Un animal sănătos, un prieten fidel !

Vitamine si Minerale

VME pastă-gel pentru câini,
100g
Descriere
Hrană complementară pentru toți câinii, ideală pentru o blană sănătoasă și
strălucitoare. Energizant pentru căței și pentru cațelele gestante sau care
alăptează. Stimulează apetitul fiind potrivită pentru câinii care au fost
bolnavi sau care din alte motive au apetitul redus.

Mod de administrare:
2 cm pastă-gel/ 5 kg /zi. Se administrează direct
în gură sau se amestecă în hrană. Nu dați
suplimentar vitamina D fără prescripția
medicului veterinar.

Kanavit Vitamine și Minerale,
100 și 250 comprimate
Hrană suplimentară pentru câini, supliment de vitamine, minerale și
elemente chelatante, ideal pentru a preveni pierderea parului și mătreața,
pentru a promova oasele puternice, articulațiile, dinții, precum și o blană
sănătoasă și strălucitoare.

Mod de administrare:
1 comprimat/zi/5 kg greutate corporală.

Kanavit Calciu și Trace Minerals,
350 și 1400 tablete
Descriere
Hrană suplimentară pentru câini, supliment zilnic pentru a sprijini oasele,
durerile articulare și pentru a îmbunătăți capacitatea de mișcare a câinelui.

Mod de administrare:
1 comprimat / zi /10 kg greutate corporală.
Doza zilnică poate fi dublată sau triplată la
recomandarea medicului veterinar.

Vitamin B - Complex pentru caini,
120 comprimate
Descriere
Hrană suplimentară pentru câini, supliment
zilnic de vitamina B, pentru a preveni pierderea
și menține blana sănătoasă și strălucitoare

Mod de administrare:
Adulți: 1 comprimat/zi/10 kg greutate corporală.
Tineret: 1 comprimat/zi/5 kg greutate corporală

Vitamin C, 120 tablete
Descriere
Vitamina C tablete, hrană complementară pentru
câini și pisici.

Mod de administrare:
Câini: 3 comprimat /zi /10 kg greutate corporală.
Pisici: 1 comprimat / zi

VME pastă-gel pentru pisici,
50g
Descriere
Hrană complementară pentru toate pisicile. Ideal pentru a avea o blană
sănătoasă și strălucitoare. Furnizeaza energie pentru pisoi și pisici
gestante sau lactante. Stimulează apetitul, fiind potrivita pentru pisicile
care au fost bolnave sau care din alte motive au apetitul redus.

Mod de administrare:
2 cm pastă-gel/zi, oral direct în gură sau se
amestecă în mâncare. Nu dați suplimentar
vitamina D fără prescripția medicului veterinar.

Mentinerea greutatii

Trim Down Managementul Greutății,
50g
Descriere
Hrană complementară pentru câini și pisici. Ingredientele naturale, ajută la
reducerea absorbției grăsimilor din hrană, îmbunătățește procesul
metabolic și mobilizează rezervele de glucoză și grăsimi. Este recomandat
ca parte a unei diete controlate în calorii, împreună cu efectuarea mișcării
periodice a animalului.
Nu este un substitut al unei furajării echilibrate.

Mod de administrare:
Câini: dați 6-8 cm pasta-gel (3-4 g) /zi/ 10 kg
Pisici: dați 3-4 cm pastă-gel (1,5-2 g) / zi.
Se administrează ca supliment oral direct în gură.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Intreținere orală

Pastă de dinți din plante
proaspete pentru câini, 75g

Mod de administrare:
Folosiți o periuță de dinți moale normală
cu care periați dinții câinelui folosind
mișcări circulare mici fără a apăsa prea
tare. Clătiți apoi cu apă curată. Periați zilnic
sau după cum este necesar.
A nu se lasa la indemana copiilor.

Pastă de dinți cu enzime
pentru câini, 75g
Descriere: pastă de dinți cu enzime
Ingrediente: carbonat de calciu,apa, sorbitol, glicerina, caragenan (amestec
de polizaharide), clorhexidina digluconat, glucozoxidaza, glucoamilaza.

Mod de administrare:
Utilizând o periuta de dinti moale, normala,
periati dintii cainelui cu miscari circulare mici,
fara a apasa prea tare.

DF OraFital,
15ml
Descriere
Produs pentru igiena gurii și albirea dinților, protejează împotriva plăcii
bacteriene, îmbunătățește respirația și impiedică apariția cariilor. Întărește
și protejează gingiile.

Mod de administrare:
Agită flaconul înainte de folosire. Pulverizați direct
pe dinți, gingii/ de 2 ori / zi sau după cum este
necesar. Se lasă pe 1-2 minute și se clătește cu
apă curată. Împreună cu periajul dinților folosind
pasta de dinți Diafarm îmbunătățește rezultatele.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Sampoane

Șampon antiseboreic,
150 ml
Descriere
Șampon pentru îngrijirea suplimentară a animale de companie care au
seboree si mătreață.

Instrucțiuni de utilizare:
Protejați urechile cu tampon de vată. Masați șamponul pe
părul umed - evitând contactul cu ochii și lăsați-l 2-3
minute. Clătiți bine. Folosiți un prosop pentru a îndepărta
excesul de apă. Pieptănați bine părul când este aproape
uscat și asigurați-vă că animalul nu stă la temperaturi
scăzute sau în curent până când blana nu este complet
uscată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Șampon STS, 150 ml
Descriere
Șampon cu sulf, gudron și acid salicilic. Șampon pentru
îngrijirea suplimentară a pielii.

Instrucțiuni de utilizare:
Protejați urechile cu tampon de vată. Masați șamponul pe
părul umed - evitând contactul cu ochii și lăsați-l pentru
2-3 minute. Clătiți bine. Folosiți un prosop pentru a
îndepărta excesul de apă. Pieptănați bine părul când este
aproape uscat și asigurați-vă că animalul nu stă la
temperaturi scăzute sau în curent până când blana nu
este complet uscată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Mild & Sensitive Șampon
150 ml
Descriere
Extra ușor, șampon îngrijitor și hrănitor pentru animalele
cu piele sensibilă.

Instrucțiuni de utilizare:
Protejați urechile cu tampon de vată. Masați șamponul pe
părul umed - evitând contactul cu ochii și lăsați-l 2-3
minute. Clătiți bine. Folosiți un prosop pentru a îndepărta
excesul de apă. Pieptănați bine părul când este aproape
uscat și asigurați-vă că animalul nu stă la temperaturi
scăzute sau în curent până când blana nu este complet
uscată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Șampon pentru câini,
250 ml
Descriere
Șampon special creat pentru toți câinii, oferă hidratare și
îngrijirea părului și a pielii.

Instrucțiuni de utilizare:
Protejați urechile cu tampon de vată, masați șamponul pe
părul umed - evitând contactul cu ochii și lăsați-l 2-3
minute. Clătiți bine. Folosiți un prosop pentru a îndepărta
excesul de apă. Pieptănați bine părul când este aproape
uscat și asigurați-vă că animalul nu stă la temperaturi
scăzute sau în curent până când blana nu este complet
uscată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Șampon cu benzoilperoxid,
150 ml
Descriere
Șampon pentru îngrijire suplimentară care oferă hranire
specială pentru animalele de companie cu piele grasă. Are
un efect antibacterian puternic.Este necesară utilizarea
balsamului după spălare.

Instrucțiuni de utilizare:
Protejați urechile cu tampon de vată. Masați șamponul pe
părul umed - evitând contactul cu ochii și lăsați-l 2-3
minute. Clătiți bine. Folosiți un prosop pentru a îndepărta
excesul de apă. Pieptănați bine părul când este aproape
uscat și asigurați-vă că animalul nu stă la temperaturi
scăzute sau în curent până când blana nu este complet
uscată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Șampon cu clorhexidina 4%,
150 ml
Descriere
Șampon pentru curățare suplimentară, profundă și îngrijirea
pielii animalelor de companie. Are un efect puternic
antibacterian, antifungic și antiviral.
Instrucțiuni de utilizare:
Protejați urechile cu tampon de vată. Masați șamponul pe
părul umed - evitând contactul cu ochii și lăsați-l 2-3
minute. Clătiți bine. Folosiți un prosop pentru a îndepărta
excesul de apă. Pieptănați bine părul când este aproape
uscat și asigurați-vă că animalul nu stă la temperaturi
scăzute sau în curent până când blana nu este complet
uscată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Șampon cu clorhexidină 0,5%,
150 ml
Descriere
Șampon pentru curățare suplimentară profundă și
îngrijirea pielii animalelor de companie. Are un efect
puternic antibacterian, antifungic și antiviral.
Instrucțiuni de utilizare:
Protejați urechile cu tampon de vată. Masați șamponul pe
părul umed - evitând contactul cu ochii și lăsați-l 2-3
minute. Clătiți bine. Folosiți un prosop pentru a îndepărta
excesul de apă. . Pieptănați bine părul când este aproape
uscat și asigurați-vă că animalul nu stă la temperaturi
scăzute sau în curent până când blana nu este complet
uscată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Șampon 2 in 1,
250 ml
Descriere
Șampon 2 în 1 cu balsam, special creat pentru toate
animalele de companie, oferind hidratare și îngrijirea blănii
și pielii. Este potrivit în special pentru animalele cu părul
lung, lăsând blana moale, densă și ușor de pieptănat.
Instrucțiuni de utilizare:
Protejați urechile cu tampon de vată. Masați șamponul pe
părul umed - evitând contactul cu ochii și lăsați-l 2-3
minute. Clătiți bine. Folosiți un prosop pentru a îndepărta
excesul de apă. Pieptănați bine părul când este aproape
uscat și asigurați-vă că animalul nu stă la temperaturi
scăzute sau în curent până când blana nu este complet
uscată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ochi, urechi,
piele și lăbuțe

Ear Cleaner,
50 ml
Descriere
Un produs de curățare a urechilor, hidratant, reduce murdăria și ceara
urechii, ameliorează iritațiile la nivelul urechii. Previne infectarea
zgârieturilor la acest nivel.

Instrucțiuni de utilizare:
Picurați 5-10 picături în canalul urechii, apoi masați
bine urechea, înainte ca animalul să scuture capul.
Ceara și murdăria vizibile, trebuie îndepărtate.
Nu se aplică pe rănile urechii.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Ear Cleaner,
100 ml

Descriere
Un produs de curățare a urechilor, hidratant, îndepărtează murdăria și
ceara urechii, ameliorează iritațiile la nivelul urechii. Previne infectarea
zgârieturilor la acest nivel.

Instrucțiuni de utilizare:
5-10 picături în canalul urechii, apoi masați bine
urechea, înainte ca animalul să scuture capul. Ceara
și murdăria vizibile, trebuie îndepărtate.
Nu se aplică pe rănile urechii.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Eye Cleaner, 100 ml
Descriere
Folosiți când există fungi și murdărie în jurul
ochilor.
Instrucțiuni:
Observați dacă există infecții sau alte semne care
necesită îngrijiri veterinare. Ștergeți împrejurimile
ochilor cu vată ce conține un produs de curățarea
ochilor. Curățați zona ochilor de 1-2 ori/ săptămână
sau după cum este necesar.

Spray cu 0,5% clorhexidină,
50 ml
Descriere
Spray-ul izotonic cu clorhexidină, curăță și vindecă pielea în cazul
zgârieturilor și a rănilor minore.

Instrucțiuni de utilizare:
Îndepărtați cu atenție, părul, murdăria, țesutul
deteriorat etc., înainte de tratament. Pulverizați direct
pe zonă de 2 ori/ zi, până la vindecare. Nu clătiți cu
apă după tratament.
Leziunile și rănile mai mari trebuie examinate de
medicul veterinar.
Păstrați flaconul la temperatura camerei și nu-l lăsați
la îndemâna copiilor.

Spray cu 4% clorhexidină,
100 ml
Descriere
Spray-ul izotonic cu clorhexidină, curăță și vindecă pielea în cazul
zgârieturilor și a rănilor minore. Are efect puternic antibacterian,
antifungic și antiviral.

Instrucțiuni de utilizare:
Îndepărtați cu atenție, părul, murdăria, țesutul
deteriorat etc., înainte de tratament. Pulverizați
direct pe zonă de 2 ori/ zi până la vindecare.
Nu clătiți cu apă după tratament.
Leziunile și rănile mai mari trebuie examinate
înainte de medicul veterinar.
Păstrați flaconul la temperatura camerei și nu-l
lăsați la îndemâna copiilor.

Omega 3+6+9
40 capsule
Descriere
Hrană complementară pentru câini și pisici cu probleme de blană, cum ar
fi blana uscată, creșterea slabă a părului, iritații ale pielii, mătreață,
mâncărime, etc. Conține acizi grași polinesaturați importanți.

Instrucțiuni:
Câini: 1-2 capsule/zi/10 kg greutate
corporală.
Pisici: 1 capsulă/ zi.

Omega 3+6+9,
250ml

Descriere
Hrană complementară pentru câini și pisici cu
probleme de blană cum ar fi blana uscată, creșterea
slabă a părului, iritații ale pielii, mătreață, tăieturi mici
și mâncărime. Efectul este susținut de amestecul
suplimentar de vitamine, biotina și zinc.
Amestec de ulei de Evening Primrose (luminiță de
seară), ulei de Borago (limba mielului) și Omega 3 ulei,
conține acizi grași polinesaturați importanți - EPA,
DHA, GLA și acid linolenic.
Instrucțiuni de utilizare:
Agitați bine flaconul și puneți Omega 3+6+9 peste
hrană
Pisicile și câinii de talie mică: 3 ml/zi/ 5 kg.
Câinii de talie mare: 5 ml/zi 10 kg.

Ulei de somon - Derm Omega,
1litru
Descriere
Supliment alimentar pentru câini și pisici, cu un
conținut ridicat de acizi grași omega 3(EPA și DHA),
care întărește sistemul imunitar, îmbunătățește blana
și pielea făcându-le moi, strălucitoare și reduce
căderea părului.

Mod de administrare:
Câini: 4 pompări/ 10 kg (echivalent cu 16ml)
Pisici: 2 pompări/ 5 kg (echivalent cu 8 ml) se toarnă
peste hrană.

Paw Wax pentru câini,
50 g
Descriere
Cremă de protecție pentru labuțele câinelui

Instrucțiuni de utilizare:
Aplicat pe labutele câinilor, ceara crează un strat
protector, protejând pernițele împotriva apei, a zăpezii,
împotriva sării, pietrișului și a altor obiecte ascuțite
care pot provoca zgârieturi mici, dar iritante.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Comportament

Bitter spray,100 ml
Descriere
Soluție amară, folosită pentru a combate linsul excesiv al rănilor, părului,
pielii, pansamentelor sau bandajelor, etc.

Instrucțiuni:
A se pulveriza pe zona afectată. Repetați dacă este
necesar. Nu pulverizați în ochi.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Bitch Spray, 100 ml
Descriere
Bitch spray descurajează atenția nedorită de la alți câini cât timp cățeaua
este în perioada de călduri.

Instrucțiuni:
Agitați înainte de utilizare. Pulverizați direct pe organul
genital femel și împrejurimile curții - de mai multe ori pe zi,
pe tot parcursul perioadei. Pentru cel mai bun rezultat,
folosiți spray-ul cu câteva zile înainte de începutul sezonului
de împerechere și continuați să utilizați cât este necesar - de
câteva ori pe zi, pe tot parcursul perioadei de călduri.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

DiaCalm pastă, 30ml
Descriere
Hrană complementară pentru câini și pisici pe bază de plante,
ajută la relaxarea și confortul animalelor în situații de stres
(călătorii, spectacole pentru animale de companie, mediul nou,
cazare în canise/pensiuni, refacere, furtuni etc.).
Conține: triptofan - aminoacid esențial ce reduce stresul,
comportamentul impulsiv și agresiunile la pisici și la câini.
Poate interacționa negativ cu alte medicamente și suplimente.
Consultați medicul veterinar în astfel de cazuri pentru a vă
asigura că animalul este sănătos.

Instrucțiuni de utilizare:
Administrați cu o oră înainte câini: 4-6 ml pastă /10 kg,
pisici: 2-3 ml, de două ori pe zi, direct în gură sau se
amestecă în hrană, maxim de 2-3 săptămâni.
Păstrați la temperatura camerei și nu lăsați la îndemâna
copiilor.

DiaCalm, 30 comprimate
Descriere
Hrană complementară pentru câini și pisici pe bază de plante, care ajuta la
relaxarea și confortul animalelor de companie in situații de stres (călătorii,
spectacole pentru animale de companie, mediul nou, cazare în canise / pensiuni,
refacere, furtuni etc.)
Conține: triptofan- aminoacid esențial ce reduce stresul, comportamentul impulsiv
și agresiunile la pisici și la câini. Poate interacționa negativ cu alte medicamente și
suplimente. Consultați medicul veterinar în astfel de cazuri pentru a vă asigura că
animalul este sanatos.
Instrucțiuni de utilizare:
Administrați cu o oră înainte: câini: 2-3
comprimate /10 kg, pisici: 1 comprimat. Se
administrează maxim de 2 ori pe zi, direct în gură
sau se amestecă în hrană, maxim 2-3 săptămâni.
Păstrați la temperatura camerei și nu lăsați la
îndemâna copiilor.

Spray CatNip,
100ml

Descriere
Oferă un miros aromatic caracteristic, cu efect unic și fascinant pentru
familia pisicilor, în special masculii. Majoritatea pisicilor , chiar și cele cu
vârsta până la aproximativ 6 luni, consideră că Diafarm Catnip spray este
irezistibil.

Instrucțiuni de utilizare:
Agitați înainte de utilizare. Pulverizați pe jucării și
așternuturi pentru pisici pentru a atrage și a oferi
plăcere. Pulverizați pe un stâlp pentru zgâriat, pentru a
încuraja pisica să folosească stâlpul.
Nu pulverizați direct pe animale.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Spray Go Away,
100ml
Descriere
Oferă un miros neplăcut pentru câini și pisici. Folosiți-l pentru a descuraja
animalele să rămână într-o zonă și în jurul ei pentru a le împiedica să
murdărească casa și grădina. Urina și materiile fecale trebuie eliminate și zona
bine curățată.

Instrucțiuni de utilizare:
Agitați înainte de utilizare. Dacă doriți sau dacă este
necesar, pulverizați pe o cârpă și așezați pe ea plante
sau obiecte delicate pe care doriți să le protejați.
Pulverizați cu generozitate și până când sunt ușor
umede. Folosiți zilnic sau după cum este necesar.
În timpul anotimpului cald și/sau în cazul în care zona
este foarte murdară, se recomandă utilizarea mai
frecventă pentru cele mai bune rezultate.
Nu pulverizați direct pe animale.

Digestiv

Pasta probiotică, 50 g
Descriere
Hrană suplimentară pentru câini, ce conține bacterii cu acid lactic care
sprijină și restabilesc digestia normală. Poate fi utilizată în disconfort
stomacal și în timpul tulburărilor digestive precum diareea, dar și în
perioadele cu risc crescut a tulburărilor digestive.
Este recomandat să consultați un medic veterinar înainte de utilizare.

Instrucțiuni de utilizare:
Aproximativ 1 cm/ 10 kg greutate corporală de 2 ori/ zi
(dimineața și seara). Așezați pe limba câinelui.
Folosiți pasta până la obținerea efectului dorit.

Malț pentru pisici, 50 g
Descriere
Hrană complementară pentru pisici, care previne formarea ghemurilor de
păr și eliminarea lor din stomac acumulate datorită igienei (linsul) pisicilor.
Ghemul de păr poate provoca tulburări ale digestiei manifestate prin
vărsături, obstrucție sau diaree. Pisicile care au tranzit redus sunt
predispuse la obstrucții, iar maltul va fi de mare ajutor în aceste cazuri.
Malțul stimulează apetitul și prin urmare este potrivit pentru pisicile care
au fost bolnave sau cu apetit redus.

Instrucțiuni de utilizare:
Administrat direct în gură: 2-3 cm de malt / 23 ori/ zi, între mese.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Lapte pentru căței,
1kg
Descriere
Înlocuitor de lapte ca furaj complementar, utilizat pentru cățeluși, cățelele
gestante, lactante și adulți care nu pot consuma alimente solide.

Instrucțiuni de utilizare:
Se dizolvă 28 g / 150 ml apă (1 parte pulbere
la 3 părți de apă).
Câini talie mică 150 ml /zi.
Caini talie mijlocie 300 ml / zi.
Câini talie mari 450-600 ml / zi.
Cățele gestante / lactante 2x600 ml / zi.

Lapte pentru pisici,
300g
Descriere
Hrană suplimentară pentru pisici. Poate fi folosit ca înlocuitor al laptelui
matern pentru pisoii nou-născuți.
Instrucțiuni de utilizare:
100 ml înlocuitor de lapte: 20 g pulbere (1 lingură
plină = 5 g) se dizolvă în 80 ml apă fiartă și răcită
(aprox.45-50°), se amestecă cu grijă și se răcește
la 37-38°. Amestecul se păstrează peste 24 de ore
la frigider.
Numărul de mese:
0-7 zile la fiecare 2-3 ore;
8-14 zile la fiecare 3-4 ore;
15-28 de zile la fiecare 4-6 ore.
Durabilitate după deschidere: 4 săptămâni.

Nefrologie

UrolSyn pastă pentru câini,
100g
Descriere
Hrană dietetică complementară pentru câini, care reducere riscul de formare
a calculilor de struviți noi. Are un conținut scăzut de fosfor și magneziu.

Instrucțiuni:
Promovați și ajutați la dizolvarea calculilor de
struviți: dați 3 cm-pastă/ 5 kg/ 2 ori/ zi, 5 -12
săptămâni.
Sprijină funcția renală: 1-2 cm pastă-gel/ 5 kg/ 2
ori/ zi, până la 6 luni.
Se administrează direct în gură sau se amestecă
în hrană. Asigurați accesul la apă potabilă.
Consultați medicul veterinar înainte de utilizare.

UrolSyn pastă pentru pisici,
50g
Descriere
Hrană dietetică complementară pentru câini, care reducere riscul de formare
a calculilor de struviți noi. Are un conținut scăzut de fosfor și magneziu.

Instrucțiuni:
Promovați și ajutați la dizolvarea calculilor de
struviți: dați 3 cm-pastă/ 5 kg/ 2 ori/ zi, 5 -12
săptămâni.
Sprijină funcția renală: 1-2 cm pastă-gel/ 5 kg/ 2
ori/ zi, până la 6 luni.
Se administrează direct în gură sau se amestecă
în hrană. Asigurați accesul la apă potabilă.
Consultați medicul veterinar înainte de utilizare.

Alte produse

Flexon pastă pentru câini,
180g
Descriere
Hrană suplimentară pentru câini, conține substanțe nutritive ce susțin
capacitatea de mișcare, flexibilitatea articulațiilor, reduc rigiditatea și durerea
articulară, ajută antrenamentul fizic intens sau îmbătrânire.
Instrucțiuni de utilizare:
Se administrează oral direct în gură sau se amestecă
în hrană.
Dozare zilnică:
0-10 kg: ½ o linguriță (aproximativ 3 g),
10-20 kg: 1 linguriță (aprox. 6 g),
20-40 kg: 1 ½ linguriță (aprox. 9 g),
40-60 kg: 2 lingurițe (aprox. 12 g).
Doza poate fi redusă la jumătate după aproximativ 1
lună sau la recomandarea medicului veterinar.

Flexon pastă pentru pisici,
100g
Descriere
Hrană suplimentară pentru pisici, conține substanțe nutritive care susțin
capacitatea de mișcare, flexibilitatea articulațiilor, pentru reducerea rigidității,
și durerii articulare, antrenamentul fizic intens sau îmbătrânire.

Instrucțiuni de utilizare:
Se administrează oral direct în gură sau se
amestecă în hrană.
Dozare zilnică: ½ o linguriță (aproximativ 3 g),
Doza poate fi redusă la jumătate după aproximativ 1
lună sau la recomandarea medicului veterinar.

DiaLysin pastă pentru pisici,
50g
Descriere
Hrană complementară pentru pisici, palatabilă, cu L-lizină, ajută la susținerea
sistemului imunitar normal, sprijină sănătatea respiratorie și a ochilor.

Instrucțiuni de utilizare:
Se administrează direct în gură sau se amestecă
în hrană.
Pisoi până la 6 luni: 2-3 cm pastă /2 ori / zi.
Pisici adulte: 5-6 cm pastă /2 ori/ zi.
Utilizați prodului numai pe baza recomandărilor
medicului veterinar.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Odour remover,
500 ml
Descriere
Soluția curăță, dezinfectează și îndepărtează mirosurile urâte.
Este eficientă împotriva bacteriilor și virusurilor.

Instrucțiuni de utilizare: pulverizați substanța fără
miros în încăperile unde există mirosuri urate.
Poate fi folosită pe podele, mese și alte suprafețe
rezistente la apă cu mirosuri urate.
Nu folosiți în combinație cu alte produse de
curățare.

Săpun pentru mâini,
1l

Descriere
Potrivit pentru spălarea frecventă și minuțioasă
a mâinilor.

