko-weterynaryjnych, a dba³oœæ o w³aœciwy wygl¹d skóry i sierœci podyktowany jest czêsto nie tylko 
wzglêdami zdrowotnymi, lecz tak¿e estetycznymi. W wiêkszoœci chorób skóry psów podawanie 
preparatu w terapii wspomagaj¹cej znacznie skraca okres leczenia i zwiêksza jego skutecznoœæ. W takim 
te¿ celu - wspomagania leczenia dermatoz, zw³aszcza przebiegaj¹cych z nadmiernym wysuszeniem 
naskórka i w³osów, opracowany zosta³ preparat Bioskinex canis.  Szerokie spektrum dzia³ania Bioskinex 
canis mo¿liwy jest dziêki skojarzeniu w preparacie naturalnych sk³adników jak: ekstrakt z dro¿d¿y, 
ekstrakt z ziela czystka, ekstrakt z ziela skrzypu, które wspólnie z biotyn¹, siarczanem cynku oraz 
pantotenianem wapnia wykazuj¹ synergizm zapewniaj¹cy w³aœciwe funkcjonowanie skóry i wygl¹d 
sierœci.  

Biotyna (witamina H, witamina B7) dziêki cz¹steczkom siarki, wykazuje dzia³anie 

ochronne w stosunku do skóry i w³osów. Uczestniczy w syntezie cukrów, bia³ek 
i kwasów t³uszczowych, co wp³ywa na w³aœciwe funkcjonowanie skóry. Niedobór 
biotyny jest przyczyn¹ wy³ysieñ oraz tworzenia siê strupów wokó³ twarzy i oczu. 

Cynk Wzbogacaj¹c dietê w cynk, ogranicza siê przez naskórkow¹ utratê wody 

i wysuszanie skóry. Sierœæ psów ¿ywionych karm¹ suplementowan¹ w ten 
pierwiastek i kwas linolowy jest bardziej b³yszcz¹ca. Podawanie cynku zarówno 
psom z problemami dermatologicznymi, jak i osobnikom zdrowym wp³ywa na 
poprawê wygl¹du okrywy w³osowej. Cynk pe³ni  wa¿n¹ rolê w regulacji czynnoœci 
gruczo³ów ³ojowych.

Skrzy polny (Equisetum arvense) dzia³a ochronnie na komórki skóry i w³osów, 

a wch³anialne krzemiany zawarte w ekstrakcie zapewniaj¹ w³aœciw¹ regeneracjê 
tkanki ³¹cznej i wspomagaj¹ naturaln¹ produkcje kolagenu, dziêki czemu zio³o to 
mo¿e byæ stosowane w terapii stanów zapalnych skóry oraz w celu regeneracji 
okrywy w³osowej.
 

Pantotenian wapnia uczestniczy w procesie wzrostu w³osa, uszczelnia nab³onek, wspomaga 

regeneracjê tkanek i dzia³a przeciwzapalnie. Wystêpuj¹ce w preparacie dro¿d¿e s¹ Ÿród³em witamin 
z grupy B, które bior¹ udzia³ w metabolizmie nienasyconych kwasów t³uszczowych.



Pe³ny opis produktu w dziale Wet-apteka.
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Zdrowa sierœæ i skóra

Bioskinex canis zaleca siê podawaæ psom:
profilaktycznie w okresie zmiany okrywy 
w³osowej

wspomagaj¹co w dermatozach 
objawiaj¹cych siê such¹ matowa skór¹, 
³amliwoœci¹ w³osa i nadmiernie
³uszcz¹cym siê naskórkiem

w celu poprawy pêkaj¹cych i ³amliwych 
pazurów

Sposób stosowania:
1 kapsu³ka na 10 kg masy psa na dzieñ. 
Zawartoœæ kapsu³ki mo¿na wymieszaæ z inn¹ karm¹. Przy wiêkszej iloœci

kapsu³ek do spo¿ycia dawkê mo¿na podzieliæ na 2- 3 razy w ci¹gu doby.

W sk³ad 1 kapsu³ki wchodz¹:
biotyna 2 mg, cynku siarczan 100 mg, wapnia pantotenian 3 mg
ekstrakt z dro¿d¿y 10 mg, ekstrakt suchy z ziela czystka 
(Cistus incanus) 100 mg, ekstrakt suchy z ziela skrzypu 
(Equisetum arvense) 20 mg

NOWOŒÆ

Zdrowa 
sierœæ i skóra

 3 

 3 

 3 

Czystek (Cistus incanus) to jedno z zió³, któremu przypisuje siê zdrowotne 

w³aœciwoœci wynikaj¹ce z du¿ej zawartoœci flawonoidów oraz polifenoli nale¿¹cych 
do silnych zwi¹zków przeciwutleniaj¹cych. Polifenole przeciwdzia³aj¹ stanom 
zapalnym organizmu. Przeciwutleniacze os³aniaj¹ naczynia krwionoœne, a hamuj¹c 
utlenianie cholesterolu LDL, przeciwdzia³aj¹ powstawaniu blaszek mia¿d¿ycowych. 



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 uwagi jest preparat Bioarthrex HA o bogatym sk³adzie. Jedna tabletka (2,5 g)  
zawiera: chlorowodorek glukozaminy 500 mg, siarczan chondroityny 400 mg, Harpagophytum 
procumbens (ekstrakt) 300 mg, hialuronian sodu - 15 mg, L-karnitynê 12,6 mg. Zawarta w produkcie 
L-karnityna korzystnie wp³ywa na metabolizm t³uszczy, dziêki czemu ogranicza ryzyko oty³oœci u psów.

Dla ochrony stawów

OszczêdŸ psu bólu stawów

wzmacnia i regeneruje chrz¹stkê stawow¹

zapobiega mikrouszkodzeniom stawów

dzia³a przeciwbólowo i przeciwzapalnie

Masa cia³a zwierzêcia 

poni¿ej 30 kg

30 - 60 kg

powy¿ej 60 kg

W okresie  pierwszych 4-6 tygodni 
(iloœæ tabletek / dzieñ)

2

3

4

Kontynuacja stosowania
(iloœæ tabletek/dzieñ)

1

1 1

2

Dawkowanie:

Jak wzmacniaæ koœciec i stawy? 
Bioarthrex i Bioarthrex HA  preparaty te zawie-

raj¹ sk³adniki pozwalaj¹ce na  odnowê chrz¹stek 
stawowych, od których zale¿y w³aœciwe funkcjono-
wanie stawów i sprawnoœæ ruchowa psa.

Chondroityna i glukozamina uczestnicz¹ w rege-
neracji chrz¹stki stawowej, zapobiegaj¹ mikrouszko-
dzeniom stawów, powsta³ych podczas intensywnego 
ruchu, a w konsekwencji zapobiegaj¹ równie¿ wystêpowaniu stanów zapalnych. Hialuronian sodu zapewnia 
niezbêdne nawil¿enie stawów. S³u¿y jako amortyzator redukuj¹cy tarcie miêdzy poruszaj¹cymi siê koœæmi.  Wyci¹g 
z Harpagophytum procumbens ma dzia³anie przeciwzapalne. Kwas askorbinowy i mangan s¹ niezbêdne 
w syntezie kolagenu, który jest sk³adnikiem substancji miêdzykomórkowej. Dro¿d¿e browarniane dostarczaj¹ 
naturalnych witamin z grupy B i ca³¹ gamê mikrosk³adników, podnosz¹cych efektywnoœæ przemiany materii. 
Preparaty nie zawieraj¹ konserwantów.Pe³ne opisy produktów  w dziale Wet-apteka. 
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Zadbaj o odpornoœæ swojego pupila

W okresie leczenia infekcji bakteryjnych i wirusowych, w celu wzmocnienia uk³adu immunolo-
gicznego w walce z drobnoustrojami, u psa i kota polecamy zastosowaæ zawieraj¹ce w swoim sk³adzie 
betaglukan. Betaglukan - â-1,3/1,6-D-glukan to naturalny ca³kowicie oczyszczony polisacharyd wyizolo-
wany ze œcian  komórkowych dro¿d¿y Sacharomyces cerevisiae. Betaglukan wzmacnia dzia³anie antybio-
tyków, preparatów przeciwgrzybiczych i przeciwpaso¿ytniczych.
Przyspiesza procesy regeneracji tkanek, ma w³aœciwoœci przeciwnowotworowe i jest antyutleniaczem – 
neutralizuje wolne rodniki.

Bioimmunex canis Bioimmunex felis

     â-1,3/1,6-D-glukan 20 mg

1 kapsu³ka na 20 kg m.c

Zawartoœæ kapsu³ki mo¿na wymieszaæ z karm¹. 
Przy wiêkszych iloœciach kapsu³ek wskazane jest podzieliæ dawkê na 2 - 3 razy.

â-1,3/1,6-D-glukan 10 mg

1 kapsu³ka na kota  

Bioimmunex zaleca siê podawaæ:
w celu wzmocnienia naturalnej odpornoœci 
wspomagaj¹co w okresie leczenia oraz po przebytych chorobach
w sytuacjach stresowych

Aktywator odpornoœci

Pe³ne opisy produktów w dziale Wet-apteka. 
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W infekcjach dolnych dróg moczowych

Czêste posikiwanie przez psa w nietypowych 
miejscach, ma³a iloœæ moczu lub jego brak mo¿e 
oznaczaæ, ¿e Twój pies ma problem z oddawaniem 
moczu. Objawy, które powinny zaniepokoiæ w³aœci-
ciela, to równie¿ czêste wylizywanie okolicy cewki 
moczowej lub d³u¿sze pozostawanie psa w postawie do 
oddawania moczu. Zmiana zabarwienia moczu od 
ró¿owego koloru do czerwonego œwiadczy o obecnoœci 
czerwonych krwinek w moczu, lub bolesne parcie na 
mocz s¹ sygna³em, i¿ konieczna jest wizyta u lekarza 
weterynarii, który zdiagnozuje przyczynê schorzenia 
i podejmie w³aœciwe leczenie.

Jedna kapsu³ka zawiera:
200 mg chlorowodorku 
glukozaminy
300 mg ekstraktu z ¿urawiny
50 mg ekstraktu  z pietruszki
100 mg lecytyny sojowej 

1 kapsu³ka na 10 kg m.c /dzieñ     

Zawartoœæ kapsu³ki mo¿na wymieszaæ z karm¹. 
Przy wiêkszych iloœciach kapsu³ek wskazane 

jest podzieliæ dawkê na 2 - 3 razy.

Preparatem, który wspomaga prawid³owe 
funkcjonowanie uk³adu moczowego psa jest 

 Ka¿da kapsu³ka zawiera aktywne 
sk³adniki takie jak:

który utrudnia 
przyleganie bakterii do œcian pêcherza moczowego.

który zapobiega zasiedlaniu 
dróg moczowych przez bakterie, przez co hamuje 
rozwój infekcji

który ma silne dzia³anie 
moczopêdne zwiêkszaj¹ce iloœæ wyp³ukiwanych 
toksyn i drobnoustrojów.

zaleca siê podawaæ psom:

w przypadku zaka¿eñ dolnych dróg moczowych,

przy leczeniu kamicy dróg moczowych, 

po chirurgicznym usuniêciu kamieni moczowych.

Biourinex canis.

- chlorowodorek glukozaminy,

- ekstrakt z ¿urawiny, 

- ekstrakt z pietruszki,

Biourinex canis

 

 

 

Skuteczny sposób na 
zdrowe drogi moczowe

NOWOŒÆ

Pe³ny opis produktu w dziale Wet-apteka.
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   Zazwyczaj pierwszym objawem problemów z uk³adem 
moczowym kota, jaki zauwa¿a w³aœciciel, jest oddawa-
nie moczu poza kuwet¹. Czasami kot co prawda korzysta  
z kuwety, ale oddawanie moczu trwa krócej, zwierzê 
przerywa czynnoœæ, zmienia miejsce, znowu próbuje 
lub odwrotnie - kot przykuca i siedzi bardzo d³ugo w tej 
pozycji. Oznaki te mog¹ wskazywaæ na bolesnoœæ 
podczas oddawania moczu. Inne symptomy, które 
powinny zaniepokoiæ ka¿dego w³aœciciela kota, to ró¿o-
we zabarwienie moczu œwiadcz¹ce o obecnoœci krwi, 
utrata apetytu i zmiany w zachowaniu. Nie nale¿y tego 
lekcewa¿yæ i jak najszybciej trzeba to skonsultowaæ 
z lekarzem weterynarii, który stwierdzi przyczynê 
wystêpowania takich objawów i wska¿e kolejne kroki.

Preparatem, który wspomaga prawid³owe funkcjono-
wanie uk³adu moczowego psa jest 
Ka¿da kapsu³ka zawiera aktywne sk³adniki takie jak:

oraz substancje smakowe

Kozùek lekarski (potocznie „waleriana”), dziaùa uspa-
kajajàco i usposabiajàco do snu, zaú sam zapach 
waleriany uwaýa siæ za koci afrodyzjak. Wskazaniami 
do stosowania wyciàgów z korzenia kozùka sà stany 
niepokoju u zwierzàt, a takýe sytuacje stresowe. 
Melisa lekarska (potocznie cytrynowe ziele), ma dzia-
ùanie nasenne i uspokajajàce, a takýe pomaga 
w problemach z trawieniem. Preparaty zawierajàce 
melisæ moýna stosowaã u kotów w stanach pobu-
dzenia nerwowego, rozdraýnienia, a takýe w sytu-
acjach powodujàcych læk i stres. 

zaleca siê podawaæ kotom:

w przypadku zaka¿eñ dolnych dróg moczowych,

wspomagaj¹co przy leczeniu kamicy dróg 
moczowych 

po chirurgicznym usuniêciu kamieni 
moczowych.

Biourinex felis. 

glukozamina, ekstrakt z ¿urawiny, ekstrakt 
z pietruszki  wyci¹g z koz³ka 
lekarskiego i melisy lekarskiej.

Biourenex felis

 

 

 

Jedna kapsu³ka zawiera:
100 mg chlorowodorku 
glukozaminy  
250 mg ekstraktu z ¿urawiny                
50 mg ekstraktu z pietruszki                  
100 mg lecytyny sojowej                     
50 mg wyci¹gu z koz³ka lekarskiego     
50 mg wyci¹gu z melisy lekarskiej        
    

1 kapsu³ka na  kota /dzieñ     
Zawartoœæ kapsu³ki mo¿na wymieszaæ z karm¹. 

Zdrowe drogi moczowe

NOWOŒÆ

Pe³ny opis produktu w dziale Wet-apteka.
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W infekcjach dolnych dróg moczowych



Zadbaj o prawid³owe funkcjonowanie w¹troby

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. 

Biohepanex forte Biohepanex
150 mg lecytyny sojowej  zawieraj¹cej  
fosfatydylocholinê oraz 150 mg ornityny

1 kapsu³ka na 15 kg m.c /dzieñ     1 kapsu³ka na 4 kg m.c./dzieñ  

40 mg lecytyny sojowej  zawieraj¹cej  
fosfatydylocholinê oraz 40 mg ornityny

Zawartoœæ kapsu³ki mo¿na wymieszaæ z karm¹. Przy wiêkszych 
iloœciach kapsu³ek wskazane jest podzieliæ dawkê na 2 - 3 razy.

Regeneracja w¹troby

Kapsu³ki Biohepanex/Biohepanex forte 

stosujemy:

w przypadku niewydolnoœci oraz zaburzeñ 

czynnoœciowych w¹troby

w zaburzeniach trawienia

wspomagaj¹co w schorzeniach dróg ¿ó³ciowych

W¹troba nie bez przyczyny okreœlana jest mianem 
fabryki organizmu. Pe³ni funkcjê detoksykacyjn¹, 
magazynuj¹c¹, a tak¿e uczestniczy w metabolizmie 
wielu substancji, a w jej obrêbie dochodzi do syntezy 
licznych zwi¹zków. Nie dziwi wiêc fakt, i¿ prawid³owa 
czynnoœæ w¹troby przek³ada siê na w³aœciwe 
funkcjonowanie ca³ego organizmu.  Funkcje w¹troby 
i jej regeneracjê mo¿na wspomagaæ stosuj¹c 
preparaty zawieraj¹ce fosfolipidy i ornityn

 stanowi¹ istotny sk³adnik budowy b³ony 
komórkowej. Dostarczone do ustroju, wbudowuj¹ siê 
w b³ony komórkowe hepatocytów, uzupe³niaj¹c 
ubytki powsta³e na skutek procesów chorobowych 
oraz wykazuj¹ dzia³ania: antyoksydacyjne i 
przeciwzapalne.  to aminokwas wzmagaj¹cy 
usuwanie amoniaku z organizmu przez zwiêkszenie 
syntezy mocznika w cyklu mocznikowym w w¹trobie. 
Przyspiesza w¹trobowe i mózgowe procesy 
odtruwania, korzystnie wp³ywaj¹c na przemiany bia³ek, t³uszczów i wêglowodanów w organizmie oraz dzia³a 
regeneruj¹co na uszkodzone komórki w¹trobowe. U kotów dodatkowo uczestniczy w przemianach 
energetycznych. Preparaty oparte o wymienione powy¿ej substancje znajduj¹ zastosowanie w leczeniu 
wspomagaj¹cym takich stanów jak zatrucia chemikaliami i lekami, encefalopatia w¹trobowa u kotów, zaburzenia 
trawienia, st³uszczenie i przewlek³e zapalenie w¹troby.
Pe³ne opisy produktów w dziale Wet-apteka.
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Fosfolipidy

Ornityna
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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 bytuj¹ce na 
skórze zwierz¹t mog¹ powodowaæ Alergiczne Pchle Zapalenie Skóry (APZS), natomiast kleszcze s¹ 
Ÿród³em groŸnych chorób, takich jak np. babeszjoza.

Jak uchroniæ pupila

przed kleszczami i pch³ami 

Kleszcz - doros³e osobniki osi¹gaj¹ kilka mm 
d³ugoœci (samice do 4mm, samce 2,5mm)

Pcha (postaæ doros³a)

Chc¹c wiêc unikn¹æ przykrych doœwiadczeñ, warto regularnie aplikowaæ zwierzakowi 
odpowiednie œrodki. Insectin do posypania 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, roztocza czy wszy.  Pamiêtajmy, ¿e pomimo, i¿ nie widzimy doros³ych osobników paso¿ytów na 
psie, to nie znaczy, ¿e ich nie ma. Pch³y mog¹ znajdowaæ siê w szczelinach pod³óg i pod dywanami, 
dlatego niezwykle wa¿ne jest zwalczanie tych paso¿ytów tak¿e w otoczeniu.

i ... nie widzê pche³ki

Pe³ny opis produktu w dziale Wet-apteka. 
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Wet-apteka
Bioarthrex 

Biohepanex

Biohepanex forte

Bioimmunex canis

Tabletki dla psów zawieraj¹ce siarczan chondroityny oraz chlorowodorek glukozaminy, wspomagaj¹ce odnowê chrz¹stki stawowej. Karma uzupe³niaj¹ca dla psów Sk³ad: Chlorowodorek 
glukozaminy, siarczan chondroityny, fosforan dwuwapniowy, skrobia pszenna/ziemniaczana, przetworzone bia³ko zwierzêce, dro¿d¿e piwne, ¿elatyna wieprzowa, stearynian magnezu. 
Dodatki: Dodatek sensoryczny (2 b):  Harpagophytum procumbens (ekstrakt) 60 000 mg/kg. Dodatki dietetyczne (3 a): L – karnityna 5 000  mg/kg, kwas askorbinowy  5 000  mg/kg. Dodatek 
dietetyczny (3 b): Siarczan manganu 400  mg/kg. Sk³ad analityczny: bia³ko ogólne 14,28 %, t³uszcz surowy 1,02%, w³ókno surowe poni¿ej 1%, popió³ surowy 27,49%. W³aœciwoœci i wskazania: 
Bioarthrex jest karm¹ uzupe³niaj¹c¹, której sk³adniki chroni¹ stawy i koœciec psa. Zalecany szczególnie wszystkim rasom o podwy¿szonym ryzyku wyst¹pienia chorób zwi¹zanych z aparatem 
ruchu, oraz zwierzêtom w starszym wieku. Chondroityna i glukozamina s¹ podstawowymi sk³adnikami substancji miêdzykomórkowej tkanki chrzêstnej. Uczestnicz¹ w regeneracji chrz¹stki 
stawowej, zapobiegaj¹ mikrouszkodzeniom stawów powstaj¹cym podczas intensywnego ruchu, a w konsekwencji zapobiegaj¹ równie¿ wystêpowaniu stanów zapalnych. Wyci¹g 
z Harpagophytum procumbens ma dzia³anie przeciwzapalne. Witamina C i mangan s¹ niezbêdne w syntezie kolagenu, który jest sk³adnikiem substancji miêdzykomórkowej. Sposób 
stosowania: Tabletki nale¿y podawaæ bezpoœrednio do pyska lub z inn¹ karm¹.

Warunki przechowywania: Przechowywaæ w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. UWAGA: Ta mieszanka paszowa zawiera bia³ko uzyskane z tkanek zwierz¹t, którego stosowanie 
w ¿ywieniu prze¿uwaczy jest zabronione. Informacje dodatkowe: Sk³ad w 1 tabletce: chlorowodorek glukozaminy – 500 mg, siarczan chondroityny – 400 mg, Harpagophytum procumbens 
(ekstrakt) – 150 mg, L-karnityna – 12,5 mg, kwas askorbinowy – 12,5 mg, stearynian magnezu – 50 mg, siarczan manganu – 1 mg, fosforan paszowy dwuwapniowy – 746 mg, dro¿d¿e piwne – 
70 mg, m¹czka miêsno kostna – 150 mg (wype³niacz; skrobia, ¿elatyna). Bioarthrex nie zawiera konserwantów. Termin wa¿noœci: 18 miesiêcy. Wy³¹cznie dla zwierz¹t. Masa jednej tabletki – 
2,5 g. Iloœæ tabletek – 75 szt. Weterynaryjny numer identyfikacyjny  06148301.

Tabletki dla psów zawieraj¹ce siarczan chondroityny, chlorowodorek glukozaminy oraz hialuronian sodu wspomagaj¹ce  odnowê chrz¹stki stawowej. Karma uzupe³niaj¹ca dla psów 
Sk³adniki: Chlorowodorek glukozaminy, siarczan chondroityny, fosforan dwuwapniowy, skrobia pszenna/ziemniaczana, przetworzone bia³ko zwierzêce, dro¿d¿e piwne, ¿elatyna wieprzowa, 
stearynian magnezu. Dodatki w 1 kg: Harpagophytum procumbens (ekstrakt)  120 000 mg/kg, L – karnityna 5 040  mg/kg, kwas askorbinowy  5 360  mg/kg, siarczan manganu 400  mg/kg. 
Sk³ad analityczny: bia³ko ogólne 13,95 %, t³uszcz surowy poni¿ej 1%, w³ókno surowe poni¿ej 1%, popió³ surowy 20,44%. W³aœciwoœci i wskazania: Bioarthrex HA jest karm¹ uzupe³niaj¹c¹, 
której sk³adniki chroni¹ stawy i koœciec psa. Zalecany szczególnie wszystkim rasom o podwy¿szonym ryzyku wyst¹pienia chorób zwi¹zanych z aparatem ruchu, oraz zwierzêtom w starszym 
wieku. Bioarthrex HA zawiera sk³adniki pozwalaj¹ce na  odnowê chrz¹stek stawowych, od których zale¿y w³aœciwe funkcjonowanie stawów i sprawnoœæ ruchowa psa. Chondroityna 
i glukozamina uczestnicz¹ w regeneracji chrz¹stki stawowej, zapobiegaj¹ mikrouszkodzeniom stawów, powsta³ych podczas intensywnego ruchu, a w konsekwencji zapobiegaj¹ równie¿ 
wystêpowaniu stanów zapalnych. Hialuronian sodu zapewnia niezbêdne nawil¿enie stawów. S³u¿y jako amortyzator redukuj¹cy tarcie miêdzy poruszaj¹cymi siê koœæmi. Wyci¹g 
z Harpagophytum procumbens ma dzia³anie przeciwzapalne. Kwas askorbinowy i mangan s¹ niezbêdne w syntezie kolagenu, który jest sk³adnikiem substancji miêdzykomórkowej. Sposób 
stosowania: Tabletki nale¿y podawaæ bezpoœrednio do pyska lub z inn¹ karm¹.

Warunki przechowywania: Przechowywaæ w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. UWAGA: Ta mieszanka paszowa zawiera bia³ko uzyskane z tkanek zwierz¹t, którego stosowanie 
w ¿ywieniu prze¿uwaczy jest zabronione. Informacje dodatkowe: W sk³ad 1 tabletki (2,5 g) wchodz¹: chlorowodorek glukozaminy – 500 mg, siarczan chondroityny – 400 mg, Harpagophytum 
procumbens (ekstrakt)  – 300 mg, hialuronian sodu – 15 mg, L-karnityna – 12,6 mg. Wy³¹cznie dla zwierz¹t. Termin wa¿noœci: 18 miesiêcy. Bioarthrex HA nie zawiera konserwantów. Masa 
jednej tabletki – 2,5 g. Iloœæ tabletek – 75 szt.  Weterynaryjny numer identyfikacyjny:  06148301

Kapsu³ki dla psów i kotów  wspomagaj¹ce funkcjê w¹troby Karma uzupe³niaj¹ca dla psów i kotów (w kapsu³kach). Sk³ad: skrobia pszenna, ¿elatyna wieprzowo-wo³owa (œcianki kapsu³ki), 
stearynian magnezu. Dodatki: Dodatki technologiczne (substancje przeciwzbrylaj¹ce): celuloza mikrokrystaliczna (E 460) 132 013 mg/kg, krzemionka koloidalna (E 551b) 6 600 mg/kg. 
Dodatek technologiczny (substancja emulguj¹ca): lecytyna (E 322) 132 013 mg/kg. Dodatki sensoryczne (zabarwione  œcianki kapsu³ki): dwutlenek tytanu  (E 171) - 3 611 mg/kg, erytrozyna 
(E 127) - 2 859 mg/kg, ¿ó³ty tlenek ¿elaza (E 172) - 172 mg/kg, indygotyna (E 132) - 60 mg/kg, czarny tlenek ¿elaza (E 172) - 10 mg/kg, czerwony tlenek ¿elaza (E 172) - 10 mg/kg. Sk³ad 
analityczny: bia³ko ogólne 38,3 %, t³uszcz surowy 13,3  %, w³ókno surowe 7,4  %, popió³ surowy 2,4  %. W³aœciwoœci i wskazania: Fosfolipidy zawarte w lecytynie sojowej dzia³aj¹ os³onowo na 
komórki w¹troby wspomagaj¹c ich regeneracjê. Uczestnicz¹ w trawieniu t³uszczów i wch³anianiu witamin A, D, E, K. Ograniczaj¹ proces w³óknienia tkanki w¹trobowej oraz  zapobiegaj¹ 
st³uszczeniu i marskoœci w¹troby. Ornityna wspomaga funkcje w¹troby przez co przyspiesza odtruwanie organizmu. Biohepanex  zaleca siê podawaæ: psom i kotom w przypadku niewydolnoœci 
oraz zaburzeñ czynnoœciowych w¹troby, w zaburzeniach trawienia i wspomagaj¹co w schorzeniach dróg ¿ó³ciowych, kotom z objawami encefalopatii w¹trobowej oraz os³abionym w wyniku 
d³u¿szego nieprzyjmowania pokarmów. Sposób stosowania: 1 kapsu³ka na 4 kg mc/dzieñ. Zawartoœæ kapsu³ki mo¿na wymieszaæ z inn¹ karm¹. Informacje dodatkowe: Jedna kapsu³ka zawiera 
40 mg lecytyny sojowej  zawieraj¹cej  fosfatydylocholinê. Biohepanex oprócz materia³ów i dodatków paszowych wymienionych w sk³adzie zawiera dodatkowo aminokwas  ornitynê w iloœci
40 mg na kapsu³kê. Biohepanex najlepiej stosowaæ po konsultacji z lekarzem weterynarii. Warunki przechowywania: Przechowywaæ w suchym i ch³odnym miejscu. Okres wa¿noœci: 
18 miesiêcy. Masa jednej kapsu³ki – 363 mg. Iloœæ kapsu³ek – 40 szt. Weterynaryjny numer identyfikacyjny:  06148301

Kapsu³ki dla psów wspomagaj¹ce funkcje w¹troby. Karma uzupe³niaj¹ca dla psów (w kapsu³kach). Sk³ad: skrobia pszenna, ¿elatyna wieprzowo-wo³owa (œcianki kapsu³ki), stearynian 
magnezu. Dodatki: Dodatki technologiczne (substancje przeciwzbrylaj¹ce): celuloza mikrokrystaliczna E 460 50 505 mg/kg, krzemionka koloidalna E 551b 3 367 mg/kg. Dodatek 
technologiczny (substancja emulguj¹ca): lecytyna E 322  252 525 mg/kg. Dodatki sensoryczne (zabarwione œcianki kapsu³ki): dwutlenek tytanu E 171 - 2 836 mg/kg, erytrozyna E 127 - 2 245 
mg/kg, ¿ó³ty tlenek ¿elaza E 172 - 135 mg/kg, indygotyna E 132 - 47 mg/kg, czarny tlenek ¿elaza E 172 - 7 mg/kg, czerwony tlenek ¿elaza E 172 - 7 mg/kg. Sk³ad analityczny: bia³ko ogólne 46,44 
%, t³uszcz surowy 24,1 %, w³ókno surowe 3,3 %, popió³ 3,3 % W³aœciwoœci i wskazania: Fosfolipidy zawarte w lecytynie sojowej dzia³aj¹ os³onowo na komórki w¹troby wspomagaj¹c ich 
regeneracjê. Uczestnicz¹ w trawieniu t³uszczów i wch³anianiu witamin A, D, E, K. Ograniczaj¹ proces w³óknienia tkanki w¹trobowej oraz  zapobiegaj¹ st³uszczeniu i marskoœci w¹troby. Ornityna 
wspomaga funkcje w¹troby przez co przyspiesza odtruwanie organizmu. Biohepanex forte  zaleca siê podawaæ psom: w przypadku niewydolnoœci oraz zaburzeñ czynnoœciowych w¹troby, 
w zaburzeniach trawienia i wspomagaj¹co w schorzeniach dróg ¿ó³ciowych. Sposób stosowania: 1 kapsu³ka na 15 kg mc/dzieñ. Zawartoœæ kapsu³ki mo¿na wymieszaæ z inn¹ karm¹. Warunki 
przechowywania: Przechowywaæ w suchym i ch³odnym miejscu. Okres wa¿noœci: 18 miesiêcy. Informacje dodatkowe: Jedna kapsu³ka zawiera 150 mg lecytyny sojowej  zawieraj¹cej  
fosfatydylocholinê. Biohepanex forte oprócz materia³ów i dodatków paszowych wymienionych w sk³adzie zawiera dodatkowo aminokwas  ornitynê w iloœci 150 mg na kapsu³kê. Biohepanex 
forte najlepiej stosowaæ po konsultacji z lekarzem weterynarii. Masa jednej kapsu³ki – 594 mg. Iloœæ kapsu³ek – 45 szt. Weterynaryjny numer identyfikacyjny:  06148301

Kapsu³ki dla psów wspomagaj¹ce odpornoœæ organizmu Karma uzupe³niaj¹ca dla psów (w kapsu³kach). Sk³ad: â-1,3/1,6-D-glukan (produkt uzyskany z dro¿d¿y Saccharomyces cerevisie), 
skrobia pszenna, ¿elatyna wieprzowo-wo³owa (œcianki kapsu³ki), stearynian magnezu. Dodatki: Dodatki technologiczne (substancje przeciwzbrylaj¹ce): celuloza mikrokrystaliczna (E 460) - 
204 402 mg/kg, krzemionka koloidalna (E 551b) - 6 289 mg/kg. Dodatki sensoryczne (zabarwione  œcianki kapsu³ki): dwutlenek tytanu (E 171) -  4 780 mg/kg, indygotyna (E 132) - 125 mg/kg. 
Sk³ad analityczny: bia³ko ogólne 79,0 %, t³uszcz surowy 0,5 %, w³ókno surowe 12,7 %, popió³ surowy 1,0 %. W³aœciwoœci i wskazania: â-1,3/1,6-D-glukan to naturalny ca³kowicie oczyszczony 
polisacharyd wyizolowany ze œcian  komórkowych dro¿d¿y Sacharomyces cerevisiae. Betaglukan silnie stymuluje uk³ad immunologiczny poprzez aktywacjê makrofagów, limfocytów oraz 
neutrofili. Makrofagi odgrywaj¹ podstawow¹ rolê w odpornoœci przeciwzakaŸnej w usuwaniu nieprawid³owych b¹dŸ obumar³ych komórek oraz substancji obcych z organizmu. Betaglukan 
wzmacnia dzia³anie antybiotyków, preparatów przeciwgrzybiczych i przeciwpaso¿ytniczych. Przyspiesza procesy regeneracji tkanek, ma w³aœciwoœci przeciwnowotworowe i jest 
antyutleniaczem – neutralizuje wolne rodniki. Bioimmunex canis zaleca siê podawaæ psom: profilaktycznie w celu wzmocnienia naturalnej odpornoœci organizmu; wspomagaj¹co w okresie 
leczenia chorób zakaŸnych, nowotworowych oraz w trakcie rekonwalescencji po przebytych chorobach; w sytuacjach stresowych (wystawy, podró¿e, zmiana otoczenia). Sposób stosowania:
1 kapsu³ka na 20 kg mc/dzieñ. Zawartoœæ kapsu³ki mo¿na wymieszaæ z inn¹ karm¹. Przy wiêkszej iloœci kapsu³ek wskazane podzieliæ dawkê na 2 – 3 razy. Warunki przechowywania: 
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Masa cia³a zwierzêcia
Dawkowanie w okresie pierwszych 4-6 tygodni

(iloœæ tabletek / dzieñ)
Kontynuacja stosowania

(iloœæ tabletek / dzieñ)

poni¿ej 30 kg

30 - 60 kg

powy¿ej 60 kg

2

3

4

1

1 i 1/2

2
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Dawkowanie w okresie pierwszych 4-6 tygodni

(iloœæ tabletek / dzieñ)
Kontynuacja stosowania

(iloœæ tabletek / dzieñ)

poni¿ej 30 kg

30 - 60 kg

powy¿ej 60 kg

2

3

4

1

1 i 1/2

2



Przechowywaæ w suchym i ch³odnym miejscu. Informacje dodatkowe: Sk³ad kapsu³ki: â-1,3/1,6-D-glukan  – 20 mg, substancje pomocnicze. Termin wa¿noœci: 2 lata. 
353 mg. Iloœæ kapsu³ek – 40 szt. Wy³¹cznie dla zwierz¹t. Weterynaryjny numer identyfikacyjny  06148301

Kapsu³ki dla kotów wspomagaj¹ce odpornoœæ organizmu Karma uzupe³niaj¹ca dla kotów (w kapsu³kach). Sk³ad: â-1,3/1,6-D-glukan (produkt uzyskany z dro¿d¿y Saccharomyces cerevisie), 
skrobia pszenna, ¿elatyna wieprzowo-wo³owa (œcianki kapsu³ki), stearynian magnezu. Dodatki: Dodatki technologiczne (substancje przeciwzbrylaj¹ce): celuloza mikrokrystaliczna (E 460) - 
204 402 mg/kg, krzemionka koloidalna (E 551b) - 5700 mg/kg. Dodatki sensoryczne (zabarwione  œcianki kapsu³ki): dwutlenek tytanu  (E 171) - 4300 mg/kg, indygotyna (E 132) - 100 mg/kg.  
Sk³ad analityczny: bia³ko ogólne 79,0 %, t³uszcz surowy 0,5 %, w³ókno surowe 12,7 %, popió³ surowy 1,0 %. W³aœciwoœci i wskazania: â-1,3/1,6-D-glukan to naturalny ca³kowicie oczyszczony 
polisacharyd wyizolowany ze œcian  komórkowych dro¿d¿y Sacharomyces cerevisiae. Betaglukan silnie stymuluje uk³ad immunologiczny poprzez aktywacjê makrofagów limfocytów oraz 
neutrofili. Makrofagi odgrywaj¹ podstawow¹ rolê w odpornoœci przeciwzakaŸnej w usuwaniu nieprawid³owych b¹dŸ obumar³ych komórek oraz substancji obcych z organizmu. Betaglukan 
wzmacnia dzia³anie antybiotyków, preparatów przeciwgrzybiczych i przeciwpaso¿ytniczych. Przyspiesza procesy regeneracji tkanek, ma w³aœciwoœci przeciwnowotworowe i jest 
antyutleniaczem – neutralizuje wolne rodniki. Bioimmunex felis zaleca siê podawaæ kotom profilaktycznie w celu wzmocnienia naturalnej odpornoœci organizmu; wspomagaj¹co w okresie 
leczenia chorób zakaŸnych, nowotworowych oraz w trakcie rekonwalescencji po przebytych chorobach; w sytuacjach stresowych (wystawy, podró¿e, zmiana otoczenia). Sposób stosowania: 
1 kapsu³ka na kota/na dzieñ. Zawartoœæ kapsu³ki mo¿na wymieszaæ z inn¹ karm¹. Warunki przechowywania: Przechowywaæ w suchym i ch³odnym miejscu. Informacje dodatkowe: Sk³ad 
kapsu³ki: â-1,3/1,6-D-glukan – 10 mg, substancje pomocnicze. Termin wa¿noœci: 2 lata. Masa jednej kapsu³ki – 353 mg. Iloœæ kapsu³ek – 40 szt. Wy³¹cznie dla zwierz¹t. Weterynaryjny numer 
identyfikacyjny:  06148301

Kapsu³ki  Karma uzupe³niaj¹ca dla psów. 

Warunki przechowywania: Przechowywaæ w suchym 
i ch³odnym miejscu. Termin wa¿noœci: 1 rok. Masa jednej kapsu³ki – 772 mg. Iloœæ kapsu³ek – 45 szt. Wy³¹cznie dla zwierz¹t. Weterynaryjny numer identyfikacyjny:  06148301

Kapsu³ki  Karma uzupe³niaj¹ca dla kotów. 

 Termin wa¿noœci: 1 rok. Masa jednej kapsu³ki – 722 mg. Iloœæ kapsu³ek – 45 szt. Wy³¹cznie dla zwierz¹t. 

Tabletki dla psów, wspomagaj¹ce wzrost i rozwój organizmu Karma uzupe³niaj¹ca dla psów. Sk³ad: fosforan dwuwapniowy, skrobia pszenna/ziemniaczana, przetworzone bia³ko zwierzêce, 
dro¿d¿e piwne, ¿elatyna wieprzowa, stearynian magnezu. Sk³ad analityczny: bia³ko ogólne 5,73 %, t³uszcz surowy poni¿ej 1 %, w³ókno surowe poni¿ej 1 %, popió³ surowy 73,25 %. W³aœciwoœci 
i wskazania: Obecne w preparacie makrosk³adniki mineralne uzupe³nione w pierwiastki œladowe tworz¹ harmonijn¹ kompozycjê wp³ywaj¹c¹ reguluj¹co na wzrost i rozwój organizmu. 
Dostarczaj¹  sk³adników decyduj¹cych o prawid³owej budowie i osi¹ganej wytrzyma³oœci koœci. Canifos zaleca siê podawaæ wszystkim psom, szczególnie przy stosowaniu po¿ywienia nie 
zawieraj¹cego wystarczaj¹cej iloœci sk³adników mineralno-witaminowych. Sposób stosowania: Ma³e psy  – dwa razy dziennie po jednej tabletce; Œrednie psy  – dwa razy dziennie po pó³torej 
tabletki; Du¿e psy  – dwa razy dziennie po dwie tabletki. Warunki przechowywania: Przechowywaæ w suchym i ch³odnym miejscu. UWAGA: Ta mieszanka paszowa zawiera bia³ko uzyskane 
z tkanek zwierz¹t, którego stosowanie w ¿ywieniu prze¿uwaczy jest zabronione. Informacje dodatkowe: Wartoœæ od¿ywcza tabletki: wapñ –  630 mg, fosfor –  400 mg, magnez – 1,2 mg, 
sód –  0,9 mg, potas –  1,4 mg, ¿elazo –   36 ìg, cynk –  275 ìg, mangan – 23 ìg, miedŸ – 18 ìg, bia³ko – 200 mg, t³uszcz – 40 mg, naturalne witaminy g³ównie z grupy B. Termin wa¿noœci: 
18 miesiêcy. Canifos nie zawiera konserwantów. Masa jednej tabletki – 2,5 g. Iloœæ tabletek – 75 szt. Wy³¹cznie dla zwierz¹t. Weterynaryjny numer identyfikacyjny: 06148301.

Tabletki dla psów zapobiegaj¹ce powstawaniu nieprzyjemnych zapachów oraz wspomagaj¹ce regulowanie procesów trawiennych. Karma uzupe³niaj¹ca dla psów. Sk³ad: fosforan 
dwuwapniowy, stearynian magnezu, chlorofil, dro¿d¿e piwne, przetworzone bia³ko zwierzêce, skrobia pszenna/ziemniaczana, ¿elatyna wieprzowa. Dodatki: barwnik 2 a – kompleks 
miedziowy chlorofilu (E 141) – 4 800 mg/kg. Sk³ad analityczny: bia³ko ogólne 5,04 ±0,27%, t³uszcz surowy poni¿ej 1%, w³ókno surowe poni¿ej 1%,  popió³ surowy 72,05 ±8,93%. W³aœciwoœci 
 wskazania: Canifos Deo zaleca siê podawaæ w celu ograniczenia nieprzyjemnego zapachu oddechu, skóry lub odchodów psów.   Zawarte w preparacie kompleksy miedziowe chlorofiliny, 
stosowane s¹ w celu zmniejszenia zapachu cia³a, w tym zwi¹zanego z niekontrolowanym wydalaniem moczu i ka³u, oraz ograniczenia zapachu wydzielanego przez sukê w czasie cieczki. Canifos 
Deo szczególnie polecany  w regulowaniu procesów trawiennych, podczas których powstaj¹ zwi¹zki o nieprzyjemnym zapachu. S¹ one neutralizowane przez zawarty w preparacie chlorofil. 
Canifos Deo oczyszcza organizm ze szkodliwych metabolitów, wzbogaca dietê w naturalne witaminy z grupy B. Sposób stosowania: Tabletki nale¿y podawaæ bezpoœrednio do pyska lub z inn¹ 
karm¹. Psy ras ma³ych – 2 razy dziennie po 1 tabletce; Psy ras œrednich – 2 razy dziennie po 1,5 tabletki; Psy ras du¿ych – 2 razy dziennie po 2 tabletki. Warunki przechowywania: Przechowywaæ 
w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Weterynaryjny numer identyfikacyjny: 06148301 UWAGA: Ta mieszanka paszowa zawiera bia³ko uzyskane z tkanek zwierz¹t, którego 
stosowanie w ¿ywieniu prze¿uwaczy jest zabronione. Masa jednej tabletki – 2,5 g. Iloœæ tabletek – 75 szt. Wy³¹cznie dla zwierz¹t. Weterynaryjny numer identyfikacyjny: 06148301.

Tabletki dla psów wspomagaj¹ce uk³ad odpornoœciowy Karma uzupe³niaj¹ca dla psów. Sk³ad: fosforan dwuwapniowy, stearynian magnezu, â-1,3/1,6-D-glukan (produkt uzyskany z dro¿d¿y 
Saccharomyces cerevisiae), dro¿d¿e piwne, przetworzone bia³ko zwierzêce, skrobia pszenna/ziemniaczana, ¿elatyna wieprzowa. Sk³ad analityczny: bia³ko ogólne 9,79 %, t³uszcz surowy 1,39 
%, w³ókno surowe poni¿ej 1 %, popió³ surowy 67,87 %. W³aœciwoœci i wskazania: Canifos betaglukan posiada w swym sk³adzie naturalny ca³kowicie oczyszczony polisacharyd â-1,3/1,6-D 
glukan, wyizolowany ze œcian komórkowych dro¿d¿ySaccharomyces cerevisiae. Betaglukan stymuluje uk³ad immunologiczny poprzez aktywacjê makrofagów limfocytów oraz neutrofili. 
Makrofagi odgrywaj¹ podstawow¹ rolê w odpornoœci przeciwzakaŸnej, w usuwaniu nieprawid³owych i obumar³ych komórek, oraz substancji obcych z organizmu. Betaglukan wzmacnia 
dzia³anie innych preparatów stosowanych w leczeniu (antybiotyków, preparatów przeciwgrzybicznych i przeciwpaso¿ytniczych), przyspiesza procesy regeneracji tkanek, ma w³aœciwoœci 
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Kapsu³ki dla psów poprawiaj¹ce stan skóry i sierœci Karma uzupe³niaj¹ca dla psów. Sk³ad: 7.7.1.  ekstrakt z ziela czystka (Cistus incanus), 12.1.5. ekstrakt z dro¿d¿y (Saccharomyces cerevisiae), 
9.12.1. ¿elatyna wieprzowo- wo³owa (œcianki kapsu³ki). Dodatki: cynku siarczan ( 3b) 273 224 mg/ kg, ekstrakt z ziela skrzypu (Equisetum arvense) (2b) 54 645 mg/kg, wapnia pantotenian ( 3b) 
8 197 mg/ kg, biotyna ( 3a) 5 464 mg/ kg. Dodatki technologiczne (substancje przeciwzbrylaj¹ce): celuloza mikrokrystaliczna (E 460) 136 612 mg/ kg, krzemionka amorficzna (E 551B) 13 661 
mg/ kg. Dodatki sensoryczne (zabarwienie œciany kapsu³ki): dwutlenek tytanu (E 171)  4 153 mg/ kg, indygotyna (E 132) 109 mg/ kg. Sk³ad analityczny: bia³ko ogólne poni¿ej 5%, t³uszcz surowy 
poni¿ej 1%, w³ókno surowe 9, 97%, popió³ surowy 21,97%. W³aœciwoœci i wskazania: Zawarte w preparacie substancje: biotyna, siarczan cynku i pantotenian wapnia poprawiaj¹ gêstoœæ 
i sprê¿ystoœæ w³osów. Biotyna dziêki cz¹steczkom siarki, chroni skórê i w³osy. Uczestniczy w syntezie cukrów, bia³ek i kwasów t³uszczowych, co wp³ywa na w³aœciwe funkcjonowanie skóry. Cynk 
bierze udzia³ w proliferacji komórek skóry i w procesach gojenia siê ran, oraz pe³ni wa¿n¹ rolê w regulacji czynnoœci gruczo³ów ³ojowych. Pantotenian wapnia uczestniczy w procesie wzrostu 
w³osa, uszczelnia nab³onek, wspomaga regeneracjê tkanek i dzia³a przeciwzapalnie. Wystêpuj¹ce w preparacie dro¿d¿e s¹ Ÿród³em witamin z grupy B, które bior¹ udzia³ w metabolizmie 
nienasyconych kwasów t³uszczowych. Natomiast skrzyp jest Ÿród³em krzemu, który wspomaga naturaln¹ produkcjê kolagenu. Ziele czystka, zawieraj¹ce polifenole ma dzia³anie 
antyoksydacyjne. Bioskinex canis zaleca siê podawaæ psom: - profilaktycznie w okresie zmiany okrywy w³osowej, - wspomagaj¹co w dermatozach objawiaj¹cych siê such¹ matowa skór¹, 
³amliwoœci¹ w³osa i nadmiernie ³uszcz¹cym siê naskórkiem, - w celu poprawy pêkaj¹cych i ³amliwych pazurów. Sposób stosowania: 1 kapsu³ka na 10 kg masy psa na dzieñ. Zawartoœæ kapsu³ki 
mo¿na wymieszaæ z inn¹ karm¹. Przy wiêkszej iloœci kapsu³ek do spo¿ycia dawkê mo¿na podzieliæ na 2- 3 w ci¹gu doby. Informacje dodatkowe: Sk³ad kapsu³ki: biotyna 2 mg, cynku siarczan 100 
mg, wapnia pantotenian 3 mg, ekstrakt z dro¿d¿y 10 mg, ekstrakt suchy z ziela czystka (Cistus incanus) 100 mg, ekstrakt suchy z ziela skrzypu (Equisetum arvense) 20 mg, wype³niacze. Warunki 
przechowywania: Przechowywaæ w suchym i ch³odnym miejscu. Termin wa¿noœci: 12 miesiêcy. Masa jednej kapsu³ki 366 mg. Iloœæ kapsu³ek w opakowaniu: 40 Wy³¹cznie dla zwierz¹t 
Weterynaryjny numer identyfikacyjny: 06148301

dla psów wspomagaj¹ce funkcje uk³adu moczowego Sk³ad: chlorowodorek glukozaminy. Dodatki: ekstrakt z ¿urawiny (2b) 388500 mg/kg, lecytyna 
sojowa (E 322) 129500 mg/kg, ekstrakt z pietruszki (2b) 64800 mg/kg, krzemionka koloidalna (E551b) 6500 mg/kg. Dodatki sensoryczne (zabarwienie œcianki kapsu³ki):
Dwutlenek tytanu (E 171) 5180 mg/kg, Erytrozyna (E 127) 2880 mg/kg, ¯ó³ty tlenek ¿elaza (E 172) 260 mg/kg, Indygotyna (E 132) 61 mg/kg, Czarny tlenek ¿elaza (E 172) 15 mg/kg, 
Czerwony tlenek ¿elaza (E 172) 15 mg/kg. Sk³ad analityczny: bia³ko ogólne 14 %, t³uszcz surowy 14 %, w³ókno surowe poni¿ej 1 %, popió³ surowy 3,3 %. W³aœciwoœci i wskazania: Biourinex 
canis zaleca siê podawaæ po konsultacji z lekarzem weterynarii: • w przypadku zaka¿eñ dolnych dróg moczowych, • wspomagaj¹co przy leczeniu kamicy dróg moczowych, • wspomagaj¹co po 
usuniêciu kamieni moczowych. Sposób stosowania: 1 kapsu³ka na 10 kg m. c. /dzieñ. Zawartoœæ kapsu³ki mo¿na wymieszaæ z inn¹ karm¹.

dla kotów wspomagaj¹ce funkcje uk³adu moczowego. Sk³ad: Chlorowodorek glukozaminy. Dodatki: ekstrakt z ¿urawiny (2b) 346300 mg/kg, 
lecytyna sojowa (E 322) 138500 mg/kg, ekstrakt z pietruszki (2b) 69300 mg/kg, wyci¹g z koz³ka lekarskiego (2b) 69300 mg/kg, wyci¹g z melisy lekarskiej (2b) 69300 mg/kg, krzemionka 
koloidalna (E551b) 6900 mg/kg. Sk³ad analityczny: bia³ko ogólne 9 %,  t³uszcz surowy 15 %, w³ókno surowe poni¿ej 1 %, popió³ surowy 3,8 %. W³aœciwoœci i wskazania: Biourinex felis zaleca 
siê podawaæ po konsultacji z lekarzem weterynarii: • w przypadku zaka¿eñ dolnych dróg moczowych, • wspomagaj¹co przy leczeniu kamicy dróg moczowych, • wspomagaj¹co po usuniêciu 
kamieni moczowych. Sposób stosowania: 1 kapsu³ka dziennie. Zawartoœæ kapsu³ki wymieszaæ z inn¹ karm¹. Informacje dodatkowe. Jedna kapsu³ka zawiera: ekstrakt z ¿urawiny 250 mg, 
chlorowodorek glukozaminy 100 mg, ekstrakt z pietruszki 50 mg, wyci¹g z koz³ka lekarskiego 50 mg, wyci¹g z melisy lekarskiej 50 mg, lecytyna sojowa 100 mg, krzemionka koloidalna 5 mg. 
Warunki przechowywania: Przechowywaæ w suchym i ch³odnym miejscu.  
Weterynaryjny numer identyfikacyjny: 06148301.
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antynowotworowe i jest antyutleniaczem, neutralizuje wolne rodniki. Obecne w Canifos betaglukan  substancje mineralne, oraz pochodz¹ce z naturalnego Ÿród³a pierwiastki œladowe tworz¹ 
harmonijn¹ kompozycjê wp³ywaj¹c¹ reguluj¹co na wzrost i rozwój organizmu. Canifos betaglukan zaleca siê podawaæ psom: wspomagaj¹co w okresie leczenia chorób zakaŸnych wywo³anych 
przez bakterie, wirusy grzyby i paso¿yty; wspomagaj¹co podczas leczenia chorób nowotworowych; w trakcie rekonwalescencji; w okresie reprodukcji; w sytuacjach stresowych (wystawy, 
podró¿e, zmiana otoczenia); profilaktycznie. Sposób stosowania: Ma³e psy –  dwa razy dziennie po jednej tabletce; Œredni psy –  dwa razy dziennie po pó³torej tabletki; Du¿e psy –  dwa razy 
dziennie po dwie tabletki. Warunki przechowywania: Przechowywaæ w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. UWAGA: Ta mieszanka paszowa zawiera bia³ko uzyskane z tkanek 
zwierz¹t, którego stosowanie w ¿ywieniu prze¿uwaczy jest zabronione. Informacje dodatkowe: Wartoœæ od¿ywcza tabletki: wapñ – 520 mg, fosfor -358 mg,  - 2,4 mg, betaglukan – 20 mg, sód - 
3,8 mg, potas - 3,6 mg, ¿elazo - 2,2 mg,  - 238 ìg, mangan – 25 ìg, miedŸ – 24 ìg, bia³ko – 230 mg, t³uszcz – 35 mg, naturalne witaminy g³ównie z grupy B. Termin wa¿noœci: 18 miesiêcy. Canifos 
betaglukan nie zawiera konserwantów. Masa jednej tabletki – 2,5 g. Iloœæ tabletek – 75 szt. Wy³¹cznie dla zwierz¹t. Weterynaryjny numer identyfikacyjny: 06148301

Tabletki dla psów, w okresie intensywnego wzrostu, zawieraj¹ce odpowiednio zbilansowany wapñ i fosfor oraz inne makro i mikroelementy Karma uzupe³niaj¹ca dla psów w okresie 
wzrostu. Sk³ad: mleczan wapnia, fosforan dwuwapniowy, stearynian magnezu, â-1,3/1,6-D-glukan (produkt uzyskany z dro¿d¿y Saccharomyces cerevisiae), tlenek magnezu, dro¿d¿e piwne, 
przetworzone bia³ko zwierzêce, skrobia pszenna/ziemniaczana, ¿elatyna wieprzowa. Sk³ad analityczny: bia³ko ogólne 10,31 %, t³uszcz surowy 1,23 %, w³ókno surowe poni¿ej 1 %, popió³ 
surowy 43,26 %. W³aœciwoœci i wskazania: Canifos junior jest przeznaczony dla psów w okresie intensywnego wzrostu, oraz dla suk szczennych i karmi¹cych. Dostarcza odpowiednio 
zbilansowany wapñ i fosfor oraz makro i mikroelementy niezbêdne do prawid³owego wzrostu koœci. Canifos junior ponadto posiada w swym sk³adzie naturalny ca³kowicie oczyszczony 
polisacharyd â-1,3/1,6-D-glukan, wyizolowany ze œcian komórkowych dro¿d¿y Sacharomyces cerevisiae stymuluj¹cy naturalny system obronny organizmu. Sposób stosowania: 1 tabletka na 
5 kg ciê¿aru cia³a/dzieñ. Warunki przechowywania: Przechowywaæ w suchym i ch³odnym miejscu. UWAGA: Ta mieszanka paszowa zawiera bia³ko uzyskane z tkanek zwierz¹t, którego 
stosowanie w ¿ywieniu prze¿uwaczy jest zabronione. Informacje dodatkowe: Wartoœæ od¿ywcza tabletki: wapñ –  375 mg, fosfor  –  126 mg, magnez –  7,8 mg, betaglukan –  20 mg, sód –  
3,5 mg, potas –  3,4 mg, ¿elazo – 1,7 mg, cynk  – 100 ìg, mangan – 25 ìg, miedŸ –  11 ìg, bia³ko – 237 mg, t³uszcz – 104 mg, naturalne witaminy g³ównie z grupy B. Termin wa¿noœci: 18 miesiêcy. 
Canifos junior nie zawiera konserwantów. Masa jednej tabletki – 2,5 g. Iloœæ tabletek – 75 szt. Wy³¹cznie dla zwierz¹t. Weterynaryjny numer identyfikacyjny: 06148301.

P³yn przeciwko nieprzyjemnym zapachom z jamy ustnej psów i kotów. Sk³ad: kwas cytrynowy, fluorek sodu, chlorek cetylpirydynowy, sacharyna, œrodek zapachowy, woda destylowana. 
W³aœciwoœci: Preparat czyœci i pielêgnuje zêby oraz neutralizuje przykry zapach z pyska. Fluor zawarty w preparacie zapobiega rozwojowi próchnicy i wzmacnia szkliwo zêbów. Kwas cytrynowy 
rozpuszcza osad mineralny. Œrodek zapachowy wraz z sacharyn¹ wp³ywa korzystnie na cechy smakowe i zapachowe preparatu. Wskazania: Usuwanie przykrych zapachów z jamy ustnej. 
Czyszczenie i pielêgnacja zêbów. Instrukcja stosowania: Spryskaæ zêby i dzi¹s³a preparatem o temperaturze pokojowej. Na ka¿d¹ stronê pyska wystarczy 1-3 przyciœniêcia atomizera. 
W przypadku nadwra¿liwoœci zwierz¹t na spryskiwanie, nale¿y nawil¿yæ gazik preparatem poprzez 3-5 krotne naciœniêcie atomizera i posmarowaæ nim zêby. Preparat stosowaæ regularnie po 
jedzeniu. Preparat stosowaæ do codziennej higieny jamy ustnej. Warunki przechowywania: Przechowywaæ w temperaturze nie wy¿szej ni¿ +25°C. Chroniæ od œwiat³a. Nie zamra¿aæ. 
Ostrze¿enia: Przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla dzieci. Trwa³oœæ: 18 miesiêcy. Opakowanie: Butelki z atomizerem zawieraj¹ce 50 ml preparatu.

Proszek do podania na skórê dla psów i go³êbi, stosowany do zwalczania inwazji ektopaso¿ytów (pch³y, kleszcze, wszo³y, obrze¿ki). Zawartoœæ substancji czynnej i innych substancji: 
Permetryna (jako permetryna cis/trans 25:75) 10 mg/g. Wskazania lecznicze: Insectin przeznaczony jest do zwalczania inwazji ektopaso¿ytów: pche³ i kleszczy u psów oraz wszo³ów 
i obrze¿ków u go³êbi. Przeciwwskazania: Nie stosowaæ u szczeni¹t  poni¿ej 12 tygodnia ¿ycia. Nie stosowaæ u suk karmi¹cych. Nie stosowaæ  u go³êbi poni¿ej 1 miesi¹ca ¿ycia. Nie stosowaæ 
u kotów. Produkt mo¿e wywo³aæ u kotów ciê¿kie dzia³ania niepo¿¹dane, w³¹cznie ze œmierci¹, dlatego nie nale¿y opuszczaæ do kontaktu z produktem. Je¿eli psy i koty s¹ trzymane razem, nale¿y 
je izolowaæ od siebie przez 72 godziny od leczenia. Nale¿y upewniæ siê, ¿e kot nie wylizuje sierœci leczonego psa. Jeœli to nast¹pi, nale¿y niezw³ocznie zwróciæ siê o pomoc do lekarza weterynarii. 
Nie stosowaæ w przypadku nadwra¿liwoœci na substancjê czynn¹ lub na dowoln¹ substancjê pomocnicz¹. Dzia³ania niepo¿¹dane: U psów rzadko wystêpuj¹ niepo¿¹dane objawy uboczne, 
które manifestuj¹ siê œlinotokiem, wymiotami, biegunk¹, umiarkowanymi dr¿eniami miêœniowymi oraz nadpobudliwoœci¹ przechodz¹c¹ w stan depresji. Ptaki s¹ ma³o wra¿liwe na dzia³anie 
permetryny. Objawy niepo¿¹dane zwi¹zane z pobudzeniem uk³adu nerwowego zdarzaj¹ siê wyj¹tkowo rzadko. O wyst¹pieniu dzia³añ niepo¿¹danych po podaniu tego produktu lub 
zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokoj¹cych objawów nie wymienionych w ulotce (w tym równie¿ objawów u cz³owieka na skutek kontaktu z lekiem), nale¿y powiadomiæ w³aœciwego lekarza 
weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urz¹d Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zg³oszeniowy nale¿y pobraæ ze strony 
internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych). Dawkowanie dla ka¿dego gatunku, droga i sposób  podania: Ma³y pies: 5–10 g; Œredni pies: 10–15 g; 
Du¿y pies: 15–20 g; Go³¹b: 1–2 g. 10 aplikacji – potrz¹œniêæ odwróconym pojemnikiem oznacza naniesienie na skórê 2,5 –3,0 grama produktu. Zalecenia dla prawid³owego podania: Produkt 
stosowaæ zewnêtrznie na skórê. Produktem nale¿y posypaæ ca³e cia³o zwierzêcia, rozchylaj¹c sierœæ lub pióra aby dotar³ do skóry. Unikaæ posypywania proszkiem okolic oczu, uszu, nosa i pyska 
zwierz¹t. Produkt nale¿y pozostawiæ na kilka godzin a nastêpnie wyczesaæ sierœæ. Ka¿dorazowo po przeprowadzonym zabiegu nale¿y wymieniæ pos³anie zwierzêcia. Zabieg nale¿y powtórzyæ po 
2-3 tygodniach. Okres karencji: Pies – nie dotyczy. Nie stosowaæ u go³êbi, których tkanki s¹ przeznaczone do spo¿ycia przez ludzi. Specjalne  œrodki ostro¿noœci podczas przechowywania: 

0Przechowywaæ w miejscu niewidocznym i niedostêpnym dla dzieci. Przechowywaæ w suchym miejscu, w temperaturze poni¿ej 25 C. Przechowywaæ z dala od ¿ywnoœci dla ludzi i paszy dla 
zwierz¹t. Nie u¿ywaæ tego produktu leczniczego weterynaryjnego po up³ywie terminu wa¿noœci podanego na etykiecie. Termin wa¿noœci oznacza ostatni dzieñ danego miesi¹ca. Specjalne 
ostrze¿enia: Specjalne ostrze¿enia dla ka¿dego z docelowych gatunków zwierz¹t: Wy³¹cznie do u¿ytku zewnêtrznego. Nie wcieraæ produktu w skórê zwierz¹t. Dla uzyskania optymalnego 
efektu eliminacji pche³ zalecane jest zastosowanie odpowiedniego œrodka owadobójczego w miejscu przebywania psów (dezynsekcja pos³ania, budy itp.). Zalecane jest tak¿e jednoczesne 
zwalczanie pche³ u wszystkich zwierz¹t utrzymywanych razem. Specjalne œrodki ostro¿noœci  dotycz¹ce stosowania u zwierz¹t: Nie dopuszczaæ do zlizywania produktu. W czasie wykonywania 
zabiegu chroniæ oczy zwierz¹t. Specjalne œrodki ostro¿noœci dla osób podaj¹cych produkt leczniczy weterynaryjny zwierzêtom: Zabieg powinien byæ wykonywany poza pomieszczeniem 
mieszkalnym. Nale¿y unikaæ nadmiernego pylenia i wdychania produktu. W czasie wykonywania zabiegów stosowaæ ogólnie przyjête œrodki ostro¿noœci postêpowania z preparatami 
paso¿ytobójczymi, w szczególnoœci zaleca siê u¿ywanie rêkawic i  masek ochronnych. Unikaæ kontaktu z oczami. Po zabiegu umyæ rêce. Po przypadkowym kontakcie produktu ze skór¹ lub 
b³onami œluzowymi nale¿y niezw³ocznie przemyæ zanieczyszczone miejsce czyst¹ wod¹. Chroniæ dzieci przed kontaktem z produktem i leczonym zwierzêciem. Nie nale¿y pozwalaæ zwierzêtom, 
u których zastosowano produkt na zabawê z ludŸmi, w szczególnoœci z dzieæmi, do czasu usuniêcia produktu z powierzchni cia³a. Osoby o znanej nadwra¿liwoœci na permetrynê powinny unikaæ 
kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Inne œrodki ostro¿noœci: Nie nale¿y pozwalaæ leczonym psom zanurzaæ siê w zbiornikach wodnych przez co najmniej 3 tygodnie od podania 
produktu. Ci¹¿a i laktacja: Nie stosowaæ w okresie ci¹¿y i laktacji. Nieœnoœæ: Nie stosowaæ w okresie nieœnoœci. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji: Nieznane. 
Przedawkowanie (objawy, sposób postepowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki) je¿eli konieczne: W razie przedawkowania preparatu nale¿y podj¹æ intensywne leczenie 
objawowe, poniewa¿ nie istnieje swoiste antidotum. Zaleca siê podanie leków o dzia³aniu uspokajaj¹cym, przeciwdrgawkowym (diazepam, pentobarbital, propofol) i miorelaksacyjnym. 
Nale¿y uzupe³niæ p³yny przez podanie krystaloidów (fizjologicznego roztworu chlorku sodu lub p³ynu wieloelektrolitowego). Zaleca siê równie¿ k¹piel zatrutego zwierzêcia w letniej wodzie 
z dodatkiem ³agodnych detergentów w celu zmycia pozostaj¹cych na skórze resztek permetryny. Niezgodnoœci farmaceutyczne: Poniewa¿ nie wykonano badañ zgodnoœci, tego produktu 
leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszaæ z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi. Specjalne œrodki ostro¿noœci dotycz¹ce usuwania niezu¿ytego  produktu leczniczego 
weterynaryjnego lub pochodz¹cych z niego odpadów: Produkt leczniczy weterynaryjny silnie toksyczny dla pszczó³, ryb, skorupiaków. Leków nie nale¿y usuwaæ do kanalizacji ani wyrzucaæ do 
œmieci. O sposoby usuniêcia bezu¿ytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwol¹ one na lepsz¹ ochronê œrodowiska. Inne informacje: W celu uzyskania informacji na temat niniejszego 
produktu leczniczego weterynaryjnego, nale¿y kontaktowaæ siê z podmiotem odpowiedzialnym. Wielkoœæ opakowania: 50 g. Okres wa¿noœci: 2 lata. Wydawany bez przepisu lekarza – OTC. 
Do podawania przez w³aœciciela lub opiekuna zwierzêcia.

Preparat do pielêgnacji uszu psów i kotów. Sk³ad: ksylen, gliceryna, mentol, tymol i glikol propylenowy. W³aœciwoœci i dzia³anie: Ksylen poprzez dzia³anie woskowino-lityczne, zapewnia 
doskona³¹ rozpuszczalnoœæ woskowiny. Gliceryna i glikol propylenowy dziêki swym w³aœciwoœciom rozmiêkczaj¹cym i ³agodz¹cym, u³atwiaj¹ przenikanie substancji czynnych i zapewniaj¹ 
roztworowi doskona³¹ tolerancjê. Gliceryna posiada silne w³aœciwoœci rozpuszczaj¹ce. Mentol i tymol ³¹cz¹ w³aœciwoœci antyseptyczne i odwadniaj¹ce (nadaj¹ zapach). Po³¹czenie tych 
w³aœciwoœci czyni OTICLAR doskona³ym preparatem pielêgnacyjnym dla uszu psów i kotów. Wskazania: OTICLAR mo¿e byæ stosowany do toalety uszu psów i kotów w sposób regularny raz do 
dwóch razy tygodniowo. W stanach chorobowych uszu, zazwyczaj podaje siê go celem wstêpnego oczyszczenia kana³u s³uchowego, przed zastosowaniem w³aœciwego œrodka 
terapeutycznego. Zbyt du¿a iloœæ woskowiny mo¿e obni¿aæ bowiem skutecznoœæ dzia³ania zasadniczego preparatu. Instrukcja stosowania: Stosowaæ zewnêtrznie do uszu. Wprowadzaæ po 
kilka ml. roztworu do kana³u s³uchowego i czyœciæ, powtarzaj¹c zabieg a¿ do uzyskania pe³nego oczyszczenia ucha. Je¿eli wytwarzanie woskowiny jest bardzo obfite mo¿na ponawiaæ 
stosowanie preparatu raz dziennie przez dwa lub trzy kolejne dni bez obawy wyst¹pienia powik³añ. U psów (zw³aszcza zwis³ouchych) cierpi¹cych na przewlek³e zapalenie ucha zewnêtrznego, 
codzienne stosowanie preparatu pozwala uzyskaæ szybsz¹ poprawê. Przeciwwskazania: Nie stosowaæ w zapaleniu ucha wewnêtrznego. W przypadku zapalenia ucha zewnêtrznego u¿yæ 
preparat do wstêpnego oczyszczenia przed zastosowaniem w³aœciwego leczenia. Nie stosowaæ u zwierz¹t z nadwra¿liwoœci¹ skórn¹ na sk³adniki preparatu (alergia). Warunki 
przechowywania: Preparat nale¿y przechowywaæ w temperaturze nie wy¿szej ni¿ 25°C. Przechowywaæ w miejscu niewidocznym i niedostêpnym dla dzieci. Okres wa¿noœci: 2 lata. 
Opakowanie: Flakony po 50 ml. Wy³¹cznie dla zwierz¹t.
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Miejsce na piecz¹tkê lecznicy

Nowoœci w ofercie:

Preparat wspomagaj¹cy
prawid³owe funkcjonowanie
uk³adu moczowego psów

Preparat wspomagaj¹cy
prawid³owe funkcjonowanie
uk³adu moczowego kotów

Tabletki dla psów ograniczaj¹ce
powstawanie nieprzyjemnych 
zapachów oraz wspomagaj¹ce 
regulowanie procesów trawiennych

Kapsu³ki dla psów poprawiaj¹ce 
stan skóry, sierœci i pazurów
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