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Drodzy Czytelnicy!
Już po raz piąty przekazuję do Państwa dyspozycji katalog topowych 
produktów zoologicznych – ZOOPRODUKTY 2017. 

Tegoroczne wydanie obfituje przede wszystkim w produkty dla psa oraz 
kota – jest to naturalną konsekwencją wartości tych kategorii, ale również 
pokaźnej liczby marek produktów dla psa i kota dostępnych na rynku 
zoologicznym. Mimo to w katalogu nie zabrakło topowych produktów 
akwarystycznych, dla małych zwierząt towarzyszących oraz ptaków.

W katalogu znajdą Państwo ponadto najświeższe analizy dotyczące polskiej 
zoologii. Według danych Euromonitor International wartość krajowej zoologii 
osiągnie w tym roku poziom 3 mld 87 mln zł, z czego aż 2 mld 605 mln zł 
warta jest żywność dla zwierząt. Dane te wyraźnie pokazują w oparciu o jakie 
kategorie należy budować półkę sklepu zoologicznego. 

Z informacji otrzymywanych od sklepów zoologicznych wiemy, że katalog 
ZOOPRODUKTY, jako publikacja ukazująca się raz w roku, używany jest do 
poszukiwania produktów, które mogą stać się wyróżnikiem sklepu w danym 

regionie. Dzieje się tak choćby dlatego, że nie wszystkie produkty zoologiczne sprzedawane w Polsce znane są w każdym 
z regionów kraju. 

Podkreśla to, jak ważną rolę odgrywa w dzisiejszym biznesie skrupulatnie przygotowane opracowanie, zestawiające 
nowości produktowe oraz najlepiej sprzedające się marki. 

Dziękuję wszystkim partnerom, którzy zaangażowali się w powstanie tegorocznej edycji katalogu ZOOPRODUKTY 2017! 
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Sprzedaż karm mokrych i suchych dla psów w Polsce wykazuje stabilną 
tendencję wzrostową. Nie ma w tym nic dziwnego, jest to największa 
i najbardziej prestiżowa kategoria zoologiczna, która odpowiada 
za przeszło 1/3 wartości całego rynku zoologicznego w Polsce. 
Sprawdźmy, jak prezentują się prognozy dla niej na rok 2017

Ile wart jest rynek karm dla psów?

W edług wszelkich dostępnych źródeł populacja 
psów w Polsce od wielu lat oscyluje w okolicach 
7 mln zwierząt. Dane te mają potwierdzenie 
w wynikach za rok 2016, według Euromonitor 

International żyło wtedy w Polsce ok. 7 mln 61 tys. psów. Wynik 
ten plasuje nas w pierwszej piątce krajów europejskich. 

Wysoka liczba psów nie pozostaje bez wpływu na wartość rynku 
karm. Ten według prognoz na 2017 r. ma być wart ponad 1 mld 
200 mln zł. Trzeba oczywiście pamiętać, że wartość ta generowa-
na jest przez wszystkie kanały dystrybucji produktów zoologicz-
nych. W dużym uproszczeniu przyjąć można, że 2/3 z tej wartości 
generuje kanał FMCG, a więc dyskonty, hiper- i supermarkety 
etc., pokaźny udział mają w tym „torcie” profesjonalne sklepy 
zoologiczne oraz Internet. 

Systematyczny wzrost wartości rynku karm dla psów to w dużej 
mierze zasługa kilku trendów: humanizacji, ponieważ coraz 
więcej ludzi traktuje zwierzę jak członka rodziny, a wręcz jako 
substytut dziecka; premiumizacji, bo właściciele zwierząt zaczy-

nają kierować się w swoich wyborach konsumenckich wiedzą na 
temat produktów; rosnącej popularności ras małych i miniatu-
rowych, które odpowiadają gustom mieszkańców powstających 
blokowisk. n

SPRZEDAŻ W KATEGORII KARM DLA PSA W POLSCE WRAZ Z PROGNOZĄ NA 2017 ROK W MLN ZŁ
Źródło: Euromonitor International 2017

Polska 2013 2014 2015 2016 2017

Karma sucha dla psa 673 706 749 772 798

Karma mokra dla psa 326 349 378 399 419

POPULACJA PSÓW W POLSCE W LATACH 2011-2016 W MLN
Źródło: Euromonitor International 2017

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Populacja 6,789 6,850 6,908 6,966 6,999 7,061
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bosch dla szczeniąt i psów 
dorastających
Reproduction – dla suk szczennych i karmią-
cych.

Milk – zastępcze mleko w proszku.

Puppy – dla szczeniąt wrażliwych do 3 mie-
siąca życia. 

Mini Junior – dla szczeniąt ras małych (do 
15 kg).

PPHU EWENEMENT
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW
WWW.EWENEMENT.PL
BIURO@EWENEMENT.PL
TEL. 71 342 02 62

Gosbi Exclusive Grain Free Puppy
Kompletna, zrównoważona i  bardzo smacz-
na karma dla szczeniąt każdych ras. Zapewni 
energię i  składniki odżywcze niezbędne dla 
optymalnego rozwoju. Bardzo apetyczna. 
Wysokomięsna, wolna od GMO, hipoaler-
giczna, bezzbożowa. Zawiera naturalne prze-
ciwutleniacze i  substancje konserwujące. 
Worki 3 kg, 12 kg.

DYSTRYBUTOR: SANPET

UL. CZĘSTOCHOWSKA 18, 42-714 LISÓW

KONTAKT@GOSBI.PL  

TEL. 791-615-982

WWW.GOSBI.SKLEP.PL

bosch dla szczeniąt i psów 
dorastających
Junior Medium – dla szczeniąt ras średnich 
(do 25 kg).

Junior Maxi – dla szczeniąt ras dużych i  ol-
brzymich (pow. 25 kg).

Junior Lamb&Rice – dla szczeniąt wszystkich 
ras (z jagnięciną i ryżem).

PPHU EWENEMENT

AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW

WWW.EWENEMENT.PL

BIURO@EWENEMENT.PL

TEL. 71 342 02 62

Gosbi Exclusive Grain Free 
Junior Fish
Kompletna, zrównoważona i  bardzo smacz-
na karma dla szczeniąt każdych ras. Zapewni 
energię i  składniki odżywcze niezbędne dla 
optymalnego rozwoju. Zawiera aż 60% ryb, 
wolna od GMO, hipoalergiczna, bezzbożowa. 
Zawiera naturalne przeciwutleniacze i  sub-
stancje konserwujące.  Worki 3 kg, 12 kg.

DYSTRYBUTOR: SANPET

UL. CZĘSTOCHOWSKA 18, 42-714 LISÓW

KONTAKT@GOSBI.PL  

TEL. 791-615-982

WWW.GOSBI.SKLEP.PL

Gosbi Exclusive Junior 
Lamb&Fish
Kompletna, zrównoważona i bardzo smacz-
na karma dla psów ras średnich i dużych. Za-
pewni energię i składniki odżywcze niezbęd-
ne dla optymalnego rozwoju. Zalecana dla 
szczeniąt w  wieku 4-16 miesięcy. Wysoko-
mięsna, wolna od GMO, hipoalergiczna, ryż 
jako jedyne zboże. Zawiera naturalne prze-
ciwutleniacze i  substancje konserwujące. 
Worki 3 kg, 12 kg.

DYSTRYBUTOR: SANPET
UL. CZĘSTOCHOWSKA 18, 42-714 LISÓW
KONTAKT@GOSBI.PL  
TEL. 791-615-982
WWW.GOSBI.SKLEP.PL

Gosbi Exclusive Puppy MEDIUM
Kompletna, zrównoważona i bardzo smacz-
na karma dla szczeniąt ras średnich i  du-
żych. Zapewni energię i składniki odżywcze 
niezbędne dla optymalnego rozwoju. Wyso-
komięsna, wolna od GMO, hipoalergiczna, 
ryż jako jedyne zboże. Zawiera naturalne 
przeciwutleniacze i  substancje konserwują-
ce. Worki 3 kg, 12 kg.

DYSTRYBUTOR: SANPET

UL. CZĘSTOCHOWSKA 18, 42-714 LISÓW

KONTAKT@GOSBI.PL 

 TEL. 791-615-982

WWW.GOSBI.SKLEP.PL
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Naturea Naturals Puppy 
Hipoalergiczna karma dla szczeniąt 
Stworzona ze składników najwyższej jakości, 
wysoce smakowita i  idealnie zbilansowana 
karma posiada formułę zapewniającą siłę, 
zdrowe kości i  stawy, puszystą sierść oraz 
prawidłowy wzrost młodego psa w  trakcie 
jego rozwoju. Dieta ta jest hipoalergicz-
na, ponieważ zawiera głównie świeże mięso 
z kurczaka, bez dodatku pszenicy, soi, glute-
nu czy kukurydzy. 

DYSTRYBUTOR NATUREA PETFOODS:
GRZEGORZ CERAFIN
TEL. 791 040 688
INFO@NATUREA.COM.PL
WWW.NATUREA.COM.PL

Winner Plus Puppy Junior 
Holistic z kaczką i ziemniakami
Pożywna, naturalna i kompletna karma bez glutenu, 
soi, kukurydzy, jajek i produktów mlecznych, ideal-
na dla wrażliwych szczeniąt o  wysokich wymaga-
niach żywieniowych na każdym etapie ich rozwoju, 
a także dla wszystkich młodych psów o wrażliwym 
układzie pokarmowym. Karma przygotowana z naj-
wyższej jakości mięsa kaczki, wzbogacona o  naj-
lepszego łososia i ziemniaki (jako wspaniałe źródło 
białka roślinnego), odpowiednio zbilansowana, jest 
najlepiej przyswajalną karmą dla psów.

WINNER PLUS POLSKA
UL. KRYNICZNA 1A, 64-920 PIŁA
TEL. 662 733 723
WWW.WINNERPLUS.PL
INFO@WINNERPLUS.PL

Linia karm Piccolo dla ras 
małych
Piccolo to kompletna karma bez zbóż dla ras 
małych na każdy etap życia (All life stages) 
z  75% zawartością odkostnionego mięsa 
z kurczaka i kaczki – Chicken & Duck, łososia 
i  jeleniny – Salmon & Venison, kurczaka i  ło-
sosia – Chicken & Salmon. Bez glutenu, bez 
sztucznych konserwantów z  niskim IG. Opa-
kowania 0,75 kg, 1,5 kg i 4 kg. W ofercie rów-
nież inne karmy bez zawartości zbóż dla psów 
i kotów: Canagan w całej ofercie karm suchych 
mokrych, AlphaWolf tylko karmy suche.

AKOSS – ALEKSANDER KOWALSKI
UL. LAWENDOWA 41, 55-080 KRZEPTÓW 
TEL. 501 340 763, 71 316 17 06
E-MAIL:ATLANTIS@PNET.PL, 
WWW.PULLER.SHOP.PL

PRO PLAN® Puppy dla szczeniąt z formułą OPTISTART® 
To karma pomagająca wzmocnić naturalną odporność 
szczeniąt. Opracowana przez lekarzy weterynarii i die-
tetyków, zawiera siarę, czyli wyciąg z pierwszego mle-
ka matki, wspomagającą naturalną odporność nawet 
o  50% i  zapewniającą optymalny rozwój szczeniąt. Ta 
pełnoporcjowa karma przeznaczona jest również dla 
suk w okresie ciąży oraz laktacji.

PRO PLAN® Puppy z  formułą OPTISTART® dostępna jest 
w opakowaniach: 3 kg oraz 12 kg dla szczeniąt ras śred-
nich i dużych oraz 700 g, 3 kg, 7 kg dla szczeniąt ras ma-
łych i miniaturowych.
NESTLÉ POLSKA S.A.
UL. DOMANIEWSKA 32, 02-672 WARSZAWA 
WWW.PURINA-PROPLAN.PL

Więcej szczegółów otrzymać można u przedstawicieli fi rmy Nestlé 
Purina lub kontaktując się z Serwisem Konsumenta: 0 801 315 005, 
e-mail: cs@pl.nestle.com, www.purina-proplan.pl

Nutrilove Junior pełnoporcjowa 
karma sucha dla psów małych 
i średnich ras ze świeżym 
kurczakiem i ryżem
Nutrilove Junior to wysokiej jakości karma 
opracowana specjalnie dla szczeniąt i  mło-
dych psów małych i średnich ras. Podstawo-
wym źródłem białka jest kurczak – zawiera aż 
35% kurczaka, w  tym 20% świeżego kurcza-
ka. Glukozamina, chondroityna, wapń i fosfor 
wspierają zdrowie stawów i  kości, a  kwasy 
tłuszczowe omega 6 i  3 zapewniają zdrową 
skórę i błyszczącą sierść. Dostępny w opako-
waniach: 1,6 kg i 8 kg. 
PARTNER IN PET FOOD POLSKA SP. Z O. O. 
UL. SZAMOCKA 8, 01-748 WARSZAWA
WWW.NUTRILOVEPETFOOD.COM

Winner Plus Super Premium 
dla szczeniąt i młodych psów
Kompletna, zbilansowana dieta o  wysokim stan-
dardzie odżywczym dla specyfi cznych potrzeb do-
rastających szczeniąt. Karma dzięki wyjątkowemu 
składowi surowców o wysokiej jakości gwarantuje 
dobre trawienie oraz optymalne tempo wzrostu. 
Przeznaczona dla szczeniąt od 3 miesiąca życia do 
ukończenia okresu wzrostu. Obecność glikozoami-
noglikanów wraz z optymalnym stosunkiem wap-
nia do fosforu wpływa na zdrowy rozwój organów 
i układu szkieletowego. 

WINNER PLUS POLSKA
UL. KRYNICZNA 1A, 64-920 PIŁA
TEL. 662 733 723
WWW.WINNERPLUS.PL
INFO@WINNERPLUS.PL

PETVITA Junior Medium Duck
Petvita Junior Medium Duck jest idealnie 
dostosowana do potrzeb szczeniąt średnich 
ras. Jako pełnoporcjowa karma holistyczna, 
w najwyższej jakości ultra premium, w pełni 
pokrywa dzienne zapotrzebowanie żywie-
niowe. Wysoka zawartość mięsa, w połącze-
niu z doskonale dobranymi składnikami ro-
ślinnymi, daje gwarancję zdrowej, właściwie 
zbilansowanej diety.

PETVITA CORPORATION SP. Z O.O.

UL. NOWOGRODZKA 50/515, 00-695 WARSZAWA

WWW.PETVITA.COM.PL

VERSELE-LAGA 
OPTI LIFE PUPPY SENSITIVE
Doskonale zbilansowana karma dla szczeniąt szcze-
gólnie wrażliwych. 80% białek występujących w tej 
karmie to białka pochodzenia zwierzęcego (łosoś), 
a  jedynym zbożem jest łatwostrawny i  odżywczy 
ryż, dzięki czemu karma jest chętnie zjadana i  do-
brze przyswajana. Formuła monobiałkowa i  bez-
glutenowa zapobiega alergiom pokarmowym. 
Optymalna ilość minerałów i  aminokwasów za-
pewnia wzrost szczenięcia zgodny z idealną krzywą 
wzrostu. Łosoś i olej z łososia, będący źródłem kwa-
sów oraz biotyna, łatwo przyswajalny cynk i miedź 
zapewniają zdrową, błyszczącą sierść. Prebiotyki 
wspierają prawidłową fl orę jelitową.

VERSELE-LAGA
ANIDIS POLSKA, BŁONIE UL. PRODUKCYJNA 2, 
33-550 MIĘKINIA
WWW.ANIDIS.PL
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Produkty dostępne wyłącznie 
w hurtowniach i sklepach 
zoologicznych.

NOWOŚĆ

www.                             petfood.com

Marka nutrilove to szeroki asortyment 
wysokiej jakości pełnoporcjowych karm 
suchych i mokrych dla psów i kotów 
o bardzo wysokiej smakowitości,  dosto-
sowanych do wieku, stadium życia i po-
ziomu aktywności.

Produkty nutrilove to produkty inno-
wacyjne, wyprodukowane przy wyko-
rzystaniu najnowocześniejszych techno-
logii, m.in. bazujące na świeżym mięsie 
jako jednym z podstawowych składni-
ków. Charakteryzują się wysoką zawar-
tością białka pochodzenia zwierzęcego 
(do 100%), a proporcje białka i tłuszczu 
są doskonale zbilansowane.  

Radość 
wspólnych 
 chwil
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bosch dla psów dorosłych
Mini Adult Jagnięcina & Ryż – karma prze-
znaczona dla wybrednych, dorosłych psów 
małych ras.
Mini Adult Drób & Proso – karma przezna-
czona dla dorosłych psów małych ras.
Adult Maxi – dla dorosłych psów, przede 
wszystkim ras dużych i olbrzymich.
Adult Menue – kompletnie zbilansowana 
karma dla dorosłych psów wszystkich ras 
z dodatkiem warzyw i mieszanki ziół.

PPHU EWENEMENT
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW
WWW.EWENEMENT.PL
BIURO@EWENEMENT.PL
TEL. 71 342 02 62

EUKANUBA NaturePlus 
W  karmie EUKANUBA NaturePlus+ głów-
nym składnikiem jest świeżo mrożona, na-
turalna jagnięcina lub łosoś. Formuła bez za-
wartości pszenicy, bez dodatku sztucznych 
polepszaczy smaku i  barwników oraz bez 
GMO. EUKANUBA NaturePlus+ to zdrowe 
i najwyższej jakości składniki oraz klinicznie 
potwierdzone korzyści, dopasowane do po-
trzeb na określonym etapie życia psa. Linia 
produktów zawiera także karmę Grain Free, 
formułę wspierającą trawienie i  wrażliwą 
skórę. 

WWW.EUKANUBA.PL

bosch dla psów dorosłych
Adult Jagnięcina & Ryż – dla wybrednych 
psów średnich ras ze skłonnościami do aler-
gii i nietolerancją na pożywienie.
Adult Ryba & Ziemniaki – dla dorosłych psów 
o normalnej aktywności oraz także dla psów 
ze skłonnościami alergicznymi.
Adult Drób & Orkisz – dla dorosłych psów 
średnich ras o normalnej aktywności.
Adult Łosoś & Ziemniaki – karma przezna-
czona dla wybrednych, wrażliwych doro-
słych psów z nietolerancjami wszystkich ras: 
NOWOŚĆ.
PPHU EWENEMENT
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW
WWW.EWENEMENT.PL
BIURO@EWENEMENT.PL
TEL. 71 342 02 62

Bozita Robur Sensitive Grain 
Free Reindeer
Bozita Robur Grain Free Reindeer to karma przezna-
czona dla psów o wrażliwym układzie pokarmowym 
i  poziomie aktywności od normalnego do wyso-
kiego. Została przygotowana na bazie świeżego 
szwedzkiego mięsa z  renifera, które nadaje karmie 
wspaniały smak, a  dzięki formule bez zawartości 
zbóż oraz naturalnym dodatkom wspomagającym 
funkcje organizmu zaspokaja potrzeby aktywnych 
psów pozostając łagodną dla układu pokarmowego 
tych najbardziej wrażliwych. Zawiera blisko 80% ła-
two przyswajalnego białka zwierzęcego. Dostępna 
jest w opakowaniach 950 g, 3 kg oraz 11,5 kg.

DOGGY AB
DOGGYVÄGEN 1
447 84 VÅRGÅRDA

Bozita Naturals Grain Free
Bozita Naturals Grain Free jest karmą dla 
dorosłych, wrażliwych psów, niezawierającą 
ziaren zbóż, charakteryzującą się natomiast 
wysokim udziałem zwierzęcych źródeł biał-
ka, naturalnymi antyoksydantami chroniący-
mi organizm. Karma zawiera wysokiej jakości 
węglowodany dostarczające psom energię. 
Bozita Naturals Grain Free zawiera 75% biał-
ka zwierzęcego, którego źródłem jest świeży 
szwedzki kurczak, zielony groszek bogaty 
m.in. w  witaminy grupy B oraz ziemniaki 
dostarczające węglowodany, jednocześnie 
dopełniając walory smakowe karmy. 

DOGGY AB
DOGGYVÄGEN 1
447 84 VÅRGÅRDA

Gosbi Exclusive Grain Free Adult 
MINI
Kompletna, zrównoważona i bardzo smacz-
na karma dla psów dorosłych ras małych 
(do 15 kg). Bogata w ryby (33%) i jagnięcinę 
(16%), wolna od GMO, hipoalergiczna, bez-
zbożowa. Zawiera naturalne przeciwutlenia-
cze i substancje konserwujące. Worki 600 g, 
2 kg, 7 kg.

DYSTRYBUTOR: SANPET
UL. CZĘSTOCHOWSKA 18, 42-714 LISÓW
KONTAKT@GOSBI.PL      
TEL. 791-615-982
WWW.GOSBI.SKLEP.PL

Bozita Robur Mother & Puppy
Bozita Robur Mother & Puppy 
z mięsem szwedzkich kurcząt 
przeznaczona jest dla szcze-
niąt i  młodych psów lub dla 
ciężarnych i  karmiących suk. 
Kompletna formuła bez psze-
nicy, z małymi krokietami, 
idealnymi dla szczeniąt.   Za-
wiera białka z jajek oraz świe-
że mięso szwedzkich kurcza-
ków o  wyśmienitym smaku 
i przyswajalności.

DOGGY AB
DOGGYVÄGEN 1
447 84 VÅRGÅRDA

Gosbi Exclusive Grain Free Adult 
Fish Medium
Kompletna, zrównoważona i bardzo smacz-
na karma dla psów dorosłych ras średnich 
i  dużych. Bogata w  ryby (56%). Wolna od 
GMO, hipoalergiczna, bezzbożowa. Zawiera 
naturalne przeciwutleniacze i  substancje 
konserwujące. Worki 3 kg, 12 kg.

DYSTRYBUTOR: SANPET
UL. CZĘSTOCHOWSKA 18, 42-714 LISÓW
KONTAKT@GOSBI.PL 
TEL. 791-615-982
WWW.GOSBI.SKLEP.PL
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Gosbi Exclusive Chicken MINI
Kompletna, zrównoważona i bardzo smacz-
na karma dla psów dorosłych ras małych (do 
10 kg). Bogata w suszone mięso z kurczaka 
(32%) oraz ryby. Wolna od GMO, hipoaler-
giczna, ryż jako jedyne zboże. Zawiera natu-
ralne przeciwutleniacze i substancje konser-
wujące. Worki 600 g, 2 kg, 7 kg.

DYSTRYBUTOR: SANPET
UL. CZĘSTOCHOWSKA 18, 42-714 LISÓW
KONTAKT@GOSBI.PL      
TEL. 791-615-982
WWW.GOSBI.SKLEP.PL

Grain Free Tuńczyk z Batami 
i Brokułami
Ze względu na duże zainteresowanie i  po-
pularność karmami bezzbożowych, GA Pet 
Food Partners proponuje kolejny produkt, 
tym razem z  tuńczykiem, batatami i  broku-
łami. Produkt zawiera minimum 26% świeżo 
przygotowanego tuńczyka, 19% suszonego 
łososia, a  także wywar i  olej z  ryb. Formuła 
jest zaprojektowana tak, aby korzystnie 
wpływać na zwierzęta z  nietolerancją bądź 
wrażliwością na ziarna.

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z:
PAWŁEM MĄDRYM, TEL. 0048 786 276 292, E-MAIL: 
PAWEL.MADRY@GA-PETFOODPARTNERS.PL LUB 
EWĄ DRUŻKAWIECKĄ, TEL. 0048 523 047 002, E-MAIL: 
EWA.DRUZKAWIECKA@GA-PETFOODPARTNERS.PL

Gosbi Exclusive Chicken 
MEDIUM
Kompletna, zrównoważona i bardzo smacz-
na karma dla psów dorosłych ras średnich 
i dużych. Bogata w suszone mięso z kurcza-
ka (30%) oraz ryby. Wolna od GMO, hipo-
alergiczna, ryż jako jedyne zboże. Zawiera 
naturalne przeciwutleniacze i  substancje 
konserwujące. Worki 3 kg, 12 kg.

DYSTRYBUTOR: SANPET
UL. CZĘSTOCHOWSKA 18, 42-714 LISÓW
KONTAKT@GOSBI.PL      
TEL. 791-615-982
WWW.GOSBI.SKLEP.PL

Gosbi Exclusive Fish MINI
Kompletna, zrównoważona i bardzo smacz-
na karma dla psów dorosłych ras małych 
(do 10 kg). Bogata w łososia (22%) oraz inne 
ryby (20%). Wolna od GMO, hipoalergiczna, 
ryż jako jedyne zboże. Zawiera naturalne 
przeciwutleniacze i  substancje konserwu-
jące. Dostępna również wersja MEDIUM. 
Worki: 600 g, 2 kg, 7 kg.

DYSTRYBUTOR: SANPET
UL. CZĘSTOCHOWSKA 18, 42-714 LISÓW
KONTAKT@GOSBI.PL      
TEL. 791-615-982
WWW.GOSBI.SKLEP.PL

Gosbi Exclusive Lamb MINI
Kompletna, zrównoważona i bardzo smacz-
na karma dla psów dorosłych ras małych 
(do 10 kg). Bogata w suszone mięso jagnię-
ce (28%) oraz ryby. Bez kurczaka. Wolna od 
GMO, hipoalergiczna, ryż jako jedyne zboże. 
Zawiera naturalne przeciwutleniacze i  sub-
stancje konserwujące. Worki 600 g, 2 kg, 7 kg.

DYSTRYBUTOR: SANPET
UL. CZĘSTOCHOWSKA 18, 42-714 LISÓW
KONTAKT@GOSBI.PL      
TEL. 791-615-982
WWW.GOSBI.SKLEP.PL

Hill’s SP Canine Adult Small 
& Mini Jagnięcina i ryż 
Smakowita sucha karma z  jagnięciną dla 
psów od 1 do 6 r.ż. ras małych i  miniaturo-
wych. Zawarte przeciwutleniacze wpływają 
na zwiększenie odporności. Lekkostrawne, 
zbilansowane składniki działają korzystnie 
na przewód pokarmowy. Dostępna w formie 
małych krokietów z  łatwością pobieranych 
przez małe rasy. Dostępna w opakowaniach 
300 g i 1,5 kg.

MEDIVET S.A.: REKOMENDOWANY DYSTRYBUTOR 
KARM HILL’S
UL. SZKOLNA 17, 63-100 ŚREM
ZOOLOGIA@MEDIVET.PL
TEL.801 00 25 25/61 622 55 55

Gosbi Exclusive Lamb MEDIUM
Kompletna, zrównoważona i bardzo smacz-
na karma dla psów dorosłych ras średnich 
i dużych. Bogata w suszone mięso jagnięce 
(27%) oraz ryby. Bez kurczaka. Wolna od 
GMO, hipoalergiczna, ryż jako jedyne zboże. 
Zawiera naturalne przeciwutleniacze i  sub-
stancje konserwujące. Worki 3 kg, 12 kg.

DYSTRYBUTOR: SANPET
UL. CZĘSTOCHOWSKA 18, 42-714 LISÓW
KONTAKT@GOSBI.PL      
TEL. 791-615-982
WWW.GOSBI.SKLEP.PL

Indyk z ryżem – dla dorosłych 
psów małych ras
Naturals to linia weterynaryjnie zatwierdzo-
nych karm monobiałkowych. Delikatna kar-
ma została opracowana z myślą o zdrowym 
trawieniu. Zawiera świeżo przygotowane 
składniki naturalnie stabilizowane mie-
szanką tokoferoli i ekstraktem z rozmarynu. 
Produkt nie zawiera dodatku wołowiny, 
wieprzowiny, pszenicy, glutenu pszennego, 
nabiału, jaj i soi, co sprawia, że jest klasyfi ko-
wany do karm hipoalergicznych.

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ 
SIĘ Z:
PAWŁEM MĄDRYM, TEL. 0048 786 276 292, E-MAIL: 
PAWEL.MADRY@GA-PETFOODPARTNERS.PL LUB 
EWĄ DRUŻKAWIECKĄ, TEL. 0048 523 047 002, E-MAIL: 
EWA.DRUZKAWIECKA@GA-PETFOODPARTNERS.PL
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Nature’s Protection
Extra Salmon
Smakowita karma dedykowana psom po-
siadającym skłonności do alergii pokar-
mowych. Głównym źródłem białka jest 
organiczny łosoś. Nie zawiera białek innych 
zwierząt; bez glutenu pszenicznego i nabia-
łu, GMO, MOM, sztucznych barwników i kon-
serwantów. Zawiera L-karnitynę, wspierającą 
pracę narządów wewnętrznych i  metabo-
lizm tłuszczu.

WWW.ERBEANIMALS.PL

Naturea Naturals Lamb
Hipoalergiczna karma z jagnięciną 
Ta doskonale zbilansowana i wysoce smako-
wita karma wytwarzana jest ze składników 
najwyższej jakości, bez żadnych polepsza-
czy, konserwantów, sztucznych barwników 
czy GMO. Dzięki zawartości naturalnych 
antyoksydantów, prebiotyków MOS i  FOS 
i kwasów tłuszczowych omega 3 i 6 zapew-
nia siłę, zdrowe stawy, lśniącą sierść i wspo-
maga naturalny system odporności psa. 

DYSTRYBUTOR NATUREA PETFOODS:
GRZEGORZ CERAFIN
TEL. 791 040 688
INFO@NATUREA.COM.PL
WWW.NATUREA.COM.PL

Linia TropiDog Premium 
Karmy TropiDog Premium to wysokiej jako-
ści produkty o  znakomicie zbilansowanej 
recepturze, dostępne w  przystępnej cenie. 
Linia szybko się powiększa, oferując pokarmy 
zarówno dla psów dorosłych, jak i  szczeniąt, 
w  atrakcyjnych smakach: z  jagnięciną, z  in-
dykiem, z  wołowiną oraz z  kaczką. Produkty 
dostępne są w workach o pojemności: 2,5 kg, 
8 kg i 15 kg.

TROPICAL TADEUSZ OGRODNIK
UL. OPOLSKA 25, 41-507 CHORZÓW
WWW.TROPIDOG.PL

Naturea Grainfree Wetlands Duck
Bezzbożowa karma z kaczką
Ta monobiałkowa karma zawierająca 60% 
kaczki jest hipoalergiczna, doskonale przy-
swajalna i  polecana psom o  wrażliwym 
przewodzie pokarmowym.  Zestaw witamin 
i  minerałów, antyoksydantów oraz niena-
syconych kwasów tłuszczowych omega 3 
i  6  dba o  zdrowie, skórę i  sierść psa, a  wy-
sokie poziomy glukozaminy, chondroityny 
i MSM wspierają jego kondycję i stawy. 
Produkt otrzymał Certyfi kat jakości w 2017 r.

DYSTRYBUTOR NATUREA PETFOODS:
GRZEGORZ CERAFIN
TEL. 791 040 688
INFO@NATUREA.COM.PL
WWW.NATUREA.COM.PL

NAUTRE’S PROTECTION
Superior Care Red Coat
Unikatowa formuła dla ochrony i uwydatnie-
nia czerwonego pigmentu. Efekty potwier-
dzone badaniami naukowymi. Nie zawiera 
pszenicy, nabiału i  produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego. Bez sztucznych 
polepszaczy smaku i  zapachu. Zapobiega 
płowieniu rudego futra. Dzięki zawartości 
oleju z  łososia atlantyckiego oraz świeżo 
przygotowanych krewetek karma jest obfi ta 
w drogocenne kwasy Omega 3 i 6.

WWW.ERBEANIMALS.PL  

Nature’s Protection Superior 
Care White Dogs
Wyjątkowa karma dla psów białych ras, która 
zapobiega i  likwiduje brunatne zacieki wo-
kół oczu, pyska oraz łap. Specjalna kompo-
zycja składników wzmacnia odporność i nie 
obciąża pracy jelit. Jest idealna dla wrażli-
wych psów, także tych cierpiących na alergie 
i nietolerancje pokarmowe. Doskonała sma-
kowitość. Zawiera tylko naturalne składniki.

WWW.ERBEANIMALS.PL

Naturea Grainfree Light 
& Senior dla psów starszych 
lub otyłych
Ta bezzbożowa karma zawiera składniki naj-
wyższej jakości, w tym 53% mięsa i jaj z do-
datkiem oleju z  łososia, owoców, warzyw, 
ziół i wodorostów. Dieta ta posiada formułę 
pomagającą utrzymać zdrowe stawy, błysz-
czącą sierść, siłę i  witalność, a  zawarte na-
turalne antyoksydanty oraz kwasy omega 3 
i 6 dbają o fl orę jelitową i opóźniają procesy 
starzenia się psa.

DYSTRYBUTOR NATUREA PETFOODS:
GRZEGORZ CERAFIN
TEL. 791 040 688
INFO@NATUREA.COM.PL
WWW.NATUREA.COM.PL

Nutrilove Adult pełnoporcjowa 
karma sucha dla psów średnich 
ras ze świeżym kurczakiem 
i ryżem
Nutrilove Adult to wysokiej jakości karma dla doro-
słych psów opracowana specjalnie dla średnich ras. 
Podstawowym źródłem białka jest kurczak – zawie-
ra aż 35% kurczaka, w tym 20% świeżego kurczaka. 
Włókno surowe o  funkcji prebiotycznej wspiera 
prawidłowe trawienie, a  kwasy tłuszczowe omega 
6 i  3 zapewniają zdrową skórę i  błyszczącą sierść. 
Doskonały smak bez dodatku sztucznych aromatów 
i barwników. Dostępny w opakowaniach: 1,6 kg i 8 kg.

PARTNER IN PET FOOD POLSKA SP. Z O.O. 
UL. SZAMOCKA 8, 01-748 WARSZAWA
WWW.NUTRILOVEPETFOOD.COM
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Pieczona karma O’Canis 
Premium z jeleniem, selerem 
i czerwonym burakiem
Całkowicie naturalna pieczona sucha karma 
bogata w wysokowartościowe mięso. Poma-
ga w  oczyszczaniu organów wewnętrznych 
i regeneracji błony śluzowej jelit. Ma właści-
wości przeciwartretyczne, przeciwzapalne, 
przeciwgrzybicze. 

DYSTRYBUTOR: OWLIE S.A.
UL. PRZEMYSŁOWA 5, 10-418 OLSZTYN
E-MAIL: BIURO@OWLIE.PL/ TEL. 89 534 54 54

PETVITA Adult Large Lamb
Petvita Adult Large Lamb to pełnoporcjowa 
karma holistyczna w najwyższej jakości ultra 
premium, która została przygotowana spe-
cjalnie z  myślą o  wyjątkowych potrzebach 
dorosłych psów dużych ras. Dzięki wysokiej 
zawartości najlepszego mięsa stanowi bar-
dzo bogate źródło białka. Delikatna, poleca-
na również dla alergików i zwierząt o wrażli-
wych żołądkach.

PETVITA CORPORATION SP. Z O.O.
UL. NOWOGRODZKA 50/515, 00-695 WARSZAWA
WWW.PETVITA.COM.PL

PRO PLAN® OPTIDERMA® 
PRO PLAN® z formułą OPTIDERMA® zawiera naukowo 
dobrane i zbilansowane składniki odżywcze, o udo-
wodnionym wpływie na zdrowie skóry i pięknie wy-
glądającą sierść dorosłych psów. Starannie dobrane 
składniki odżywcze pomagają wspierać naturalnie 
zdrową skórę i sierść, a wyselekcjonowane źródło 
białka pomaga zmniejszać reakcje skórne związane 
z wrażliwością na pokarm. 

NESTLÉ POLSKA S.A.
UL. DOMANIEWSKA 32, 
02-672 WARSZAWA 
WWW.PURINA-PROPLAN.PL

Więcej szczegółów otrzymać można u przedstawicieli fi rmy Nestlé 
Purina lub kontaktując się z Serwisem Konsumenta: 0 801 315 005, 
e-mail: cs@pl.nestle.com, www.purina-proplan.pl

PRO PLAN® OPTIDIGEST ® bogata w jagnięcinę
To lekkostrawna sucha karma dla psów z wrażliwym ukła-
dem trawiennym. Zawiera wysokiej jakości białko i  wyse-
lekcjonowane źródło prebiotyków, które jak udowodniono, 
wspierają równowagę mikrofl ory jelitowej i  wpływają ko-
rzystnie na konsystencję odchodów. Teraz karma dostępna 
jest w nowym smaku jagnięciny.
Dostępne warianty karmy:
PRO PLAN® MEDIUM PUPPY / ADULT z formułą OPTIDIGEST® 
– 3 kg oraz 12 kg / 14 kg 
PRO PLAN® MEDIUM ADULT z formułą OPTIDIGEST ® - 3 kg 
oraz 14 kg
PRO PLAN® LARGE ROBUST z formułą OPTIDIGEST ® - 14 kg
PRO PLAN® LARGE ATHLETIC z formułą OPTIDIGEST ® - 14 kg
NESTLÉ POLSKA S.A.
UL. DOMANIEWSKA 32, 02-672 WARSZAWA 
WWW.PURINA-PROPLAN.PL

Więcej szczegółów otrzymać można u przedstawicieli fi rmy Nestlé 
Purina lub kontaktując się z Serwisem Konsumenta: 0 801 315 005, 
e-mail: cs@pl.nestle.com, www.purina-proplan.pl
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PUPIL® PREMIUM LARGE SUCHA 
KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW 
RAS DUŻYCH
Karma PUPIL® PREMIUM LARGE to nowy produkt 
polskiego producenta stworzony z myślą o potrze-
bach dorosłych psów ras dużych od 12 miesiąca ży-
cia. Umiarkowana liczba kalorii ułatwia utrzymanie 
właściwej wagi. Zawarta w recepturze glukozamina 
chroni stawy. Lekkostrawne białka i proporcjonalna 
ilość błonnika stymuluje wchłanianie składników 
odżywczych i  pracę jelit. Selekcja surowców spro-
wadzanych od sprawdzonych polskich dostawców, 
dopasowana wielkość i tekstura granulek powodują 
wysoką akceptowalność karmy.

PUPIL FOODS SP. Z O.O.
WWW.PUPILFOODS.PL

ROYAL CANIN® MINI EXIGENT
Karma MINI Exigent zaspokaja apetyt wy-
brednych psów, dzięki unikalnemu krokie-
towi w  kształcie poduszki składającemu się 
z dwóch elementów – delikatnej, chrupiącej 
skorupki i  miękkiego wypełnienia. Zawiera 
także odpowiednio wyselekcjonowane na-
turalne substancje aromatyczne. Karma MINI 
Exigent sprzyja utrzymaniu zdrowej i  lśnią-
cej sierści. Psy ras małych mają tendencję do 
odkładnia kamienia nazębnego, dlatego kar-
ma sprzyja ograniczeniu jego powstawania.

ROYAL CANIN POLSKA SP. Z O.O.
UL. GRABSKA 10, 32-005 NIEPOŁOMICE
TEL. 12 255 90 28
E-MAIL: INFO.POL@ROYALCANIN.COM

PUPIL® PREMIUM MEDIUM 
SUCHA KARMA 
DLA DOROSŁYCH PSÓW RAS 
ŚREDNICH
Unikalna receptura PUPIL® PREMIUM ME-
DIUM charakteryzuje się wysoką zawartością 
białek, tłuszczów oraz mikro- i  makroele-
mentów wspomagających wszystkie, nie tyl-
ko wybrane funkcje organizmu ze szczegól-
nym akcentem na funkcje odpornościowe 
oraz zdrowe stawy. 

PUPIL FOODS SP. Z O.O.
WWW.PUPILFOODS.PL

ROYAL CANIN® MINI DIGESTIVE 
CARE
W  związku z  wrażliwym przewodem pokarmowym 
u psów mogą pojawić się luźne odchody o intensywnym 
zapachu. Karma MINI DIGESTIVE CARE to precyzyjne 
rozwiązanie żywieniowe wspierające zdrowie układu po-
karmowego. Dzięki zawartości wysokostrawnego białka 
(L.I.P.), prebiotyków (FOS) oraz włókna pokarmowego, kar-
ma sprzyja utrzymaniu równowagi fl ory bakteryjnej jelit 
oraz wpływa korzystnie na jakość odchodów. Psy ras ma-
łych nierzadko bywają wybredne. Jednak dzięki unikalnej 
kombinacji naturalnych substancji aromatycznych karma 
MINI DIGESTIVE CARE zaspokoi nawet najbardziej wyrafi -
nowany apetyt. Ponadto karma sprzyja ograniczeniu po-
wstawania kamienia nazębnego, dzięki dodatkowi związ-
ków chelatujących (wiążących) wapń obecny w ślinie.

ROYAL CANIN POLSKA SP. Z O.O.
UL. GRABSKA 10, 32-005 NIEPOŁOMICE
TEL. 12 255 90 28
E-MAIL: INFO.POL@ROYALCANIN.COM

ROYAL CANIN® GERMAN 
SHEPHERD ADULT
Karma German Shepherd Adult, opracowana spe-
cjalnie dla owczarków niemieckich, pomaga chronić 
wrażliwy przewód pokarmowy psów tej rasy, dzięki 
zawartości wysokostrawnych białek (L.I.P.) oraz spe-
cjalnie wyselekcjonowanemu włóknu sprzyjające-
mu równowadze fl ory jelitowej. Receptura karmy 
pomaga także w utrzymaniu prawidłowej masy cia-
ła. Dodatek kwasów tłuszczowych EPA-DHA sprzyja 
mocnym kościom i  zdrowym stawom oraz ograni-
czeniu ryzyka podrażnień skóry, wzmocnieniu nie-
przepuszczalności bariery skórnej oraz podkreśleniu 
piękna sierści. 

ROYAL CANIN POLSKA SP. Z O.O.
UL. GRABSKA 10, 32-005 NIEPOŁOMICE
TEL. 12 255 90 28
E-MAIL: INFO.POL@ROYALCANIN.COM

ROYAL CANIN® SHIH TZU ADULT
Karma Shih Tzu Adult to rozwiązanie żywie-
niowe opracowane specjalnie z myślą o do-
rosłych psach rasy shih tzu. Receptura karmy 
sprzyja wzmocnieniu nieprzepuszczalności 
bariery skórnej i  łagodzeniu podrażnień 
(EPA-DHA, witamina A). Dzięki dodatkowi 
oleju z  ogórecznika podkreśla także pięk-
no sierści. Specjalnie opracowany krokiet 
(kształt, rozmiar, tekstura), dostosowany do 
brachycefalicznej budowy psów rasy shih 
tzu, ułatwia chwytanie i zachęca psa do żu-
cia karmy. 

ROYAL CANIN POLSKA SP. Z O.O.
UL. GRABSKA 10, 32-005 NIEPOŁOMICE
TEL. 12 255 90 28
E-MAIL: INFO.POL@ROYALCANIN.COM

ROYAL CANIN® LABRADOR 
ADULT
Karma Labrador Retriever Adult została 
opracowana specjalnie dla psów rasy labra-
dor. Specjalnie opracowane parametry kro-
kieta, w  tym dopasowana tekstura i  kształt, 
sprzyjają zmniejszeniu tempa jedzenia. Na-
tomiast podwyższony poziom białka, ogra-
niczona zawartość tłuszczy oraz dodatek 
L-karnityny, pomagają utrzymać prawidłową 
masę ciała. Dzięki obecności kwasów tłusz-
czowych EPA-DHA, karma sprzyja mocnym 
kościom i zdrowym stawom. 

ROYAL CANIN POLSKA SP. Z O.O.
UL. GRABSKA 10, 32-005 NIEPOŁOMICE
TEL. 12 255 90 28
E-MAIL: INFO.POL@ROYALCANIN.COM

ROYAL CANIN® YORKSHIRE 
TERRIER ADULT
Karma Yorkshire Terrier Adult została opra-
cowana specjalnie dla psów rasy yorkshire 
terier. Receptura sprzyja utrzymaniu zdrowej 
i lśniącej sierści. Ponadto została wzbogaco-
na w kwasy tłuszczowe omega 3 (EPA-DHA), 
omega 6, olej z ogórecznika i biotynę. Dzięki 
kompleksowi współdziałających przeciwu-
tleniaczy (wit. E, C, luteina, tauryna) wspiera 
utrzymanie witalności dzięki ochronie ko-
mórek przed działaniem wolnych rodników.

ROYAL CANIN POLSKA SP. Z O.O.
UL. GRABSKA 10, 32-005 NIEPOŁOMICE
TEL. 12 255 90 28
E-MAIL: INFO.POL@ROYALCANIN.COM
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Winner Plus jagnięcina
i ziemniaki
Winner Plus Linia Holistyczna z  jagnięciną 
i ziemniakami – kompletna karma o wysokiej 
jakości dla wrażliwych psów wszystkich ras ze 
specjalnymi wymaganiami żywieniowymi, de-
dykowana również dla psów z nadwagą i psów 
starszych z racji niskiej zawartości białka i tłusz-
czu. Jednym źródłem białka pochodzenia 
zwierzęcego jest jagnięcina, w swoim składzie 
karma nie zawiera zbóż, źródłem białka pocho-
dzenia roślinnego są ziemniaki, co sprawia, że 
karma jest wysoce tolerowana przez psy. 

WINNER PLUS POLSKA
UL. KRYNICZNA 1A, 64-920 PIŁA
TEL. 662 733 723
WWW.WINNERPLUS.PL
INFO@WINNERPLUS.PL

TRAINER FITNESS 3
Karmy suche dla psów kategorii premium. 
Wykonane wyłącznie z  trzech starannie do-
branych składników: jednego rodzaju białka 
zwierzęcego (m.in.: łosoś, dzika kaczka, ja-
gnięcina, królik czy konina), jednego rodzaju 
węglowodanów i jednego rodzaju tłuszczów 
roślinnych. Minimalizuje to ryzyko wystą-
pienia alergii, nawet u zwierząt wrażliwych. 
Karmy posiadają doskonałe właściwości od-
żywcze, lekkostrawność oraz wyborny smak.

AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SP. Z O.O. 
UL. KRASNOWOLSKA 50, 02-849 WARSZAWA 
TEL. 22 644 76 16, FAX 22 643 64 83, 
NIP: 534-23-44-863
E-MAIL: INFO@AQUAEL.PL 
WWW.AQUAEL.PL 

Winner Plus Super Premium 
dla dorosłych psów ras dużych
Dieta kompletnie zbilansowana dla dorosłych 
psów ras dużych o normalnej aktywności. Każ-
dy pojedynczy krokiet zawiera odpowiednią 
ilość tłuszczu, gwarantując przy tym optymal-
ną ilość energii i wysoką tolerancję psów do-
rosłych wszystkich dużych ras. Produkt reko-
mendowany jako kontynuacja diety dla psów 
powyżej 12-14 miesiąca życia. Połączenie mię-
sa kurczaka i łososia w odpowiedniej proporcji 
powoduje uwydatnienie wartości odżywczych 
pochodzących z tych dwóch źródeł białka. 

WINNER PLUS POLSKA
UL. KRYNICZNA 1A, 64-920 PIŁA
TEL. 662 733 723
WWW.WINNERPLUS.PL
INFO@WINNERPLUS.PL

VERSELE-LAGA 
HAPPY LIFE ADULT CHICKEN
Karma dla dorosłych psów z kurczakiem, bę-
dącym bogatym źródłem białka. Dzięki do-
skonale zbilansowanej kompozycji i zastoso-
waniu różnorodnych składników zapewnia 
zdrowie i  witalność, a  ponadto jest bardzo 
chętnie zjadana i  dobrze przyswajalna. Do-
skonały stosunek jakości do ceny.

VERSELE-LAGA
ANIDIS POLSKA, BŁONIE UL. PRODUKCYJNA 2, 
33-550 MIĘKINIA
WWW.ANIDIS.PL

R
E
K

L
A

M
A

▶



PETVITA Senior Turkey
Starsze psy mają szczególne potrzeby żywie-
niowe. To właśnie z  myślą o  nich powstała 
karma holistyczna Petvita Senior Turkey, 
w najlepszej jakości ultra premium. Jest de-
likatna i  łatwo przyswajalna, idealna nawet 
dla zwierząt o wrażliwych żołądkach. Jej na-
turalny i doskonale zbilansowany skład daje 
gwarancję zdrowej diety. Stanowi bogate 
źródło białka.

PETVITA CORPORATION SP. Z O.O.
UL. NOWOGRODZKA 50/515, 00-695 WARSZAWA
WWW.PETVITA.COM.PL

Gosbi Exclusive Senior MEDIUM
Karma jest wyprodukowana z  naturalnych 
składników wysokiej jakości, co zapewnia 
doskonałą strawność i  optymalne wartości 
odżywcze, które wzmacniają zdrowie i  do-
brostan psa. Produkt wolny od GMO, hipo-
alergiczny, bogaty w kwasy omega 3-6, bez-
glutenowy, a  także bogaty w  glukozaminę 
i chondroitynę. Worki 3 kg, 12 kg.

DYSTRYBUTOR: SANPET
UL. CZĘSTOCHOWSKA 18, 42-714 LISÓW
KONTAKT@GOSBI.PL      
TEL. 791-615-982
WWW.GOSBI.SKLEP.PL

VERSELE-LAGA 
OPTI LIFE SENIOR MEDIUM&MAXI
Doskonale zbilansowana karma dla starzejących się 
psów ras średnich i  dużych. Dostarcza wszystkich 
składników odżywczych niezbędnych dla utrzymania 
prawidłowej kondycji po 7 roku życia. 80% białek wy-
stępujących w tej karmie to białka pochodzenia zwie-
rzęcego (kurczak), a jedynym zbożem jest łatwostraw-
ny i  odżywczy ryż, dzięki czemu karma jest chętnie 
zjadana i dobrze przyswajana. Formuła monobiałkowa 
i  bezglutenowa zapobiega alergiom pokarmowym. 
Prebiotyki wspierają prawidłową fl orę jelitową, taury-
na – serce, a chondroityna i glukozamina – stawy. Gwa-
rantowane ilości naturalnych przeciwutleniaczy ( wit. 
C i E ) pomagają przeciwdziałać starzeniu się komórek. 

VERSELE-LAGA
ANIDIS POLSKA, BŁONIE UL. PRODUKCYJNA 2, 
33-550 MIĘKINIA
WWW.ANIDIS.PL

bosch dla psów powyżej 
7. roku życia
Senior – karma przeznaczona dla starszych 
psów, od 7. roku życia.

Mini Senior – kompletna karma dla starszych 
psów małych ras. 

Maxi Senior – kompletna karma dla star-
szych psów dużych ras: NOWOŚĆ.

PPHU EWENEMENT
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW
WWW.EWENEMENT.PL
BIURO@EWENEMENT.PL
TEL. 71 342 02 62
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Dolina Noteci PREMIUM JUNIOR 
bogata w wątróbkę z królika
Dolina Noteci PREMIUM JUNIOR – aby Twój 
pies zdrowo się rozwijał!
Młode organizmy mają szczególne potrzeby żywie-
niowe, dlatego Dolina Noteci w oparciu o najnow-
sze zalecenia żywieniowe opracowała najlepszej 
jakości karmy specjalnie dla nich, w  3 wariantach 
smakowych: bogata w  wątróbkę z  królika, w  serca 
wołowe, w  jagnięcinę. Charakteryzują się wysoką 
zawartością pełnowartościowego białka oraz kwa-
sów tłuszczowych z rodziny n-3 i n-6. Dostępna jest 
w puszkach o gramaturze 400 g oraz w bardzo wy-
godnych saszetkach 300 g.

ZAKŁAD PRODUKCJI KARMY DLA ZWIERZĄT 
„DOLINA NOTECI”
POLANOWO 27 A, 89-300 WYRZYSK
TEL. 67 286 28 06
WWW.WIECEJNIZKARMA.PL

Dolina Noteci PREMIUM Pure 
z jagnięciną
Dolina Noteci PREMIUM Pure – czysta przy-
jemność z jedzenia dla Twojego psa!
Karmy ze starannie dobranych składników zawierają 
wyłącznie jedno źródło białka zwierzęcego. Charak-
teryzują się najwyższą jakością, a  składniki użyte 
podczas produkcji przechodzą wieloetapowy pro-
ces selekcji. Dostępne w 4 smakach: gęś z jabłkiem, 
wołowina z  ryżem, kaczka i  jagnięcina. Porcja kar-
my pokrywa w 100% dzienne zapotrzebowanie na 
wszystkie składniki mineralne i witaminy. Dostępna 
w puszkach o gramaturach: 400 g, 800 g oraz w sa-
szetkach 150 g, 500 g.

ZAKŁAD PRODUKCJI KARMY DLA ZWIERZĄT 
„DOLINA NOTECI”
POLANOWO 27 A, 89-300 WYRZYSK
TEL. 67 286 28 06
WWW.WIECEJNIZKARMA.PL

ROYAL CANIN® JUNIOR
Wzrost to krytyczny okres w życiu psa, w któ-
rym prawidłowe żywienie odgrywa nie-
zmiernie ważną rolę. Dzięki unikalnej formie 
musu, karma morka Junior, pobudza apetyt 
nawet najbardziej wybrednych szczeniąt 
i pozwala na pokrycie wysokiego zapotrze-
bowania szczeniąt ras małych na składniki 
pokarmowe. Wysokostrawne białko oraz 
specjalnie wyselekcjonowana kompozycja 
włókna wspomaga prawidłowy przebieg 
trawienia. Karma mokra Junior to idealne 
rozwiązanie żywieniowe dla szczeniąt ras 
małych, do 10 kg, do 10 miesiąca życia. 

ROYAL CANIN POLSKA SP. Z O.O.
UL. GRABSKA 10, 32-005 NIEPOŁOMICE
TEL. 12 255 90 28
E-MAIL: INFO.POL@ROYALCANIN.COM

Dolina Noteci PREMIUM bogata 
w dorsza z brokułami
Z  myślą o  zdrowym żywieniu pupili linia Doliny Noteci 
przedstawia smakowite karmy do wyboru, aż w  10 sma-
kach! Karmy charakteryzują się najwyższą jakością, w ich 
składzie znajdują się ściśle dobrane, przechodzące wielo-
etapowy proces selekcji składniki. Aby rozpieszczać pupila 
każdego dnia warto sięgnąć po karmę bogatą w:  pstrąga, 
królika z żurawiną, kaczkę z dynią, gęś z ziemniakami, dor-
sza z  brokułami, indyka, kurczaka, wołowinę, dziczyznę, 
jagnięcinę. Warzywa i  owoce zawarte w  karmie dodają 
smakowitości, jednocześnie poprzez swoją konsystencję 
mechanicznie ocierają się o ścianę przewodu pokarmowe-
go, pobudzając jego perystaltykę.
Karma dostępna w puszkach 400 g, 800 g oraz w sa-
szetkach 150 g, 500 g.
ZAKŁAD PRODUKCJI KARMY DLA ZWIERZĄT 
„DOLINA NOTECI”
POLANOWO 27 A, 89-300 WYRZYSK
TEL. +48 67 286 28 06
WWW.WIECEJNIZKARMA.PL

COMFY APPETIT MEAT MEAL
Pokarmy mięsne dla psów produkowane 
wyłącznie z  naturalnych, przyjaznych dla 
psów składników. W  ich składzie znajduje 
się ponad 65% starannie dobranego mięsa 
bogatego w  białko. Dodatek naturalnych 
składników, takich jak warzywa, wątroba czy 
oleje roślinne, zapewnia niezbędną dawkę 
witamin i  łatwo przyswajalnych minerałów. 
Unikalna technologia produkcji gwarantuje 
świeżość, stały, niezmienny skład oraz wyjąt-
kowy smak.

AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SP. Z O.O.
UL. KRASNOWOLSKA 50, 02-849 WARSZAWA 
TEL. 22 644 76 16, FAX 22 643 64 83, 
NIP: 534-23-44-863
E-MAIL: INFO@AQUAEL.PL 
WWW.AQUAEL.PL 

Gosbi Fresko Fish&Fruits
Mokre karmy GOSBI Fresko oferują pupilom 
dostęp do wysokiej jakości naturalnej karmy, 
produkowanej  w  fabryce z  żywnością dla 
ludzi. Różnorodne warianty – z  mięsa, ryb, 
owoców i warzyw gotowanych we własnym 
bulionie, który  nadaje karmie wyjątkowej 
apetyczności.

DYSTRYBUTOR: SANPET
UL. CZĘSTOCHOWSKA 18, 42-714 LISÓW
KONTAKT@GOSBI.PL   
TEL. 791-615-982
WWW.GOSBI.SKLEP.PL

PIES
KARMA MOKRA
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Nature’s Protection, Dog Adult 
Beef and Turkey
Bezzbożowa mokra karma Nature’s Protec-
tion produkowana jest z  najwyższej jakości 
lekkostrawnego mięsa, które jest odpowied-
nie do spożycia przez ludzi. Zawiera tylko 
naturalne składniki. Szeroki wybór: kurczak, 
indyk, królik, jagnięcina, cielęcina, wołowina, 
dziczyzna. Średnia zaw. mięsa ~70%. Opako-
wania: 200 g, 400 g i 800 g.

WWW.ERBEANIMALS.PL

RINTI CHICO GOLD MINI 100 g
Pełnowartościowy pokarm dla psów małych 
ras. Szczególny specjał dla małych smakoszy. 
Zawartość mięsa 65%, plus dodatkowo wita-
miny, minerały i  mikroelementy. Karma nie 
zawiera sztucznie formowanych kawałków, 
barwników i  soi. Cztery niesamowite smaki 
zadowolą najbardziej wybrednego psa.

PPIHZ ZOOLOG 
UL. SOŁTYSOWICKA 27B, 51-168 WROCŁAW
WWW.ZOOLOG.PL

Naturea Grainfree 
Bezzbożowa mokra karma dla psów 
Ta wysoce smakowita, pełnowartościowa karma zawierająca aż 89% świe-
żego mięsa lub świeżej ryby, posiada wszystkie niezbędne aminokwasy, 
kwasy tłuszczowe omega 3 i 6 oraz wysokiej jakości tłuszcze i oleje w celu 
zaspokojenia biologicznych potrzeb każdego psa. Przyjazne opakowania 
Tetra Pak są gwarancją świeżości i zapewniają posiłki o bogatszym smaku. 

Produkty wyróżnione w  prestiżo-
wym konkursie Top for Dog 2016 r.

DYSTRYBUTOR NATUREA PETFOODS:
GRZEGORZ CERAFIN
TEL. 791 040 688
INFO@NATUREA.COM.PL
WWW.NATUREA.COM.PL

Piper Platinum Pure z kaczką
Piper Platinum Pure – nowość na 
rynku od Doliny Noteci!
Z  myślą o  odpowiednim żywieniu pupili linia Pi-
per została poszerzona o  4 monobiałkowe smaki. 
Charakteryzują się najwyższą jakością, w  składzie 
znajdują się ściśle dobrane, przechodzące wielo-
etapowy proces selekcji składniki. Sięgnij po Piper 
Platinum PURE: z indykiem i ziemniakami, z kaczką, 
z jagnięciną, z wołowiną i ryżem brązowym. Dostęp-
na w puszkach 400 g oraz w saszetkach 500 g.

ZAKŁAD PRODUKCJI KARMY DLA ZWIERZĄT 
„DOLINA NOTECI”
POLANOWO 27 A, 89-300 WYRZYSK
TEL. 67 286 28 06
WWW.WIECEJNIZKARMA.PL

Nutrilove pyszny pasztet 
– danie z kurczaka, jagnięciny 
lub łososia
Nutrilove danie z kurczaka, jagnięciny lub 
łososia to wysokiej jakości pełnoporcjowa 
karma dla psów, która zawiera białko wyłącz-
nie pochodzenia zwierzęcego – bez dodatku 
zbóż. Witamina E, biotyna i cynk wspierają 
zdrową skórę i błyszczącą sierść. Wyśmienity 
smak pasztetu bogatego w kurczaka (30%), 
jagnięcinę (30%) lub łososia (30%) bez do-
datku cukru i sztucznych aromatów. 
Dostępny w opakowaniach: 400 g i 800 g.

PARTNER IN PET FOOD POLSKA SP. Z O. O. 
UL. SZAMOCKA 8
01-748 WARSZAWA
WWW.NUTRILOVEPETFOOD.COM

Winner Plus Super Premium 
jagnięcina z ryżem
Kompletna karma z  jagnięciną i  ryżem dla psów 
wszystkich ras stworzona ze świeżego mięsa prosto 
z ubojni z porcji mięsa przeznaczonych również do 
produkcji żywności dla ludzi. Wysokiej jakości suro-
we produkty do produkcji karmy zostały z najwyższą 
starannością wyselekcjonowane i przetworzone bez 
glutenu i  alergenów, co daje gwarancję produktu 
zdrowego o  najwyższej jakości. Dodatek oleju sza-
franowego wpływa na zdrową skórę i lśniącą sierść. 
Produkt opracowany bez sztucznych barwników, 
aromatów, konserwantów, mączki kostnej GMO 
i soi. Produkt dostępny w puszkach 400 g i 800 g.

WINNER PLUS POLSKA
UL. KRYNICZNA 1A, 64-920 PIŁA
TEL. 662 733 723
WWW.WINNERPLUS.PL
INFO@WINNERPLUS.PL

Nutrilove soczyste fi leciki 
z wołowiną lub kurczakiem 
w sosie dla psów małych 
i średnich ras
Nutrilove gotowane na parze fi leciki z  soczystą 
wołowiną lub kurczakiem w sosie to doskonale zbi-
lansowana, pełnoporcjowa karma dla psów małych 
i średnich ras, która zawiera aż 82% mięsa i produk-
tów pochodzenia zwierzęcego w fi lecikach. Witami-
na D3 wspiera zdrowie stawów i kości, a witamina E, 
biotyna i cynk wspierają zdrową skórę i błyszczącą 
sierść. Doskonały smak bez dodatku sztucznych 
aromatów i  konserwantów. Dostępne w opakowa-
niach: 85 g i 4x85 g.

PARTNER IN PET FOOD POLSKA SP. Z O.O. 
UL. SZAMOCKA 8, 01-748 WARSZAWA
WWW.NUTRILOVEPETFOOD.COM

Winner Plus Super Premium 
wołowina, jagnięcina, indyk
Pełnowartościowa karma mięsna – kombinacja z wo-
łowiną, jagnięciną i  indykiem. Kompletna karma dla 
psów wszystkich ras stworzona ze świeżego mięsa 
prosto z  ubojni z  porcji mięsa przeznaczonych do 
produkcji żywności dla ludzi. Wysokiej jakości surowe 
produkty do produkcji karmy zostały z najwyższą sta-
ranności wyselekcjonowane i przetworzone bez glute-
nu i alergenów, co daje gwarancję produktu zdrowego 
o  najwyższej jakości. Opracowana bez sztucznych 
barwników, aromatów, konserwantów, mączki kostnej 
GMO i soi. Dostępna w puszkach 400 g i 800 g.

WINNER PLUS POLSKA
UL. KRYNICZNA 1A, 64-920 PIŁA
TEL. 662 733 723
WWW.WINNERPLUS.PL
INFO@WINNERPLUS.PL

A
D
U
L
T

K
A
R
M
A 

M
O
K
R
A



bez pszenicy

bez nabiału

bez ziaren

wysoka strawność

układ immunologiczny

SPECJALNA sucha karma BEZ ZBÓŻ

Z JAGNIĘCINĄ
dla wrażliwych psów

nowość!

GRAIN FREE LAMB
Sucha karma super premium bez zbóż jest szczególnie polecana psom 

ze skłonnością do alergii i z wrażliwym układem pokarmowym. 
Karma odznacza się wysoką strawnością i smakowitością.

BEZ ZBÓŻ

Bez sztucznych barwników, 
konserwantów, aromatów

Bez nabiału

Bez białek 
pochodzenia drobiowego

IMPORT I DYSTRYBUCJA 
W POLSCE: 

www.erbeanimals.pl
biuro@erbeanimals.pl

bez produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego

naturalne antyoksydanty
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bosch dla psów z nadwagą 
i skłonnościami do tycia
Light – karma o  zredukowanej wartości 
energetycznej, przeznaczona dla psów oty-
łych i ze skłonnościami do tycia.

Mini Light – kompletna karma dla psów 
z nadwagą lub ze skłonnościami do tycia.

Special Light – specjalna karma przeznaczo-
na dla psów z problemami układu moczowe-
go lub wątroby.

PPHU EWENEMENT
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW
WWW.EWENEMENT.PL
BIURO@EWENEMENT.PL
TEL. 71 342 02 62

bosch HPC SOFT Junior Kurczak 
& Bataty NOWOŚĆ
Produkt przeznaczony dla psów do 12 miesiąca ży-
cia. Oparty o świeże, niemrożone mięso z kurczaka 
(min. 70%). Dzięki dodatkowi batatów jako źródła 
lekkostrawnych węglowodanów (min. 11%) pro-
dukt wyróżnia się wyjątkową smakowitością oraz 
doskonałym zbilansowaniem. Jednocześnie jest 
idealny dla psów wybrednych oraz z  wrażliwym 
przewodem pokarmowym. Dostępny w  opakowa-
niach 1 kg, 2,5 kg, 12,5 kg.

PRODUCENT: 
BOSCH TIERNAHRUNG GMBH & CO., NIEMCY
DYSTRYBUTOR: 
PPHU EWENEMENT 
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW 
BIURO@EWENEMENT.PL 
TEL. 71 342 02 62
WWW.EWENEMENT.PL

bosch HPC PLUS+ Pstrąg & 
Ziemniaki
Karma oparta tylko i wyłącznie na jednym rodzaju mię-
sa. Produkowana jedynie ze świeżego mięsa z pstrąga, 
nie zawiera dodatków smakowych, sztucznych aroma-
tów, barwników ani tanich źródeł białka. Jest to dieta 
monobiałkowa, dzięki czemu perfekcyjnie sprawdza 
się u psów z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi. 
Ponadto nie zawiera zbóż, a zatem jest dietą bezgluteno-
wą. Karma w pełni zbilansowana, o wysokiej zawartości 
kwasów tłuszczowych omega 3 i  omega 6. Dostępna 
w opakowaniach 1 kg, 2,5 kg, 12,5 kg.

PRODUCENT: 
BOSCH TIERNAHRUNG GMBH & CO., NIEMCY
DYSTRYBUTOR: 
PPHU EWENEMENT 
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW 
BIURO@EWENEMENT.PL 
TEL. 71 342 02 62
WWW.EWENEMENT.PL

bosch HPC SOFT Kurczak 
& Banany
Produkt oparty o  świeże, niemrożone mię-
so z kurczaka (min. 60%). Dzięki dodatkowi 
bananów (min. 8%) produkt wyróżnia się 
wyjątkową smakowitością oraz doskona-
łym zbilansowaniem. Jednocześnie jest 
idealny dla psów wybrednych oraz z wrażli-
wym przewodem pokarmowym. Dostępna 
w opakowaniach 1 kg, 2,5 kg, 12,5 kg.

PRODUCENT: 
BOSCH TIERNAHRUNG GMBH & CO., NIEMCY
DYSTRYBUTOR: 
PPHU EWENEMENT 
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW 
BIURO@EWENEMENT.PL 
TEL. 71 342 02 62
WWW.EWENEMENT.PL

bosch HPC PLUS+ Struś & Ziemniaki
Karma oparta tylko i wyłącznie na jednym rodzaju mię-
sa. Produkowana jedynie ze świeżego mięsa strusia, nie 
zawiera dodatków smakowych, sztucznych aromatów, 
barwników ani tanich źródeł białka. Jest to dieta mono-
białkowa, dzięki czemu perfekcyjnie sprawdza się u psów 
z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi. Ponadto nie 
zawiera zbóż, a  zatem jest dietą bezglutenową. Karma 
w pełni zbilansowana, mięso strusia zawiera duże ilości 
sodu i  żelaza, kwasów wielonienasyconych oraz kwasu 
arachidowego, który wzmacnia odporność oraz jest bu-
dulcem układu nerwowego. Bardzo niska zawartość cho-
lesterolu! Dostępna w opakowaniach 1 kg, 2,5 kg, 12,5 kg.

PRODUCENT: 
BOSCH TIERNAHRUNG GMBH & CO., NIEMCY
DYSTRYBUTOR: 
PPHU EWENEMENT 
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW 
BIURO@EWENEMENT.PL 
TEL. 71 342 02 62
WWW.EWENEMENT.PL

bosch HPC SOFT MAXI Dzik 
& Bataty NOWOŚĆ
Produkt oparty o świeże, niemrożone mięso 
z  dzika (min. 40%). Przeznaczony dla psów 
ras dużych. Nie zawiera zbóż, glutenu ani 
innego białka pochodzenia zwierzęcego. 
Jednocześnie jest idealny dla psów wybred-
nych oraz z  wrażliwym przewodem pokar-
mowym. Dostępna w  opakowaniach 1 kg, 
2,5 kg, 12,5 kg.

PRODUCENT: 
BOSCH TIERNAHRUNG GMBH & CO., NIEMCY
DYSTRYBUTOR: 
PPHU EWENEMENT 
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW 
BIURO@EWENEMENT.PL 
TEL. 71 342 02 62
WWW.EWENEMENT.PL

PIES
KARMA SPECJALISTYCZNA
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bosch HPC SOFT MINI Bażant 
& Bataty NOWOŚĆ
Karma oparta na świeżym mięsie z  bażan-
ta (min. 40%) przeznaczona dla wszystkich 
psów ras małych. Wysoka wilgotność powo-
duje, że krokiet jest wyjątkowo miękki, co 
jest niezwykle istotne w  przypadku niedu-
żych psów. Dostępna w opakowaniach 1 kg 
oraz 2,5 kg.

PRODUCENT: 
BOSCH TIERNAHRUNG GMBH & CO., NIEMCY
DYSTRYBUTOR: 
PPHU EWENEMENT 
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW 
BIURO@EWENEMENT.PL 
TEL. 71 342 02 62
WWW.EWENEMENT.PL

bosch HPC SOFT+ SENIOR 
Kozina & Ziemniaki
Karma dedykowana dla psów starszych, 
a  także psów z  nadwagą oraz po kastracji 
i sterylizacji. Wysoka zawartość świeżej kozi-
ny to gwarancja idealnie zbilansowanej kar-
my, a wysoka wilgotność krokieta powoduje, 
że jest on miękki i dużo chętniej jedzony niż 
zwykła, twarda karma. Dostępna w  opako-
waniach 1 kg, 2,5 kg, 12,5 kg.

PRODUCENT: 
BOSCH TIERNAHRUNG GMBH & CO., NIEMCY
DYSTRYBUTOR: 
PPHU EWENEMENT 
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW 
BIURO@EWENEMENT.PL 
TEL. 71 342 02 62
WWW.EWENEMENT.PL

bosch HPC SOFT+ Kaczka 
& Ziemniaki
Karma oparta tylko i wyłącznie na jednym rodzaju mięsa. Produkowa-
na jedynie ze świeżego mięsa kaczki (do 60%), nie zawiera dodatków 
smakowych, sztucznych aromatów, barwników ani tanich źródeł biał-
ka. Jest to dieta monobiałkowa, dzięki czemu perfekcyjnie sprawdza 
się u psów z  alergiami i nietolerancjami pokarmowymi. Ponadto nie 
zawiera zbóż, a  zatem jest dietą bezglutenową. Karma w  pełni zbi-
lansowana o wysokim stopniu wilgotności, dzięki czemu krokiet jest 
miękki i wyjątkowo chętnie jedzony nawet przez najbardziej wybredne 
psy. Jest również odpowiednia dla psów starszych. Zawiera duże ilości 
potasu, żelazu, cynku oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, 
dzięki czemu idealnie sprawdza się u  psów, które mają problemy ze 
skórą i sierścią. Wysoka zawartość witaminy B1 wspomaga procesy tra-
wienne. Dostępna w opakowaniach 1 kg, 2,5 kg, 12,5 kg.

PRODUCENT: 
BOSCH TIERNAHRUNG GMBH & CO., NIEMCY
DYSTRYBUTOR: 
PPHU EWENEMENT 
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW 
BIURO@EWENEMENT.PL 
TEL. 71 342 02 62
WWW.EWENEMENT.PL

bosch Sensitive Jagnięcina
& Ryż
Sensitive Jagnięcina & Ryż – karma przezna-
czona dla dorosłych psów z alergiami i nie-
tolerancjami pokarmowymi bez pszenicy 
i kukurydzy.

PPHU EWENEMENT
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW
WWW.EWENEMENT.PL
BIURO@EWENEMENT.PL
TEL. 71 342 02 62

bosch HPC SOFT+ MINI Sarnina 
& Ziemniaki
Karma oparta na świeżej sarninie (min. 40%) 
przeznaczona dla wszystkich psów ras ma-
łych. Wysoka wilgotność powoduje, że kro-
kiet jest wyjątkowo miękki, co jest niezwykle 
istotne w  przypadku niedużych psów. Do-
stępna w opakowaniach 1 kg oraz 2,5 kg.

PRODUCENT: 
BOSCH TIERNAHRUNG GMBH & CO., NIEMCY
DYSTRYBUTOR: 
PPHU EWENEMENT 
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW 
BIURO@EWENEMENT.PL 
TEL. 71 342 02 62
WWW.EWENEMENT.PL

Calibra Dog Expert Nutrition 
Mobility
Pełnowartościowa sucha karma z  kurcza-
kiem i ryżem dla psów dorosłych z zaburze-
niami układu ruchu lub tendencją do zabu-
rzeń. Nie zawiera kukurydzy, soi, pszenicy. 
Wzbogacona algami morskimi, kompozycją 
ziół i  owoców. Zawiera aktywne składniki: 
glukozamina – 1000 mg/kg, chondroityna 
– 650 mg/kg, MSM – 150 mg/kg, boswellia 
– 90 mg/kg, omega 3 – 0,42% , które wspo-
magają ochronę stawów.

MEDIVET S.A.
UL. SZKOLNA 17, 63-100 ŚREM
ZOOLOGIA@MEDIVET.PL
TEL. 801 00 25 25/61 622 55 55

R E K L A M A ▶
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Hill’s SP Canine Sensitive 
Stomach & Skin
To sucha karma dla psów dorosłych z  wrażli-
wym żołądkiem i wrażliwą skórą. Łatwostraw-
ne optymalnie zbilansowane składniki zapew-
niają zrównoważone i odpowiednie żywienie. 
Witamina E i  pozostałe składniki odżywcze 
poprawiają kondycję skóry i  sierści. Karma 
nie zawiera sztucznych barwników ani kon-
serwantów. Posiada klinicznie udowodnione 
korzyści antyoksydacyjne. Nowość w ofercie.

MEDIVET S.A.: REKOMENDOWANY DYSTRYBUTOR 
KARM HILL’S
UL. SZKOLNA 17, 63-100 ŚREM
ZOOLOGIA@MEDIVET.PL
TEL. 801 00 25 25/61 622 55 55

Bello and Friends
BEEF&FRUIT, Mieszanka 
wołowa z owocami 
z dodatkiem żwaczy
BEEF&FRUIT, RICE, Mieszanka 
wołowa z ryżem i owocami
Produkty marki Bello&Friends ułatwiają żywienie, 
gdyż dzięki niej masz pewność, że Twój pies je 
100% mięso z naturalnymi dodatkami bez konser-
wantów i wypełniaczy, za to z pełną gamą witamin 
i  minerałów. Bello&Friends oferuje szeroki asorty-
ment gotowych dań mrożonych pakowanych po 
250 g, 500 g, 1000 g.

BELLO AND FRIENDS
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
UL. POLNA 12B
86-110 OSIE
WWW.BELLOANDFRIENDS.PL
INFOLINIA: 720 82 82 80

Gosbi Exclusive Diet MEDIUM
Kompletna karma dla psów ras średnich 
i  dużych cierpiących na nadwagę lub oty-
łość. Karma bogata w  błonnik, wolna od 
GMO, hipoalergiczna. Jest bogata w  kwasy 
omega 3 i 6, a także bezglutenowa. Dostęp-
ne worki 3 kg, 12 kg.

DYSTRYBUTOR: SANPET
UL. CZĘSTOCHOWSKA 18, 42-714 LISÓW
KONTAKT@GOSBI.PL     
 TEL. 791-615-982
WWW.GOSBI.SKLEP.PL

Bello and Friends
BEEF&EGG, Mieszanka 
wołowa z warzywami, 
owocami i jajami
BEEF-FISH&VEG, Mieszanka 
wołowo-rybna z warzywami
BARF oznacza Biologicznie Odpowiednie Surowe Je-
dzenie. Twórcą diety jest australijski lekarz weterynarii 
dr Ian Billinghurst. Jego zdaniem oraz wielu specjali-
stów sposobem na wyeliminowanie licznych chorób 
u psów ma być powrót do pierwotnego sposobu ich 
odżywiania. 

BELLO AND FRIENDS
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
UL. POLNA 12B
86-110 OSIE
WWW.BELLOANDFRIENDS.PL
INFOLINIA: 720 82 82 80

Nutrilove Active pełnoporcjowa 
karma sucha dla aktywnych 
psów ze świeżym kurczakiem 
i ryżem
Nutrilove Active jest wyjątkową karmą dla psów 
o  wzmożonej aktywności fi zycznej, odpowiednią 
także dla ciężarnych lub karmiących suk. Podsta-
wowym źródłem białka jest kurczak – zawiera go aż 
35%, w tym 20% świeżego. Wysoka zawartość białka 
i tłuszczu pokrywa zwiększone zapotrzebowanie na 
energię i  składniki budulcowe, a kwasy tłuszczowe 
omega 6 i 3 w optymalnych proporcjach wspierają 
zdrową skórę i  błyszczącą sierść. Doskonały smak 
bez dodatku konserwantów i barwników. Dostępne 
w opakowaniach: 3 kg i 12 kg.

PARTNER IN PET FOOD POLSKA SP. Z O.O. 
UL. SZAMOCKA 8, 01-748 WARSZAWA
WWW.NUTRILOVEPETFOOD.COM

Bello and Friends
BEEF&PATATO, Mieszanka woło-
wa z ziemniakami i warzywami
BEEF&VEG, FRUIT, Mieszanka 
wołowa z warzywami i owocami 
z dodatkiem żwaczy
Karmę Bello&Friends wystarczy rozmrozić i  podać 
psu. Najlepiej zostawić ją do rozmrożenia na noc, 
a  wtedy rano nasz pupil będzie mógł się delek-
tować pysznym jedzeniem. Karma Bello&Friends 
zawiera wszystkie potrzebne składniki odżywcze, 
witaminy oraz mikroelementy.

BELLO AND FRIENDS
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
UL. POLNA 12B
86-110 OSIE
WWW.BELLOANDFRIENDS.PL
INFOLINIA: 720 82 82 80

VERSELE-LAGA 
OPTI LIFE ADULT MINI DIGESTION
Doskonale zbilansowana karma opracowana spe-
cjalnie w  celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych 
psów o wrażliwym układzie pokarmowym. Dostar-
cza wszystkich składników odżywczych niezbęd-
nych do zapewnienia właściwej mikrofl ory jelitowej 
i zapobiegania alergiom pokarmowym.

75% białek występujących w  tej karmie to białka 
pochodzenia zwierzęcego (jagnięcina), a  jedynym 
zbożem jest łatwostrawny i odżywczy ryż, dzięki cze-
mu karma jest chętnie zjadana i dobrze przyswajana. 
Formuła monobiałkowa i  bezglutenowa zapobiega 
alergiom pokarmowym. 

VERSELE-LAGA
ANIDIS POLSKA, BŁONIE UL. PRODUKCYJNA 2, 
33-550 MIĘKINIA
WWW.ANIDIS.PL

Bello and Friends CHICKEN-
BEEF&VEG, Mieszanka drobiowo – 
wołowa z warzywami z dodatkiem 
żwaczy CHICKEN&VEG, Mieszanka 
drobiowa – mięso kurze 
z warzywami
Mieszanki Bello&Friends to gwarancja jakości i  zdro-
wia twojego pupila które zawierają od 74 do 85% 
zawartości mięsa. Podając Twojemu psu naszą karmę 
masz pewność, że kupujesz zdrowe i  przebadane 
mięso bezpośrednio od producenta, które nie zawiera 
żadnych odpadów.

BELLO AND FRIENDS
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
UL. POLNA 12B
86-110 OSIE
WWW.BELLOANDFRIENDS.PL
INFOLINIA: 720 82 82 80
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PIES
PRZEKĄSKI

8in1 Delights Pro 
Dental
8in1 Delights Pro Dental to 
unikalne połączenie środka do 
pielęgnacji zębów, gryzaka oraz 
wyśmienitego przysmaku. Za-
wierają dużą porcję mięsa z kur-
czaka owiniętą twardą skórą 
wołową. Wzbogacone o  czysz-
czące minerały, pielęgnują zęby 
redukując osad i  zapobiegając 
osadzaniu się kamienia nazęb-
nego. 8in1 Delights są dostępne 
w różnych rozmiarach dla każdej 
wielkości psa.

WWW.8IN1.EU

Fruitees Banan
Wyjątkowe przekąski dedykowane psom ras 
małych oraz jako przysmak-nagroda. Bazą 
Fruitees jest świeże, niemrożone mięso dro-
biowe oraz dodatek owoców. Produkt jest 
mocno wilgotny, dzięki czemu jest również 
bardziej miękki niż zwykłe przysmaki! Dla-
tego też polecany jest wszystkim niedużym 
psom. Fruitees zamknięte są w  wygodnym 
pudełku z  systemem umożliwiającym za-
chowanie świeżości (wielokrotne otwieranie 
i  zamykanie). Dostępne w  opakowaniach 
200 g Soft-Lift-Cup.

DYSTRYBUTOR: 
PPHU EWENEMENT 
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW 
BIURO@EWENEMENT.PL 
TEL. 71 342 02 62
WWW.EWENEMENT.PL

Bezzbożowe biszkopty dla psów, 
które Ty też możesz jeść
Te niesamowicie pyszne i chrupiące biszkopty są 
ręcznie wykonywane i wypiekane w tradycyjnej 
piekarni, z tych samych składników, co ciastka dla 
ludzi, ale nie zawierają żadnych konserwantów, 
sztucznych aromatów, soli czy cukrów. Ten nie-
powtarzalny przysmak w 6 różnych smakach to 
kompozycja doskonała, która uwiedzie podnie-
bienie nie tylko Twojego psa. 
Produkty zdobyły Złoty medal na Międzynaro-
dowych Targach Pet Fair w 2015 r .

DYSTRYBUTOR NATUREA PETFOODS
GRZEGORZ CERAFIN
TEL. 791 040 688
INFO@NATUREA.COM.PL
WWW.NATUREA.COM.PL

Fruitees Bażant & Figi
Wyjątkowe przekąski dedykowane psom ras ma-
łych oraz jako przysmak-nagroda. Bazą Fruitees 
jest świeże, niemrożone mięso – w  tym wypadku 
z bażanta (brak dodatku innego białka pochodzenia 
zwierzęcego!) oraz dodatek owoców. Produkt jest 
mocno wilgotny, dzięki czemu jest również bardziej 
miękki niż zwykłe przysmaki! Dlatego też polecany 
jest wszystkim niedużym psom. Fruitees zamknięte 
są w wygodnym pudełku z systemem umożliwiają-
cym zachowanie świeżości (wielokrotne otwieranie 
i zamykanie). Dostępne w opakowaniach 200 g So-
ft-Lift-Cup.

DYSTRYBUTOR: 
PPHU EWENEMENT 
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW 
BIURO@EWENEMENT.PL 
TEL. 71 342 02 62
WWW.EWENEMENT.PL

Bezzbożowe dentystyczne 
przysmaki dla psów od Naturea
Te niezwykle smaczne przekąski zawiera-
ją aż 88% świeżego mięsa i  świeżej ryby 
bez żadnych konserwantów czy środków 
chemicznych. Dentystyczne smakołyki dla 
psów o  specjalnie opracowanym kształ-
cie, poprzez liczne działania mechaniczne 
podczas żucia, zapobiegają wielu typowym 
chorobom jamy ustnej, rozwojowi kamienia 
nazębnego czy zapalenia dziąseł.

DYSTRYBUTOR NATUREA PETFOODS:
GRZEGORZ CERAFIN
TEL. 791 040 688
INFO@NATUREA.COM.PL
WWW.NATUREA.COM.PL

Fruitees Jabłko
Wyjątkowe przekąski dedykowane psom ras 
małych oraz jako przysmak-nagroda. Bazą 
Fruitees jest świeże, niemrożone mięso dro-
biowe oraz dodatek owoców. Produkt jest 
mocno wilgotny, dzięki czemu jest również 
bardziej miękki niż zwykłe przysmaki! Dla-
tego też polecany jest wszystkim niedużym 
psom. Fruitees zamknięte są w  wygodnym 
pudełku z  systemem umożliwiającym za-
chowanie świeżości (wielokrotne otwieranie 
i  zamykanie). Dostępne w  opakowaniach 
200 g Soft-Lift-Cup.

DYSTRYBUTOR: 
PPHU EWENEMENT 
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW 
BIURO@EWENEMENT.PL 
TEL. 71 342 02 62
WWW.EWENEMENT.PL
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Fruitees Sarnina & Żurawina 
– NOWOŚĆ
Wyjątkowe przekąski dedykowane psom ras małych 
oraz jako przysmak-nagroda. Bazą Fruitees jest świe-
że, niemrożone mięso – w tym wypadku sarnina (brak 
dodatku innego białka pochodzenia zwierzęcego!) 
oraz dodatek owoców. Produkt jest mocno wilgotny, 
dzięki czemu jest również bardziej miękki niż zwykłe 
przysmaki! Dlatego też polecany jest wszystkim nie-
dużym psom. Fruitees zamknięte są w  wygodnym 
pudełku z  systemem umożliwiającym zachowanie 
świeżości (wielokrotne otwieranie i  zamykanie). Do-
stępne w opakowaniach 200 g Soft-Lift-Cup.

DYSTRYBUTOR: 
PPHU EWENEMENT 
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW 
BIURO@EWENEMENT.PL 
TEL. 71 342 02 62
WWW.EWENEMENT.PL

Gryzaki Bravo w opakowaniach 
zbiorczych
Dostępne są opakowania Saver Pack – klient 
kupując więcej, oszczędza. W  ofercie do-
stępne również kawałki skóry w wygodnych 
opakowaniach ze strunowym zapięciem. 
Różnorodne smaki: naturalne, mięty, mięsa 
i boczku wędzonego są idealne jako uzupeł-
nienie codziennej, zbilansowanej diety lub 
jako nagroda.

DYSTRYBUTOR MARKI BRAVO:
PEPEZOO
UL. KLASZTORNA 23, 83-400 KOŚCIERZYNA

Fruitees Mango
Wyjątkowe przekąski dedykowane psom ras 
małych oraz jako przysmak-nagroda. Bazą 
Fruitees jest świeże, niemrożone mięso dro-
biowe oraz dodatek owoców. Produkt jest 
mocno wilgotny, dzięki czemu jest również 
bardziej miękki niż zwykłe przysmaki! Dla-
tego też polecany jest wszystkim niedużym 
psom. Fruitees zamknięte są w  wygodnym 
pudełku z  systemem umożliwiającym za-
chowanie świeżości (wielokrotne otwieranie 
i  zamykanie). Dostępne w  opakowaniach 
200 g Soft-Lift-Cup.

DYSTRYBUTOR: 
PPHU EWENEMENT 
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW 
BIURO@EWENEMENT.PL 
TEL. 71 342 02 62
WWW.EWENEMENT.PL

Gryzaki Bravo – aromatyczne 
i ponętne smaki
Mieszanina aromatów i  dodatków 
smakowych przenika całą objętość 
skóry, a  nie gromadzi się jedynie na 
powierzchni zewnętrznej, jak w  wie-
lu podobnych wyrobach. Dzięki temu 
smak kości utrzymuje się przez bardzo 
długi czas i  nie znika. Dostępne smaki: 
naturalny, masło orzechowe, guma do 
żucia, pizza, miód, ser, jagnięcina, bekon 
wędzony i wanilia.

DYSTRYBUTOR MARKI BRAVO:
PEPEZOO
UL. KLASZTORNA 23, 83-400 KOŚCIERZYNA

Gosbits Lamb
Rewelacyjna przekąska dla psów w  formie 
batoników. Skład: świeża jagnięcina (70%), 
ziemniaki, odwodnione białko jagnięce. Do-
stępne w  innych smakach: ryba, dziczyzna, 
dental, kurczak. Karmy monoproteinowe, 
naturalne i bezzbożowe.

DYSTRYBUTOR: SANPET
UL. CZĘSTOCHOWSKA 18, 42-714 LISÓW
KONTAKT@GOSBI.PL
TEL. 791-615-982
WWW.GOSBI.SKLEP.PL

Happy snack – przysmaki dla 
psów
Wyjątkowe przysmaki w  trzech różnych 
wariantach dla psów: w  postaci plastrów 
mięsa z  kurczaka, plastrów mięsa z  kaczki 
i  mięsa na „kości” imitującego pałki dro-
biowe. Wysoka zawartość białka, naturalny 
i  nadzwyczaj silny aromat oraz wyjątkowy 
smak przypadną do gustu wszystkim psom. 
Produkt sprawdzi się w roli zwykłych przy-
smaków, może też być wspaniałą nagrodą 
podczas tresury, zabawy oraz w  okresie 
adaptacji.

BEAPHAR POLSKA SP. Z O.O. 
UL. OGRODNIKÓW 2, 84-240 REDA 
WWW.BEAPHAR.PL

Gryzaki Bravo z naturalnych 
składników
Produkty wytwarzane z najwyższej jako-
ści składników pochodzących z Ameryki 
Południowej. Obróbka odbywa się ręcz-
nie z  wykorzystaniem naturalnych me-
tod i  tradycyjnych technologii. Szybki 
proces suszenia ma decydujący wpływ 
na fi nalną jakość produktu. Gryzaki 
Bravo wyróżniają się jakością, wyglą-
dem i smakiem. Te wyjątkowe gryzaki są 
chętnie wybierane przez psy.

DYSTRYBUTOR MARKI BRAVO:
PEPEZOO
UL. KLASZTORNA 23, 83-400 KOŚCIERZYNA

HILTON PYSZNE 
Naturalne przysmaki dla psów
Wysokiej jakości, naturalne, suszone 
przysmaki dla psów. Dostępne w 4 ro-
dzajach: piersi z kurczaka, piersi z kacz-
ki, piersi z jagnięciny i kurczakowe ma-
czugi.
Z  wysoką zawartością mięsa i  białka, 
bogate w  składniki odżywcze. Nie za-
wierają cukrów, zbędnych tłuszczy 
i  sztucznych barwników. Pomagają re-
dukować płytkę nazębną.
Można stosować jako przysmak lub na-
groda podczas szkolenia.

ZOO FACTORY S.A.
UL. POWĄZKOWSKA 44 C, 01-797 WARSZAWA
WWW.ZOO-FACTORY.PL
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Kości i batony do żucia Pawerce 
Salmon ze skóry wołowej
Kości i  batony PAWERCE SALMON zawie-
rają aż 20% mięsa z łososia, które jest na-
turalnym źródłem kwasów tłuszczowych 
omega 3 i  6. W  połączeniu ze szpinakiem 
dostarczają one psu cennych dla zdrowia 
przeciwutleniaczy, potasu, żelaza i  kwasu 
foliowego. Ponadto żucie gryzaków PA-
WERCE naturalnie oczyści zęby psa z  ka-
mienia nazębnego i resztek jedzenia.

PRODUCENT:
CARRY PET FOOD SP. Z O.O.
UL. GROTTGERA 15, 76-200 SŁUPSK
WET. NR IDENTYFIKACYJNY: 22018301
E-MAIL: TRZEBIELINO@CARRYPETFOOD.COM
WWW.PAWERCE.COM 
WWW.CARRYPETFOOD.COM

Kości i batony do żucia 
Pawerce Dental ze skóry 
wołowej
Gryzaki PAWERCE z  linii DENTAL zawierają 
kompleks enzymów i minerałów chroniących 
zęby psa przed nadmiernym osadzaniem się 
kamienia nazębnego. Dbają o zdrowy uśmiech 
na co dzień, a  dzięki zawartości pietruszki 
i  chlorofi lu dodatkowo odświeżają jego od-
dech. Odpowiedni stosunek wapnia do fos-
foru (1:1) zapewnia prawidłową gospodarkę 
wapniowo-fosforową w organizmie psa, co ma 
wpływ na prawidłowy wzrost kości.  

PRODUCENT:
CARRY PET FOOD SP. Z O.O.
UL. GROTTGERA 15, 76-200 SŁUPSK
WET. NR IDENTYFIKACYJNY: 22018301
E-MAIL: TRZEBIELINO@CARRYPETFOOD.COM
WWW.PAWERCE.COM
WWW.CARRYPETFOOD.COM

Kości i batony do żucia Pawerce Support 
ze skóry wołowej
Kości i batony z linii PAWERCE SUPPORT zawierają aromatyczne penisy i żwacze 
zachęcające psa do żucia. Siemię lniane, żurawina, żeń-szeń i rokitnik wpływają 
korzystnie na organizm pupila. Dzięki specjalnie dobranej kompozycji funkcjo-
nalnych dodatków otrzyma on wsparcie w postaci cennych dla zdrowia wita-
min A, C, E oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega 3 i 6. 

PRODUCENT: CARRY PET FOOD 
SP. Z O.O.
UL. GROTTGERA 15, 76-200 SŁUPSK
WET. NR IDENTYFIKACYJNY: 
22018301
E-MAIL: 
TRZEBIELINO@CARRYPETFOOD.COM
WWW.PAWERCE.COM
WWW.CARRYPETFOOD.COM

MRDOO naturalny przysmak 
dla psa z piersią kaczki
MrDoo z piersią kaczki to wyjątkowa, w pełni 
naturalna przekąska, z  ponad 96% zawar-
tością mięsa. Stanowi idealne uzupełnienie 
diety, doskonale sprawdzając się zarówno 
jako przysmak użytku codziennego, jak 
i wyśmienita nagroda treningowa. Jej wyjąt-
kowa receptura i pyszny smak są doceniane 
zarówno przez zwierzęcych koneserów, jak 
i ich właścicieli.

MRDOO&MRMRAUU SP. Z O.O.
UL. KARMELICKA 64/9, 31-128 KRAKÓW
WWW.MRDOO.PL

pawerce.com
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Przekąski bosch
bosch CAKE – twarde ciastka czyszczące 
zęby (dla większych ras).

bosch MUSLI – ciastka wieloziarniste: 5 zdro-
wych zbóż.

bosch BISCUIT LAMB & RICE – ciastka dla 
psów wrażliwych: jagnięcina i ryż.

PPHU EWENEMENT
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW
WWW.EWENEMENT.PL
BIURO@EWENEMENT.PL
TEL. 71 342 02 62

Recosnack Root Korzeń 
drzewa wrzosowego
Naturalny gryzak dla psa
Wykonane ze śródziemnomorskiego, 
wytrzymałego drzewa liściastego, ko-
rzenie są niezwykle wytrzymałe, nie roz-
kruszają się, pochodzą z  ekologicznych 
upraw. Zabawa na długi czas, nietuczą-
ce, naturalnie usuwają kamień nazębny 
podczas gryzienia. Dostępne w różnych 
rozmiarach.

RECOVET
UL. GRANICZNA 62, 93-428 ŁÓDŹ 
WWW.RECOVET.PL, BOK@RECOVET.PL
TEL. 42 646 80 23

Psie lody POKUSA
Pyszne orzeźwienie!
Nieziemsko pyszne, wysoko odżywcze lody 
Pokusa to najlepszy sposób na smaczną za-
bawę i chwilę orzeźwienia w upalny dzień! 
Lodowa kula łączy wysokie walory smakowe 
z witalną mocą organicznych komponentów 
(jabłka, żurawina, algi morskie). Zabawa kulą 
jest doskonałym sposobem na nudę, wyka-
zuje właściwości odstresowujące i odpręża-
jące.

POKUSA
SYGNECZÓW 1, 32-020 WIELICZKA
WWW.POKUSA.ORG

Recosnack Przysmak ze strusia
Pyszne, mięsne, aromatyczne snacki. Bardzo 
chętnie jedzone przez psy. Sprawdzą się 
w  każdej sytuacji, w  której chcesz nagro-
dzić swojego pupila. Niezastąpione podczas 
szkolenia, pyszny dodatek do karmy czy 
domowej diety. Pokarm uzupełniający dla 
psów. Półwilgotne smakołyki, miękkie, łatwe 
do rozgryzienia, niezawodne podczas tre-
ningu oraz nagradzania zwierzęcia. Dostęp-
ne opakowania: 100 g, 200 g, 500 g.

RECOVET
UL. GRANICZNA 62, 93-428 ŁÓDŹ
WWW.RECOVET.PL, BOK@RECOVET.PL
TEL. 42 646 80 23

Przekąski bosch Goodies
Goodies Light – niskokaloryczne ciastka 
dla psów z nadwagą.
Goodies Dental – twarde ciastka czysz-
czące zęby (dla mniejszych ras).
Goodies Hair & Skin – ciastka poprawiają-
ce zdrowie skóry i wygląd sierści.
Goodies Vitality – ciastka poprawiające 
witalność i wzmacniające stawy.
Goodies Grain Free – bezglutenowe 
i bezzbożowe ciastka dla dorosłych psów.

PPHU EWENEMENT
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW
WWW.EWENEMENT.PL
BIURO@EWENEMENT.PL
TEL. 71 342 02 62

VITAKRAFT Boony Bits 55 g
BOONY BITS – przysmak dla psów w formie 
małych, mięsnych kawałków. Idealnie nadaje 
się jako nagroda w trakcie treningów dla ma-
łych psów.  Nie pozostawia tłustych plam 
i nie kruszy się. Bez dodatku cukru.

VITAKRAFT CHOVEX 
E-MAIL: HANDLOWY@VITAKRAFTPOLSKA.PL  
FAX 32 424 5335
WWW.VITAKRAFT.PL

Przekąski Psia Spiżarnia
Psia Spiżarnia – wysokiej jakości linia przeką-
sek składająca się z ośmiu różnych rodzajów 
ciastek o  różnym przeznaczeniu i  funkcjo-
nalności. Wszystko zamknięte w  stylowym 
opakowaniu!

PPHU EWENEMENT
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW
WWW.EWENEMENT.PL
BIURO@EWENEMENT.PL
TEL. 71 342 02 62

VITAKRAFT Fish Sandwich 80 g
Przysmak Fish Sandwich w formie suszonych 
pasków dorsza atlantyckiego. Idealny jako 
przekąska między posiłkami. Smaczna na-
groda dla psów podczas treningów. Bogata 
w  pełnowartościowe białko. Zawiera cenne 
kwasy omega 3. Nie zawiera cukru. Bez do-
datku sztucznych barwników i  konserwan-
tów.

VITAKRAFT CHOVEX 
E-MAIL: HANDLOWY@VITAKRAFTPOLSKA.PL  
FAX 32 424 5335
WWW.VITAKRAFT.PL
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I love my dog – ANTY INSECT 
– Szampon z odżywką 
odstraszający insekty
2w1 szampon z  odżywką odstraszający in-
sekty. Starannie skomponowana receptura 
skutecznie odstrasza kleszcze, pchły oraz 
komary. Dzięki kompozycji 2 w1 sierść jest 
bardziej wygładzona i odżywiona po kąpieli.

ALORA
UL. ROLNA 8, 25-420 KIELCE
TEL. 690 253 463

Beleko – naturalne kosmetyki 
hipoalergiczne dedykowane 
dla rodzajów sierści
Naturalne, hipoalergiczne kosmetyki dedykowa-
ne do białej sierści, długiej sierści/włosa, odstra-
szające insekty. Przeznaczone do wrażliwej skóry. 
Każdy z  szamponów można stosować z  mocno 
odżywczym serum do długiej sierści/włosa za-
wierającym olejek jojoba, olejek arganowy oraz 
masło shea. Doskonale regeneruje odżywia i wy-
gładza. Zapobiega plątaniu się włosa.
Serum LONG HAIR, Szampon do białej sierści 
WHITE, Szampon do długiej sierści LONG HAIR,
Szampon odstraszający insekty ANTI INSECT.
BELEKO 
UL. ROLNA 8, 25-420 KIELCE
WWW.BELEKO.PL
INFO@BELEKO.PL

I love my YORKSHIRE TERRIER 
– Szampon z odżywką dla psów 
rasy yorkshire terier
2w1 szampon z  odżywką przeznaczony do 
pielęgnacji długiego włosa. Zawiera kera-
tynę oraz wyciąg z  wiśni, które korzystnie 
wpływają na strukturę włosa. Kosmetyk od-
żywia, wygładza, nawilża i  nabłyszcza. Uła-
twia rozczesywanie.

ALORA
UL. ROLNA 8, 25-420 KIELCE
TEL. 690 253 463

Dental Fresh Kamień i Osad
Preparat do higieny jamy ustnej w płynie. 
6 korzyści w  1: zapobiega i  redukuje ka-
mień nazębny, leczy i zapobiega zapaleniu 
dziąseł, odświeża oddech, wzmacnia zęby 
odnawiając szkliwo, pomaga w zapobiega-
niu ubytkom oraz zabija bakterie w trudno 
dostępnych miejscach. Dodanie preparatu 
Dental Fresh do wody do picia dla zwierzę-
cia to jak szczotkowanie zębów Twojego 
pupila za każdym razem, gdy pije wodę. 
Stosować w  proporcji 5 ml preparatu na 
250 ml wody. Dostępne w  opakowaniach 
237 ml, 503 ml, 1 l.

RECOVET
UL. GRANICZNA 62, 93-428 ŁÓDŹ 
WWW.RECOVET.PL, BOK@RECOVET.PL
TEL. 42 646 80 23

Beleko – naturalne kosmetyki 
do problematycznej skóry 
i sierści
Bezpieczne i  skuteczne kosmetyki do pie-
lęgnacji problematycznej skóry i  sierści. 
Łagodzą problemy alergiczne, świąd skóry, 
przyczyny powstawania nieprzyjemnego 
zapachu. Dzięki starannie dobranym natu-
ralnym składnikom mogą być stosowane 
przy delikatnej i wrażliwej skórze. Szampon 
łagodzący OATS, Szampon antyalergiczny 
ANTI ALLERGIG, Szampon i  mgiełka niwe-
lujące nieprzyjemne zapachy ANTI ODOUR.

BELEKO 
UL. ROLNA 8, 25-420 KIELCE
WWW.BELEKO.PL
INFO@BELEKO.PL

Deo pasta dr Seidla
Zawiera wyciąg z  pietruszki. Odświeża od-
dech, czyści zęby i  pielęgnuje dziąsła oraz 
zmniejsza ryzyko powstawania osadu i  ka-
mienia nazębnego. Nie wymaga szczotko-
wania ani płukania. Ma przyjemny dla zwie-
rząt mięsny smak. Opakowanie: 105 g.

LABORATORIUM DERMAPHARM SP. Z O.O.
UL. CZŁUCHOWSKA 12A, 01-100 WARSZAWA
WWW.DERMAPHARM.COM.PL
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Disoiling
Szampon odtłuszczający dla psów. Idealny 
dla psów, które mają skłonność do nadmier-
nego przetłuszczania się sierści. Zawiera de-
likatne środki myjące, które pielęgnują, nie 
podrażniając skóry, a  włosom nadają natu-
ralną elastyczność i  połysk. Szampon może 
być również stosowany do zmywania wszel-
kich środków upiększających (stosowanych 
przed wystawą) z sierści psa.

KOSMETYKI.DRLUCY.PL

Dr Lucy Hypo S – hipoalergiczny 
szampon dla psów
Szampon dla psów o  delikatnej skórze, ze 
skłonnościami do podrażnień i  alergii. Ła-
godna formuła pozwala na częste stosowa-
nie bez ryzyka wystąpienia uczuleń. Zawarta 
w  szamponie lanolina łagodnie natłuszcza 
sierść, a  wyciąg z  aloesu łagodzi podraż-
nienia i  działa przeciwzapalnie.  Nie zawiera 
środków zapachowych.

DYSTRYBUTOR: OWLIE S.A.
UL. PRZEMYSŁOWA 5, 10-418 OLSZTYN
E-MAIL: BIURO@OWLIE.PL/ TEL. 89 534 54 54

Frontline® Pet Care ODŻYWKA 
W SPRAYU DO CODZIENNEJ 
PIELĘGNACJI
Odżywka w sprayu do codziennej pielęgna-
cji sierści. Olej makadamia i ekstrakt z psze-
nicy tworzą na powierzchni skóry podwójną 
warstwę nawilżającą, która skutecznie od-
świeża i  chroni. Ramnoza hamuje powsta-
wanie nieprzyjemnych zapachów, a Lumine-
scine zabezpiecza przed wolnymi rodnikami 
i zapewnia sierści naturalny połysk.

WWW.FRONTLINEPETCARE.PL 

Frontline® Pet Care 
PIANKA MYJĄCA 2 W 1 BEZ 
SPŁUKIWANIA
Pianka myjąca z  odżywką bez spłukiwania 
będąca doskonałą alternatywą wobec szam-
ponów wymagających użycia wody. Zawiera 
olejek Inca inchi bogaty w kwasy tłuszczowe 
omega, ramnozę przeciwdziałającą mno-
żeniu się bakterii i  rozwojowi przykrych za-
pachów oraz Luminescine chroniącą przed 
wolnymi rodnikami i  przywracającą sierści 
blask. 

WWW.FRONTLINEPETCARE.PL 
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Frontline® Pet Care SZAMPON 
DO SIERŚCI JASNEJ
Skutecznie wzmacnia i  optymalnie chroni 
sierść psów i kotów o  jasnym umaszczeniu. 
Zawiera prowitaminę B5 o  długotrwałym 
działaniu nawilżającym oraz Luminescine, 
która chroni sierść przed szkodliwym działa-
niem promieni słonecznych, zapewniając jej 
również naturalny połysk.

WWW.FRONTLINEPETCARE.PL 

Happs szampon pielęgnacyjny dla psów 
Trzy delikatne szampony pielę-
gnacyjne przeznaczone dla psów 
o  maści jasnej, ciemnej oraz mie-
szanej. Skutecznie usuwają zabru-
dzenia i  przebarwienia. Zawierają 
substancje nawilżające i kondycjo-
nujące. Ułatwiają rozczesywanie, 
likwidują nieprzyjemny zapach 
sierści psa. Nadają jej naturalną 
puszystość, połysk i witalność. Pies 
zyskuje zdrowy i zadbany wygląd.

BROS SP. Z O.O. SP. K.
UL. KARPIA 24, 61-619 POZNAŃ 
WWW.HAPPS.PL

Frontline® Pet Care SZAMPON 
DO SIERŚCI CIEMNEJ
Doskonale chroni i  efektywnie wzmacnia 
sierść psów i kotów o ciemnym umaszczeniu. 
Dzięki zawartości fi topigmentów i Luminesci-
ne przywraca jej głęboki połysk i intensywną 
barwę, chroniąc równocześnie przed dzia-
łaniem wolnych rodników oraz płowieniem 
wywoływanym przez promienie słoneczne.

WWW.FRONTLINEPETCARE.PL 

FURminator FURfl ex™ System
FURminator FURfl ex™ System to całościowe, 
bezpieczne i skuteczne rozwiązanie, które po-
może uporać się z problemem sierści w domu, 
a jednocześnie zadba o zdrową, lśniącą sierść 
pupila oraz redukuje ryzyko powstawania kul 
włosowych. Unikalny system FURfl ex™ zawie-
ra wymienne główki do wyczesywania pod-
szerstka, akcesoria groomerskie i akcesoria do 
sprzątania sierści. Technologia FURmLock™ 
zapewnia wyjątkową stabilność narzędzia. 
Wyprofi lowane ostrze ze stali nierdzewnej 
Comfort Edge łatwo i  bezpiecznie usuwa 
martwy włos i  podszerstek, nie powodując 
uszkodzeń skóry i sierści. 

WWW.FURMINATOR.NET.PL

Frontline® Pet Care SZAMPON 
NIWELUJĄCY BRZYDKIE 
ZAPACHY
Przeznaczony dla psów i kotów o przetłusz-
czającej się, brzydko pachnącej skórze. 

Posiada naturalne właściwości odświeżające 
ekstraktu z nasion Moringa, które pomagają 
przywrócić naturalną równowagę skóry.

WWW.FRONTLINEPETCARE.PL 

Happs szampon przeciw pchłom 
dla psów
Szampon przeznaczony do zwalczania paso-
żytów bytujących w sierści psa. Zawiera bio-
logicznie aktywną substancję, która szybko 
i  skutecznie zabija pchły. Doskonale usuwa 
zabrudzenia i  nadaje sierści połysk. Nie za-
kłóca zmysłu powonienia. 

BROS SP. Z O.O. SP. K.
UL. KARPIA 24, 61-619 POZNAŃ 
WWW.HAPPS.PL

Frontline® Pet Care ŻEL DO 
PIELĘGNACJI SKÓRY
Łagodzący żel do pielęgnacji skóry podraż-
nionej. Prowitamina B5 koi i  nawilża, ram-
noza zapewnia działanie przeciwbakteryjne, 
a tlenek cynku tworzy na powierzchni skóry 
fi zyczną barierę ochronną.

WWW.FRONTLINEPETCARE.PL 

HIPOALERGICZNY SZAMPON 
DO JEDWABISTEJ SIERŚCI z ekstraktami 
roślinnymi Herba Supreme
Szampon stworzony do jedwabistej, miękkiej lub długiej sierści 
zwierząt wrażliwych ze skłonnością do alergii. Delikatna baza 
myjąca (bez SLS) nie narusza naturalnej warstwy lipidowej skóry. 
Naturalne ziołowe ekstrakty odżywiają i pielęgnują wrażliwą skó-
rę i  okrywę włosową przywracając jej miękkość i  blask. Nagietek 
łagodzi podrażnienia, skrzyp polny wzmacnia i  odżywia cebulki 
włosów, aloes uelastycznia i nabłyszcza.
Dzięki wyjątkowo łagodnej formule może być stosowany u zwie-
rząt od 3. miesiąca życia.
Hipoalergiczny, bez parabenów, bezzapachowy, bez barwników.

SELECTA HTC
WWW.SELECTAHTC.COM.PL
HANDEL@SELECTAHTC.COM.PL
TEL. 22 751-67-96

C
Z
Y
S
T
O
Ś
Ć

I

H
I
G
I
E
N
A



HIPOALERGICZNY SZAMPON ŁAGODZĄCY 
SWĘDZENIE z ekstraktami roślinnymi
Herba Supreme
Szampon stworzony dla zwierząt wrażliwych ze skłonno-
ścią do alergii. Delikatna baza myjąca (bez SLS) nie narusza 
warstwy lipidowej skóry. Naturalne ekstrakty ziołowe pielę-
gnują, ograniczają świąd i nadają sierści blask i sprężystość. 
Szałwia lekarska działa przeciwzapalnie, herbata chińska 
neutralizuje wolne rodniki, nagietek przyspiesza regenera-
cję naskórka, melisa tonizuje. 

Hipoalergiczny, bez parabenów, bezzapachowy, bez barw-
ników.

SELECTA HTC
WWW.SELECTAHTC.COM.PL
HANDEL@SELECTAHTC.COM.PL
TEL. 22 751-67-96

Inodorina Refresh Extra 
Latte e Vanillia
Chusteczki pielęgnacyjne dla 
psów i kotów z  olejkiem argano-
wym o zapachu Mleka i Wanilii do 
czyszczenia sierści i łapek. Delikat-
ne, nasączone substancjami pielę-
gnacyjnymi chusteczki w  opako-
waniach po 40 sztuk.

GEMINUS
WWW.GEMINUS.NET.PL
UL. SŁONECZNA 4, 05-840 BRWINÓW

Komplet dla pupila „Pierwszy 
krok” (SPARK)
Zestaw „PIERWSZY KROK” to innowacyjne, 
kompleksowe rozwiązanie, pomocne w   na-
uce utrzymywania czystości zwierzęt. Pro-
dukt idealny dla właścicieli najmłodszych 
pupili (szczenięta, kocięta). Komplet spako-
wany do poręcznego i estetycznego pudełka 
kartonowego. W zestawie: 1) TOALETA SPARK 
(elastyczna, bezzapachowa); 2) Roll-On SPARK 
(olejek pomagający w  nauce czystości); 
3) Podkłady SPARK (5 szt. w rozm. 60x60 cm).

PHU INCOMED WOJCIECH ZGAJEWSKI
UL. OKULICKIEGO 7/9, 05-500 PIASECZNO
WWW.INCOMED.PL 
(WWW.FACEBOOK.COM/INCOMEDSPARK)

Mikroorganiczna odżywka dla psów
Innowacyjna na polskim rynku, zawiera szczepy 
probiotycznych mikroorganizmów.
Ma właściwości regeneracyjne i  nawilżające. 
Wzmacnia cebulki włosowe i  regeneruje na-
skórek. Zapobiega kołtunieniu i ułatwia rozcze-
sywanie. Zawiera oleje arganowy i  kokosowy 
łagodzące objawy alergii. Zioła z  plantacji eko-
logicznych: chmiel, nagietek i  zielona herbata 
wzmacniają działanie przeciwzapalne i  prze-
ciwgrzybicze odżywki.
Bezpieczna dla szczeniąt.

VILAMALIA
UL. SIENKIEWICZA 16, 42-583 BOBROWNIKI 
TEL. 509 477 441
WWW.PROBIOANIMALIA.PL
BIURO@PROBIOANIMALIA.PL

C
Z
Y
S
T
O
Ś
Ć

I

H
I
G
I
E
N
A

R E K L A M A ▶



ZOOPRODUKTY 2017 | KATALOG PRODUKTÓW BRANŻY ZOOLOGICZNEJ  36

Mikroorganiczny neutralizator 
zapachów
Zawiera żywe, probiotyczne szczepy mikroorgani-
zmów oraz organiczne olejki: tymiankowy i  lawen-
dowy.
Aktywne działanie przyjaznej mikrofl ory niweluje za-
pachy pochodzenia zwierzęcego. Kwasy organiczne 
zawarte w preparacie pozwalają na skuteczne czysz-
czenie plam na tapicerkach i dywanach. Nie powoduje 
przebarwień kolorowych tkanin, nie niszczy dywanów.
W  100% naturalny i  bezpieczny dla zwierząt i  do-
mowników.

VILAMALIA
UL. SIENKIEWICZA 16, 42-583 BOBROWNIKI
TEL. 509 477 441
WWW.PROBIOANIMALIA.PL
BIURO@PROBIOANIMALIA.PL

PESS: BIO-szampon 
nawilżająco-regenerujący 
200 ml
Szampon do codziennej pielęgnacji każdego 
rodzaju sierści. Bogaty w  proteiny pszenicy, 
które wpływają na zachowanie właściwej 
struktury włosa i poprawę jego kondycji (re-
generują, wzmacniają i  nawilżają). Zapobie-
gają łamliwości włosów, rozdwajaniu się koń-
cówek, zmniejszają elektryzowanie się sierści. 
Pojemność: 200 ml.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL

Mikroorganiczny szampon dla psów
Innowacyjny na polskim rynku, zawiera szczepy pro-
biotycznych mikroorganizmów
Oparty na delikatnej bazie myjącej zawierającej 
olejki: z  drzewa herbacianego, awokado, orzechów 
makadamia i oliwki. Nawilża skórę i włos, zapobiega 
występowaniu łupieżu. Ma działanie antybakteryjne 
i  przeciwgrzybicze. Zioła z  plantacji ekologicznych- 
chmiel i nagietek, wpływają na zdrowy wygląd skóry 
i okrywy włosowej. 
Bezpieczny dla szczeniąt.

VILAMALIA
UL. SIENKIEWICZA 16, 42-583 BOBROWNIKI
TEL. 509 477 441
WWW.PROBIOANIMALIA.PL
BIURO@PROBIOANIMALIA.PL

OROPHARMA
ANTI-ITCH SHAMPOO
Nawilżający szampon niwelujący swędzenie 
i  zapobiegający drapaniu się. Zawiera łago-
dzącą allantoinę. Oparty na naturalnych eks-
traktach, nie zawiera parabenów.

VERSELE-LAGA
ANIDIS POLSKA, BŁONIE UL. PRODUKCYJNA 2, 33-550 
MIĘKINIA
WWW.ANIDIS.PL

Neutralizator zapachów PowAir
PowAir Penetrator nie maskuje niechcianej 
woni, ale skutecznie ją usuwa. Pozwala zwal-
czyć najgorsze zapachy organiczne, takie jak 
mocz zwierząt, a także nieprzyjemną woń po-
zostawioną na dywanach, meblach, ubraniach, 
a  nawet twardych powierzchniach, takich jak 
drewno lub beton. Idealny do natychmiasto-
wej neutralizacji nieprzyjemnego zapachu 
moczu. Usuwa najgorsze możliwe zapachy. 
Pojemności: 500 ml, 1000 ml, 3,65 l, 20 l.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE:
C-LABEL POLSKA, UL. TATRZAŃSKA 78A, ŁÓDŹ
TEL. 530 700 530
WWW.C-LABEL.PL

PESS: BIO-szampon ochronny 
z olejkiem geraniowym 200 ml 
Szampon dla psów do codziennej pielęgna-
cji każdego rodzaju sierści, zawiera olejek 
geraniowy. Posiada doskonałe właściwości 
myjące, pielęgnacyjne (odświeża i  popra-
wia wygląd sierści) i  ochronne przeciwko 
pchłom, i kleszczom, pozostawia przyjemny 
zapach, który zabezpiecza zwierzę przed 
atakiem owadów. Pojemność: 200 ml.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL

ORGANIC SHAMPOO
& BALSAM z olejem 
arganowym producent KW
KW Nature to ekologiczny szampon orga-
niczny, przeznaczony dla psów i kotów.
Olej arganowy zawiera dużą ilość witami-
ny E, która wzmacnia włosy oraz wykazuje 
działanie przeciwzapalne. Redukuje utratę 
wody ze skóry, działa nawilżająco oraz na-
daje elastyczności skórze i włosom. Chroni 
przed promieniowaniem UV.

CANIFEL, 
UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 5, 62-040 PUSZCZYKOWO
WWW.CANIFEL.PL 

PESS: BIO-szampon ochronny 
z olejkiem neem 200 ml
Szampon do codziennej pielęgnacji każdego 
rodzaju sierści. Zawiera wyciąg z drzewa Me-
lia azadirachta (neem) dlatego jest szczegól-
nie polecany dla zwierząt mających problem 
z przesuszeniem sierści, podrażnieniami, sta-
nami zapalnymi i łupieżem. Dodatkowo peł-
ni funkcję ochronną skutecznie zniechęcając 
owady do przebywania w pobliżu zwierząt. 
Pojemność: 200 ml.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL
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PESS: BIO-szampon ułatwiający 
rozczesywanie 200 ml
Szampon do codziennej pielęgnacji każde-
go rodzaju sierści. Zawiera proteiny jedwa-
biu oraz kolagen, które wnikają w strukturę 
włosa i  naskórka, pomagając utrzymać ich 
sprężystość, elastyczność, zapobiegają łam-
liwości oraz plątaniu. Chronią przed nad-
miernym przesuszeniem i  elektryzowaniem 
się sierści. Pojemność: 200 ml.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL

PowAir Blok
PowAir Blok nie maskuje jedynie niechcia-
nych zapachów, ale działa u ich źródła, sku-
tecznie absorbując je z  powierzchni, mate-
riałów i powietrza. Korzystanie z bloków jest 
niezwykle proste, wystarczy otworzyć wieko 
i  wystawić na działanie powietrza. Trzy wa-
rianty zapachowe: Passion Fruit – marakuja, 
Apple Crumble – zapach jabłecznika z  kru-
szonką, Tropical Breeze – zapach tropikal-
nych owoców. Pojemność: 170 g.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE:
 C-LABEL POLSKA, UL. TATRZAŃSKA 78A, ŁÓDŹ
TEL. 530 700 530
WWW.C-LABEL.PL

Podkłady treningowe SPARK
Podkłady „Spark” to produkt najwyższej 
jakości, zawierający superabsorbent, 
który szybko zamienia  nawet duże 
ilości płynu w żel, pozostawiając suchą 
powierzchnię zewnętrzną. Specjalna 
warstwa dodatkowa zapobiega zadra-
paniom i  innym uszkodzeniom podkła-
du, a wyciąg z zielonej herbaty zapew-
nia właściwości antybakteryjne. Produkt 
polski! Dostępne rozmiary: 45x60cm, 
60x60cm i 90x60cm.

PHU INCOMED WOJCIECH ZGAJEWSKI
UL. OKULICKIEGO 7/9, 05-500 PIASECZNO
WWW.INCOMED.PL 
(WWW.FACEBOOK.COM/INCOMEDSPARK)

PUPIL – jednorazowe podkłady 
chłonne dla zwierząt
Podkłady Pupil to czystość i  higiena pod-
czas treningu zwierząt domowych, nie-
zbędna pomoc w opiece nad chorymi zwie-
rzętami, czy podczas cieczki. Sprawdzają 
się w  czasie podróży, jako zabezpieczenie 
legowiska, transportera, samochodu itp. 
Specjalne tłoczenia wspomagają rozprowa-
dzenie cieczy po podkładzie. „Pupil” to do-
bra jakość w  przystępnej cenie. Dostępne 
rozmiary: 60x90 cm i 60x60 cm.

PHU INCOMED WOJCIECH ZGAJEWSKI
UL. OKULICKIEGO 7/9, 05-500 PIASECZNO
WWW.INCOMED.PL
(WWW.FACEBOOK.COM/INCOMEDSPARK)
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Style Spray
Odżywka uniwersalna z proteinami dla każ-
dego rodzaju włosa. Regenerująca odżyw-
ka jest ważnym uzupełnieniem szamponu. 
Odżywia wewnętrzne struktury włosów, 
ułatwia rozczesywanie, nadaje piękny po-
łysk, działa antystatycznie i zapobiega fi lco-
waniu się sierści. Poprawia ukrwienie skóry 
i pigmentację włosów. Szczególnie polecana 
dla sierści pozbawionej blasku i  witalności, 
wymagającej natychmiastowej kuracji wita-
minowej.
Pojemność: 250 ml.

KOSMETYKI.DRLUCY.PL

Szampony i odżywki 
dla psów OVER Zoo
Preparaty z proteinami wełny kaszmir-
skiej dostosowane do poszczególnych 
ras oraz rodzajów sierści wyprodu-
kowane na bazie naturalnych skład-
ników takich jak olejek z  awokado, 
ekstrakt z  henny, skrzypu polnego, 
nagietka. Nie zawierają barwników ani 
soli, mogą być stosowane u psów po-
siadających wrażliwą skórę. Preparaty 
posiadają delikatny aromat, który nie 
drażni psa.

OVER ZOO
UL. WARSZAWSKA 65, 98-100 ŁASK
WWW.OVER-ZOO.PL

Puppy
Specjalna formuła szamponu dla szczeniąt 
pomaga utrzymać wrażliwą skórę szczenię-
cia w  czystości, nie podrażniając jej. Szam-
pon Puppy jest wyjątkowo łagodny dla 
delikatnej sierści szczeniąt, skutecznie myje 
i nie powoduje podrażnień. Można stosować 
u szczeniąt wszystkich ras. Dodatek prote-
in pszenicy odżywia sierść i  jest doskonale 
przyswajalny przez miękkie włosy szczeniąt. 
Szampon zapewnia lśniącą i puszystą sierść 
oraz zapobiega tworzeniu się kołtunów.
Pojemność: 250 ml.

KOSMETYKI.DRLUCY.PL

Szampon Espree Silky Show 
Shampoo
Luksusowy szampon przeznaczony dla dłu-
gowłosych psów. Zawiera rozpuszczalne 
w  wodzie proteiny jedwabiu, bardzo łatwo 
absorbowane przez włos i  skórę. Nawilża 
przesuszoną sierść, wzmacnia ją i  nabłysz-
cza. Dogłębnie odżywia oraz uelastycznia 
skórę i  sierść. Powoduje, że włos bardzo ła-
two się układa. Niezbędny dla psów wysta-
wowych o długiej, jedwabistej sierści.

DOG-MAT OKOROWSKI SP. J.
UL. GRUNWALDZKA 487B, 80-309 GDAŃSK
WWW.DOG-MAT.PL

Szampon dr Seidla z wyciągiem 
z owsa i aloesu
Specjalistyczny skoncentrowany szampon 
przeciwświądowy doskonały do pielęgnacji 
skóry przesuszonej i  skłonnej do podraż-
nień. Jest zalecany do stosowania pomoc-
niczo podczas terapii problemów skórnych, 
takich jak atopia czy zapalenie gruczołów 
łojowych. Zawarta w  szamponie alantoina 
łagodzi podrażnienia, wygładza i  zmiękcza 
skórę. Produkt skutecznie usuwa nawet 
silne zabrudzenia, przywracając włosom 
naturalną miękkość i  połysk. Nie zawiera 
barwników i substancji zapachowych. Opa-
kowanie: 220 ml.

LABORATORIUM DERMAPHARM SP. Z O.O.
UL. CZŁUCHOWSKA 12A, 01-100 WARSZAWA
WWW.DERMAPHARM.COM.PL

Szampony i odżywki dla psów 
OVER Zoo Dogs Premium
Linia profesjonalnych szamponów i  odży-
wek na bazie protein jedwabiu dostosowa-
nych do pielęgnacji każdego rodzaju włosa. 
Do produkcji preparatów wykorzystywane 
są najwyższej jakości surowce w  postaci 
ekstraktów ekologicznych (olejek arganowy, 
wyciąg z  bursztynu, ekstrakt z  miodu, olej 
migdałowy). Szampony dostępne w  formie 
koncentratu.

OVER ZOO
UL. WARSZAWSKA 65, 98-100 ŁASK
WWW.OVER-ZOO.PL

Szampon Espree Energee Plus 
„Dirty Dog”
Doskonałe rozwiązanie dla właścicieli tych 
psów, które z każdego spaceru wracają brud-
ne oraz takich, które potrzebują regularnej, 
głęboko odżywiającej pielęgnacji. Wyjątko-
wo dogłębne czyszczenie zapewniają wycią-
gi z kokosa i lawendy. Aloes, pantenol, jojoba 
oraz witaminy A, D i E intensywnie odżywia-
ją włos oraz skórę przywracając sierści blask 
i piękny, zdrowy wygląd.

DOG-MAT OKOROWSKI SP. J.
UL. GRUNWALDZKA 487B, 80-309 GDAŃSK
WWW.DOG-MAT.PL

Twin King – Duńskie 
zgrzebło 2w1
Wyjątkowe, dwustronne zgrzebło 
opracowane przez najlepszych duń-
skich groomerów i hodowców psów. 
Dzięki zastosowaniu unikalnych, 
opatentowanych ostrzy, zgrzebło 
niezwykle sprawnie usuwa podszer-
stek i martwą sierść nie przecinając 
przy tym zdrowego, okrywowego 
włosa. Solidne, trwałe i łatwe w uży-
ciu zgrzebło nadaje się zarówno dla 
właścicieli psów. jak i  profesjonali-
stów.

DOG-MAT OKOROWSKI SP. J.
UL. GRUNWALDZKA 487B, 80-309 GDAŃSK
WWW.DOG-MAT.PL
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Karma superpremium dla psów

60% MIĘSA
ZIEMNIAKI & ZIOŁA

UDOSKONALONA RECEPTURA
Mięso na pierwszym miejscu wśród składników
Bez pszenicy, kukurydzy, soi, tylko ziemniaki i ryż
SPECJALNA MIESZANKA PRZYPRAW wspierająca zdrowie,   
łagodne trawienie i lepszą kondycję Twojego psa.

www.ontario-pet.cz/pl
info.placekpolska@gmail.com

ASTOR-FOOD
ul. Kostrzyńska 168
66-400 Gorzów WLKP.
tel.: 95 720 80 70

MEGAZOO
Chodakowska 53/57
03-816 Warszawa
tel.: 22 870 06 31

ROKUS Inowrocław
ul. Transportowca 7
88-100 Inowrocław
tel.: 52 359 31 80

ROKUS Gdańsk
ul. Magnacka 25
80-180 Gdańsk
tel.: 58 322 11 26

ROKUS Łódź
ul. Konstantynowska 34
94-303 Łódź
tel.: 42 630 19 36

O nasze produkty pytaj w:
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PIES
ZDROWIE

Advantix Spot-on 
(40 mg + 200 mg)/ 0,4 ml, 
roztwór do nakrapiania
Substancja czynna: Imidakloprid 40 mg/0,4 ml, 
Permetryna 200 mg/0,4ml.
Wskazania: Zapobieganie i  zwalczanie infe-
stacji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus 
sanguineus, Dermacentor spp.) oraz pcheł (Cte-
nocephalides spp.) u psów, a także odstraszanie 
komarów i muchówek (Phlebotomus sp.). Pro-
dukt może być stosowany jako element złożo-
nego leczenia alergicznego pchlego zapalenia 
skóry (APZS). 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
BAYER ANIMAL HEALTH GMBH, D-51368 LEVERKUSEN, 
NIEMCY
WWW.WETERYNARIA.BAYER.COM.PL

ArthroScan Syrop – zdrowe stawy
Smakowity syrop dla psów, 250 ml 
lub 500 ml
Wspiera funkcjonowanie stawów. Skuteczny 
chondroprotetyk polecany profi laktycznie 
(szczenięta, duże rasy, nadwaga, psy sporto-
we) i wspomagająco w problemach ze strony 
układu ruchu (stany zapalne, zwyrodnienia, 
urazy). Produkt zawiera aż 9 składników ak-
tywnych m.in. glukozamina, chondroityna, 
omega 3, kolagen typu II, kwas hialuronowy, 
czarci pazur. 

SCANVET POLAND SP. Z O.O.
SKIERESZEWO, UL KISZKOWSKA 9, 62-200 GNIEZNO
TEL. 61 426 49 20, WWW.SCANVET.PL

Aqua Pro Animale Premium 
z dodatkiem aceroli
Aqua Pro Animale Premium z  acerolą to 
naturalna, górska woda źródlana, wzboga-
cona o  wyciąg z  aceroli brazylijskiej, która 
jest bardzo bogatym źródłem witaminy C. 
Przygotowana specjalnie z myślą o szczegól-
nych, psich potrzebach, nie tylko wzmacnia 
odporność, ale również wspomaga pracę ca-
łego organizmu oraz zapobiega jego szyb-
kiemu starzeniu.

AQUAPROANIMALE SP. Z O.O.
UL. DŁUGA 54 LOK. 1, 31-146 KRAKÓW
WWW.AQUAPROANIMALE.PL/

BambooStick
Patyczki do czyszczenia uszu psów
Opracowane przez lekarza weterynarii 
specjalnie do pielęgnacji uszu psów. Mają 
dużą powierzchnię wacika, a  dzięki temu 
dużą zdolność wchłaniania. Umożliwiają 
szybkie, wygodne i  bezpieczne czyszcze-
nie uszu bez ryzyka dla błony bębenkowej. 
Są znakomitym rozwiązaniem w  przypad-
ku profilaktyki i leczenia psiego ucha. Opa-
kowanie: 50 sztuk. Wersje: S/M i L/XL.

DYSTRYBUTOR W POLSCE: PORTICA S.C.
UL. P.O.W. 25, 90-248 ŁÓDŹ
WWW.PORTICA.PL

ArthroScan Kęsy – zdrowe stawy
Smakowite Kęsy dla psów, 60 kęsów
Produkt zawiera aż 10 składników wspo-
magających funkcjonowanie stawów, ich 
właściwości wzajemnie się uzupełniają, co 
zapewnia kompleksowe działanie. Składniki 
wspierają regenerację chrząstki stawowej, 
chronią przed czynnikami uszkadzającymi, 
uczestniczą w budowie chrząstki i mazi sta-
wowej, wykazują naturalne działanie prze-
ciwzapalne i łagodzące dolegliwości bólowe. 

SCANVET POLAND SP. Z O.O.
SKIERESZEWO, UL KISZKOWSKA 9, 62-200 GNIEZNO
TEL. 61 426 49 20, WWW.SCANVET.PL

ColoCeum Plus – stop biegunce
Pasta przeciwbiegunkowa dla 
psów i kotów, 15 ml lub 30 ml
Polecana przy biegunkach o różnej przyczy-
nie. Specjalistyczny skład – wyjątkowa kom-
binacja 5 aktywnych składników (smektyt, 
eletrolity, L-glutamina, prebiotyki, dekstroza 
+ glicerol). Skraca czas trwania biegunki. 
Wspomaga regenerację jelit i  umożliwia 
szybkie przywrócenie ich prawidłowej funk-
cji po chorobie. 

SCANVET POLAND SP. Z O.O.
SKIERESZEWO, UL KISZKOWSKA 9, 62-200 GNIEZNO
TEL. 61 426 49 20, WWW.SCANVET.PL
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Gammolen Active, 90 tabletek
Gammolen Active jest to dodatkowa porcja 
naturalnych: białek, aminokwasów (w  tym 
BCAA). Kompleks witamin, mikro- i  ma-
kroelementów dla psów o  zwiększonych 
potrzebach żywieniowych. Polecany dla 
psów: aktywnych, pracujących i  sporto-
wych i w czasie powrotu do zdrowia. Skład: 
Drożdże piwowarski, pyłek kwiatowy.

TYMOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
UL.WILLOWA 8/10 LOK.29, 00-790 WARSZAWA
WWW.GAMMOLENACTIVE.PL

Dermatisan® AURISAL - SILVER 
z molekułami srebra 
Działanie: Preparat przeznaczony do higie-
ny i  pielęgnacji zewnętrznego przewodu 
słuchowego oraz małżowiny usznej u psów 
i kotów. Składniki zawarte w preparacie po-
zwalają na szybkie usuniecie woskowiny 
oraz wykazują działanie przeciwzapalne, 
przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i kera-
toplastyczne.

PRODUCENT: VET-AGRO SP. Z O.O.
UL. GLINIANA 32, 20-616 LUBLIN 
WWW.VET-AGRO.PL

Gammolen 60 kapsułek; 150 kapsułek
Gammolen wspomaga funkcjonowanie skóry 
w dermatozach i nadmiernym wypadaniu sierści. 
Jest to unikalna kompozycja olejów roślinnych, 
w  której proporcje kwasów tłuszczowych omega 
6 i  omega 3 zostały specjalnie dobrane dla 
uzyskania najlepszych efektów.
Skład: olej lniany, olej z ogórecznika.

TYMOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
UL.WILLOWA 8/10 LOK.29, 00-790 WARSZAWA
WWW.GAMMOLEN.PL

DENTAL SPRAY
odświeża oddech, działa 
przeciwbakteryjnie, hipoalergiczny
Supreme
Preparat przeznaczony do utrzymania prawidłowej 
higieny jamy ustnej zwierząt. Zawarta w  Dental Spray 
chlorheksydyna ma na celu niszczenie bakterii próchni-
cotwórczych, które są częstą przyczyną chorób zębów 
i  dziąseł oraz powstawania nieświeżego oddechu. Re-
gularne stosowanie Dental Spray zapobiega osadzaniu 
się kamienia nazębnego i powstawaniu nieprzyjemnego 
zapachu.

SELECTA HTC
WWW.SELECTAHTC.COM.PL
HANDEL@SELECTAHTC.COM.PL
22 751 67 96

GIMDOG SPORTSNACKS MINI 
KNOCHEN MIT RIND
Przysmak dla psów z  wołowiną i  L-karnity-
ną. Snaki przyrządzone ze świeżego mięsa. 
Stanowią rewelacyjną nagrodę. Dzięki za-
wartości L-karnityny zapewniona jest odpo-
wiednia dawka energii, co pomaga utrzymać 
psa w  dobrej kondycji. W  połączeniu z  ru-
chem następuje redukcja nadmiaru tłuszczu 
w tkankach.

DYSTRYBUTOR: 
PPIHZ ZOOLOG 
UL. SOŁTYSOWICKA 27B
51-168 WROCŁAW
WWW.ZOOLOG.PL

Ekologiczny olej lniany 
Revitalen dla psów
Wspomaga wchłanianie wielu istotnych 
witamin, takich jak witamina A, witamina E, 
witamina D i witamina K. Olej lniany stabili-
zuje równowagę hormonalną u suk, przez co 
zalecany jest do podawania podczas steryli-
zacji oraz podczas cieczki lub laktacji. Działa 
doskonale na rozwój szczeniąt zarówno jeśli 
chodzi o  psychikę, jak i  motorykę. Kwasy 
tłuszczowe optymalizują dostarczanie tlenu 
do komórek i mają działanie przeciwzapalne.

ZŁOTO POLSKIE FAMILY BUSINESS S.C.
UL. PIWNA 5, 62-800 KALISZ
WWW.REVITALEN.PL/ANIMALS/

Gryzak stomatologiczny Hartz® 
Chew’n Clean® Bend-A-Bone™
Rewolucyjne gryzaki stomatologiczne z  serii 
Chew’n Clean z  opatentowaną formułą DEN-
TASHIELD zawartą w   jadalnym nadzieniu 
wpływają na zdrowie zębów, usuwają kamień 
nazębny i ograniczają jego powstawanie. HAR-
TZ® Chew’n Clean® Bend-a-Bone® wykonane są 
z trwałej powłoki nylonowej nasączonej aroma-
tem bekonowym. Jadalne nadzienie o  smaku 
bekonu pobudza i zachęca psa do zabawy i gry-
zienia, a  formuła Dentashield demineralizuje 
powstałą płytkę nazębną.  Dostępne w różnych 
kształtach, kolorach  i wielkościach.

WYŁĄCZNY IMPORTER:
P.P.H. ESKULAP S.J., UL. ELSNERA 6, 44-105 GLIWICE, 
BIURO@ESKULAP.GLIWICE.PL 
WWW.HARTZ.PL

Drontal Dog Flavour 
Substancja czynna: 150 mg febantelu, 50 mg 
pyrantelu odpowiadające 144 mg pyrantelu 
embonianu, 50 mg prazykwantelu/ 1 tabletka.
Wskazania: Zwalczanie inwazji mieszanych, 
wywoływanych przez nicienie i tasiemce prze-
wodu pokarmowego psów następujących 
gatunków: Toxocara canis, Toxascaris leonina, 
Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, 
Trichuris vulpis, Echinococcus granulosus, Echi-
nococcus multilocularis, Dipylidium caninum, 
Taenia spp., Mesocestoides spp.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
BAYER ANIMAL HEALTH GMBH, 
KAISER-WILHELM-ALLEE 50; BUILDING 6700 MON; 
D-51373 LEVERKUSEN, NIEMCY
WWW.WETERYNARIA.BAYER.COM.PL
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skuteczne środki do odstraszania pcheł, kleszczy i komarów

krople dla małych, średnich i dużych psów

wysoka jakość poparta badaniami laboratoryjnymi
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EFA Olie – zdrowa skóra 
i piękna sierść
Krople z NNKT i witaminami 
dla psów i kotów, 30 ml
Wspomaga funkcje skóry w  stanach zapal-
nych i  innych problemach dermatologicz-
nych. Polecany także w  stanach nadmier-
nego linienia czy łupieżu, utrzymuje skórę 
i okrywę włosową w dobrej kondycji. Dodat-
kowo wykazuje działanie ogólnoustrojowe - 
wspiera serce, układ nerwowy, opóźnia pro-
cesy starzenia. Zawartość omega 3 zapewnia 
naturalne działanie przeciwzapalne. 

SCANVET POLAND SP. Z O.O.
SKIERESZEWO, UL KISZKOWSKA 9, 62-200 GNIEZNO
TEL. 61 426 49 20, WWW.SCANVET.PL

EMULSJA DO USZU – bez parabenów, 
przeciwgrzybicza – Supreme
Przeznaczona do utrzymania prawidłowej higieny uszu 
zwierząt. Emulsja do Uszu skutecznie rozpuszcza zabru-
dzenia oraz wydzieliny nie uszkadzając przy tym naturalnej 
warstwy lipidowej uszu. Dzięki zawartości chlorheksydy-
ny Emulsja do Uszu wykazuje działanie przeciwgrzybicze 
i przeciwbakteryjne, D-panthenol przyspiesza regenerację 
i  wspomaga gojenie uszkodzeń. Regularne stosowanie 
Emulsji do Uszu pozwala zapobiegać nawrotom infekcji 
o podłożu grzybiczym i bakteryjnym.

SELECTA HTC
WWW.SELECTAHTC.COM.PL
HANDEL@SELECTAHTC.COM.PL
TEL. 22 751 67 96

EKTOPAR® Płyn do zwalczania 
pcheł i kleszczy u psów
Postać produktu: Roztwór do nakrapiania 
bezpośrednio na skórę. Substancje czynne: 
permetryna 74,4 g/ 100 ml; 1 ml – dla psów 
małych o masie do 15 kg; 2 ml – dla psów du-
żych o masie powyżej 15 kg; NIE STOSOWAĆ 
U KOTÓW. NIE STOSOWAĆ U SZCZENIĄT PO-
NIŻEJ 2 TYGODNIA ŻYCIA. Produkt przezna-
czony wyłącznie do użytku profesjonalnego. 
Produkt biobójczy, należy używać z  zacho-
waniem szczególnych środków ostrożności. 
Przed użyciem należy przeczytać etykietę 
i ulotkę informacyjną. 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: VET-AGRO SP. Z O.O.
UL. GLINIANA 32, 20-616 LUBLIN 
WWW.VET-AGRO.PL

Fiprex® S, 75 mg/1 ml roztwór 
do nakrapiania dla psów
Substancja czynna: Fipronil 75 mg/1 ml. 
Wskazania: Zwalczanie inwazji pcheł 
(Ctenocephalides spp.), kleszczy (Ixodes 
spp.) i  wszy (Linognatus spp.) u  psów. 
Działanie zabezpieczające przed inwazją 
pcheł do 8  tygodni, kleszczy do 4  tygo-
dni. Fiprex® można stosować jako lecze-
nie wspomagające alergicznego pchlego 
zapalenia skóry (APZS). 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: VET-AGRO SP. Z O.O.
UL. GLINIANA 32, 20-616 LUBLIN 
WWW.VET-AGRO.PL
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Fiprex® L, 300 mg/4 ml 
roztwór do nakrapiania 
dla psów
Substancja czynna: Fipronil 300 mg/4 ml. 
Wskazania: Zwalczanie inwazji pcheł (Cte-
nocephalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) 
i wszy (Linognatus spp.) u psów. Działanie 
zabezpieczające przed inwazją pcheł do 
8 tygodni, kleszczy do 4 tygodni. Fiprex® 
można stosować jako leczenie wspoma-
gające alergicznego pchlego zapalenia 
skóry (APZS). 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: VET-AGRO 
SP. Z O.O.
UL. GLINIANA 32, 20-616 LUBLIN 
WWW.VET-AGRO.PL

FreshAid 
– zdrowe zęby i świeży oddech
Żel do pielęgnacji jamy ustnej 
dla psów i kotów, 120 ml
Składniki  żelu zapobiegają  odkładaniu się 
płytki i  kamienia nazębnego, neutralizują 
przykry zapach z jamy ustnej oraz pobudzają 
procesy gojenia dziąseł. Wykazują działanie 
przeciwzapalne na błony śluzowe jamy ust-
nej. Regularne stosowanie utrzymuje jamę 
ustną pupila w dobrej kondycji.

SCANVET POLAND SP. Z O.O.
SKIERESZEWO, UL KISZKOWSKA 9, 62-200 GNIEZNO
TEL. 61 426 49 20, WWW.SCANVET.PL

Fiprex® M, 150 mg/2 ml 
roztwór do nakrapiania 
dla psów
Substancja czynna: Fipronil 150 mg/2 ml. 
Wskazania: Zwalczanie inwazji pcheł (Cte-
nocephalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) 
i wszy (Linognatus spp.) u psów. Działanie 
zabezpieczające przed inwazją pcheł do 
8 tygodni, kleszczy do 4 tygodni. Fiprex® 
można stosować jako leczenie wspoma-
gające alergicznego pchlego zapalenia 
skóry (APZS). 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: VET-AGRO 
SP. Z O.O.
UL. GLINIANA 32, 20-616 LUBLIN 
WWW.VET-AGRO.PL

Foresto 1,25 g + 0,56 g obroża dla kotów i psów 
o masie ciała ≤ 8 kg

Substancja czynna: imidaklopryd 1,25 g, flumetryna 0,56 g/obro-
ża (12,5 g).

Wskazania:  W  celu leczenia i  zapobiegania infestacji pcheł, 
kleszczy i  wszołów przez okres do 8 miesięcy. Obroża jest 
wodoodporna i  bezzapachowa. Dzięki polimerowej matrycy, 
z  obroży powoli uwalniane są, w  dawkach kontrolowanych, 
dwa aktywne składniki o dowiedzionej skuteczności – imidaklo-
prid i fl umetryna. Działając razem, składniki te wykazują wyso-

ką skuteczność w zwalczaniu kleszczy i pcheł, przy czym zwierzę 
otrzymuje zawsze taką ich dawkę, która zapewnia mu optymalną 

ochronę. Produkt wykazuje właściwości repelencyjne – zapobiega 
ukąszeniu zwierzęcia przez kleszcze, redukuje zatem ryzyko zaraże-

nia chorobami odkleszczowymi. Foresto może być elementem terapii alergicznego 
pchlego zapalenia skóry (APZS).

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY 
BAYER ANIMAL HEALTH GMBH, KAISER WILHELM ALLEE 50, D-51373 LEVERKUSEN, 
NIEMCY

Fiprex® Spray 0, 5 g/100 ml 
roztwór na skórę dla
psów i kotów 
Substancja czynna: Fipronil 0, 5 g/100 ml. 
Wskazania: Zwalczanie inwazji pcheł (Cte-
nocephalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) 
i wszy (Linognatus spp.) u psów i kotów. 
Działanie zabezpieczające przed inwazją 
pcheł do 8 tygodni, kleszczy do 4 tygo-
dni. Fiprex® można stosować jako lecze-
nie wspomagające alergicznego pchlego 
zapalenia skóry (APZS). 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: VET-AGRO 
SP. Z O.O.
UL. GLINIANA 32, 20-616 LUBLIN
WWW.VET-AGRO.PL

GAME DOG PERFORMANCE 
NUTRITION AniFlexi HA
Pokarm uzupełniający na bazie kolagenu 
i  kwasu hialuronowego dla psów, wspoma-
gający syntezę, regenerację i  prawidłowe 
funkcjonowanie stawów. Zalecany jest szcze-
gólnie dla zwierząt z dolegliwościami powo-
dowanymi zwyrodnieniowymi zaburzeniami 
układu ruchowego oraz dla psów młodych 
w okresie intensywnego wzrostu, u których 
mogą wystąpić nieprawidłowości w rozwoju 
chrząstek stawowych. Kompleksowe działa-
nie kilku substancji chondroprotetycznych 
w jednym preparacie gwarantuje doskonałe 
efekty stosowania.

ALGIS ANIMALS SP. Z O.O.
UL. RACJONALIZACJI 6/8, 02-673 WARSZAWA
TEL. 734 130 188
WWW.GAMEDOG.EU

Fiprex® XL, 412,5 mg/5,5 ml 
roztwór do nakrapiania 
dla psów
Substancja czynna: Fipronil 412,5 mg/5,5 ml. 
Wskazania: Zwalczanie inwazji pcheł (Cteno-
cephalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) i  wszy 
(Linognatus spp.) u  psów. Działanie zabez-
pieczające przed inwazją pcheł do 8 tygodni, 
kleszczy do 4 tygodni. Fiprex® można stoso-
wać jako leczenie wspomagające alergiczne-
go pchlego zapalenia skóry (APZS). 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: VET-AGRO
SP. Z O.O.
UL. GLINIANA 32, 20-616 LUBLIN 
WWW.VET-AGRO.PL

GAME DOG PERFORMANCE 
NUTRITION AniFlexi+
Game Dog AniFlexi+ jest innowacyjnym, 
wieloskładnikowym suplementem diety dla 
psów, wspomagającym prawidłową pracę 
układu ruchu. Preparat na bazie hydrolizo-
wanego kolagenu, zalecany jest dla zwierząt 
z  zaburzeniami w  funkcjonowaniu stawów 
oraz dla młodych psów ras dużych i olbrzy-
mich, w  okresie intensywnego wzrostu, 
u których mogą wystąpić nieprawidłowości 
w  rozwoju chrząstek stawowych. Produkt 
dwukrotnie został nagrodzony w  konkursie 
Top For Dog w kategorii suplementów diety.

ALGIS ANIMALS SP. Z O.O.
UL. RACJONALIZACJI 6/8, 02-673 WARSZAWA
TEL. 734 130 188
WWW.GAMEDOG.EU
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GAME DOG PERFORMANCE 
NUTRITION IsoDog
Pokarm uzupełniający do stosowania w za-
burzeniach równowagi wodno-elektro-
litowej. Stanowi optymalną kompozycję 
węglowodanów i składników mineralnych, 
dzięki czemu przeciwdziała odwodnieniu 
oraz utracie elektrolitów. Podawanie pre-
paratu IsoDog zaleca się podczas inten-
sywnego wysiłku, w  przypadku biegunek 
lub wymiotów, upalnej pogody, w okresie 
rekonwalescencji, u  suk w  czasie porodu 
i laktacji oraz w innych stanach, grożących 
wystąpieniem odwodnienia, niezależnie 
od przyczyny.

ALGIS ANIMALS SP. Z O.O.
UL. RACJONALIZACJI 6/8, 02-673 WARSZAWA
TEL. 734 130 188
WWW.GAMEDOG.EU

Happs obroża przeciw pchłom i kleszczom dla psów 
Obroża do zwalczania pcheł i kleszczy u psów małych/dużych. Zapewnia 
skuteczną ochronę aż do 6 miesięcy. Dodatkowo hamuje namnażanie 
pcheł, niszcząc ich jaja i  larwy. Nie zakłóca zmysłu powonienia, jest od-
porna na wodę, a wygodne zapięcie pozwala na regulowanie jej długości. 

BROS SP. Z O.O. SP. K.
UL. KARPIA 24, 61-619 
POZNAŃ 
WWW.HAPPS.PL

GAME DOG PERFORMANCE 
NUTRITION GameVit
Pokarm uzupełniający dla szczeniąt i psów 
dorosłych. Preparat jest źródłem witamin, 
minerałów i  aminokwasów, uzupełnia 
niedobory tych składników w  diecie. Po-
prawia jakość odżywczą pokarmu i sprzyja 
zachowaniu doskonałej kondycji w  czasie 
krytycznych faz hodowlanych: wzrost, 
rozwój, ciąża, laktacja, starzenie się. Ze 
względu na zwiększone zapotrzebowanie 
pokarmowe preparat zaleca się podawać 
również psom w  czasie rekonwalescencji 
lub aktywnym, wystawowym i  pracują-
cym, w celu poprawienia ogólnej kondycji 
i wyników treningowych.

ALGIS ANIMALS SP. Z O.O.
UL. RACJONALIZACJI 6/8, 02-673 WARSZAWA
TEL. 734 130 188
WWW.GAMEDOG.EU

HAPPS Herbal – krople na pchły i kleszcze dla psów
Wygodne i  łatwe 
w  użyciu krople 
HAPPS HERBAL to 
preparat do odstra-
szania pcheł i  klesz-
czy, który aplikuje 
się bezpośrednio na 
skórę psa. Może być 
stosowany zarówno 
u  dorosłych zwie-
rząt, jak i u szczeniąt 
powyżej 12 tygo-

dnia życia. 4 aplikacje zapewniają ochronę do 16 tygodni.

BROS SP. Z O.O. SP. K.
UL. KARPIA 24, 61-619 POZNAŃ 
WWW.HAPPS.PL

GAME DOG PERFORMANCE 
NUTRITION omega 3
Preparat uzupełniający dedykowany jako 
uzupełnienie diety psów w  każdym wieku 
w  niezbędne nienasycone kwasy tłuszczo-
we z rodziny omega 3. Szczególnie zalecany 
dla psów sportowych i  pracujących, szcze-
niąt w okresie wzrostu, reproduktorów i suk 
hodowlanych, psów z obniżoną odporno-
ścią i skłonnościami do alergii oraz zwierząt 
cierpiących z powodu niewydolności nerek, 
wad serca i  zwyrodnień stawów. Stoso-
wanie preparatu poleca się także w  czasie 
okresowej wymiany okrywy włosowej, przy 
nadmiernym wypadaniu sierści oraz w przy-
padkach stanów zapalnych i chorób skóry.

ALGIS ANIMALS SP. Z O.O.
UL. RACJONALIZACJI 6/8, 02-673 WARSZAWA
TEL. 734 130 188
WWW.GAMEDOG.EU

HAPPS płyn na kleszcze 
i komary dla zwierząt
Płyn skutecznie chroni zwierzęta (psy, koty) 
przed ukąszeniami kleszczy, komarów, me-
szek i os. Odstrasza komary i meszki aż do 6 h, 
a kleszcze i osy aż do 4 h.

BROS SP. Z O.O. SP. K.
UL. KARPIA 24, 61-619 POZNAŃ 
WWW.HAPPS.PL

Genomune – na odporność
Syrop na odporność 
dla psów, kotów, szczeniąt 
i kociąt, 100 ml
Zawiera wysokooczyszczony beta-1/
3-1/6-D-glukan (Pleuran), który wyka-
zuje silne działanie immunostymulu-
jące, wzmacnia naturalną odporność. 
Polecany przy spadku odporności, 
osłabieniu, podatności na infekcje, 
w  okresie rekonwalescencji, u  mło-
dych zwierząt w okresie luki immuno-
logicznej i odsadzenia od matki. 

SCANVET POLAND SP. Z O.O.
SKIERESZEWO, UL KISZKOWSKA 9, 
62-200 GNIEZNO
TEL. 61 426 49 20, WWW.SCANVET.PL

Irish-Cal dla psów i kotów
Karma uzupełniająca dla szczeniąt, 
kociąt, młodych zwierząt w  okresie 
wzrostu, suk i  kotek ciężarnych oraz 
karmiących, a także dla dorosłych psów 
średnich i dużych ras. Mieszanina wyso-
kiej jakości minerałów, głównie fosfo-
ranu wapnia. Irish-Cal jest też źródłem 
magnezu i witamin z grupy B. Wspoma-
ga zdrowy i  prawidłowy wzrost układu 
szkieletowego, zapewnia wykształcenie 
silnych i mocnych zębów.

BEAPHAR POLSKA SP. Z O.O. 
UL. OGRODNIKÓW 2, 84-240 REDA 
WWW.BEAPHAR.PL
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KetoScan – specjalistyczny 
szampon dla psów i kotów, 100 ml
Nowy szampon dermatologiczny KetoScan 
zawiera ketokonazol, który wykazuje właści-
wości przeciwgrzybicze. Szampon przezna-
czony jest dla psów i  kotów ze skłonnością 
do łupieżu, dermatoz i  stanów zapalnych tła 
grzybiczego. Ketokonazol hamuje rozwój 
grzybów, w  tym drożdżaków Malassezia pa-
chydermatis. Szampon posiada naturalne pH, 
zawiera łagodne składniki pielęgnujące, bez 
siarczanów i parabenów. Opakowanie 100 ml.

SCANVET POLAND SP. Z O.O.
SKIERESZEWO, UL KISZKOWSKA 9, 62-200 GNIEZNO
TEL. 61 426 49 20, WWW.SCANVET.PL

Kiltix dla dużych psów, 4,5 g 
+ 1,013 g, propoksur + 
fl umetryna/obroża
Substancja czynna: propoksur 4,5 g, 
fl umetryna 1,013 g/obroża(45g)
Wskazania: Do zwalczania i  ochrony przed 
inwazją kleszczy z gatunku Rhipicephalus san-
guineus oraz Ixodes ricinus, jak też pcheł Cteno-
cephalides canis, Ctenocephalides felis u  psów.
Działanie preparatu rozpoczyna się w  ciągu 
pierwszej doby od założenia obroży i utrzymu-
je się przez siedem miesięcy.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
BAYER ANIMAL HEALTH GMBH, KAISER-WILHELM-ALLEE 50; 
BUILDING 6700 MON; D-51373 LEVERKUSEN, NIEMCY
WWW.WETERYNARIA.BAYER.COM.PL

KetoScan Plus – specjalistyczny 
szampon dla psów i kotów, 100 ml
Innowacyjny szampon dermatologiczny Ke-
toScan PLUS zawiera ketokonazol i  chlorhek-
sydynę. Przeznaczony jest dla psów i  kotów 
ze skłonnością do łupieżu, dermatoz i  stanów 
zapalnych tła grzybiczego i bakteryjnego. Keto-
konazol hamuje rozwój grzybów, w tym droż-
dżaków Malassezia pachydermatis. Chlorheksy-
dyna działa antyseptycznie, szczególnie wobec 
bakterii Gram-dodatnich (m.in. gronkowców 
Staphylococcus pseudintermedius). Szampon 
posiada naturalne pH, zawiera naturalne skład-
niki pielęgnujące, bez siarczanów i parabenów. 
Opakowanie 100 ml.

SCANVET POLAND SP. Z O.O.
SKIERESZEWO, UL KISZKOWSKA 9, 62-200 GNIEZNO
TEL. 61 426 49 20, WWW.SCANVET.PL

No Stress Spot On dla psów
Preparat, który skutecznie i w naturalny spo-
sób pomaga wyciszyć się psom i  ogranicza 
problemy behawioralne u  psów wszystkich 
ras i  w  każdym wieku. Zawarty w  kroplach 
ekstrakt walerianowy po jednorazowej apli-
kacji będzie działać wyciszająco do 1 tygo-
dnia. No Stress Spot On dla psów jest cennym 
wsparciem w  przypadkach takich jak: uciąż-
liwe szczekanie, zachowania destrukcyjne 
i kłopotliwe znakowanie terenu. 

BEAPHAR POLSKA SP. Z O.O. 
UL. OGRODNIKÓW 2, 84-240 REDA 
WWW.BEAPHAR.PL
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Obroża biobójcza PERMECTA
Obroża przeciw kleszczom i  pchłom dla 
psów, skuteczna w  użyciu przez 90 dni. 
Obroża biobójcza PERMECTA służy do 
zwalczania kleszczy i pcheł. Efekty działania 
obroży są już widoczne po 48 godzinach 
od jej założenia. Zastosowanie: Wykazana 
badaniami eliminacja kleszczy przez 90 
dni i  eliminacja pcheł przez 90 dni. Obroża 
ma delikatny zapach charakterystyczny dla 
olejku geraniowego. Przeciwwskazania: Nie 
stosować u kotów, nie stosować u szczeniąt 
poniżej 3 miesięcy, nie stosować u zwierząt 
chorych lub będących w trakcie rekonwale-
scencji.

BEAPHAR POLSKA SP. Z O.O. 
UL. OGRODNIKÓW 2, 84-240 REDA 
WWW.BEAPHAR.PL

Scanomune – na odporność
Kapsułki z beta-1/3-1/6-D-glukanem 
dla psów i kotów, 30 kapsułek
Beta-1/3-1/6 –D-glukan (Pleuran) o  naj-
wyższym stopniu oczyszczenia zapewnia 
skuteczne działanie wspomagające odpor-
ność. Stymuluje komórki układu immuno-
logicznego, szczególnie makrofagi, do walki 
z  infekcjami różnego typu. Do stosowania 
w stanach osłabienia organizmu, podatności 
na infekcje, w okresie długotrwałego stresu 
i  innych sytuacjach negatywnie wpływają-
cych na układ odpornościowy.

SCANVET POLAND SP. Z O.O.
SKIERESZEWO, UL. KISZKOWSKA 9, 62-200 GNIEZNO
TEL. 61 426 49 20, WWW.SCANVET.PL

Obroża adaptacyjna dr Seidla 
dla psów
To nowoczesny i wieloskładnikowy produkt. 
Zawiera kompozycję naturalnych substan-
cji oddziaływujących na zachowanie psów 
podobnie jak feromony. Kompozycja ta 
odpowiada znanej już od 1996 roku miesza-
ninie ujawnionej w  patencie europejskim 
EP0724832. Zastosowanie obroży w  trakcie 
terapii behawioralnej znacznie wspomaga 
jej proces. Jest odpowiedni dla psów w każ-
dym wieku, również dla szczeniąt. Bezpiecz-
ny dla ludzi. Obroża działa przez okres 30 
dni. Długość: 75 cm.

LABORATORIUM DERMAPHARM SP. Z O.O.
UL. CZŁUCHOWSKA 12A, 01-100 WARSZAWA
WWW.DERMAPHARM.COM.PL

Sabunol GPI obroże ozdobne 
złote dla psów
Dwa nowe wzory obroży ozdobnych Sabunol GPI 
w  odcieniu złotym. Unikatowe połączenie trzech 
składników: permetryny (50 g/1 kg), imidachlo-
prydu (10 g/1 kg) i  geraniolu (5 g/1 kg), zapewnia 
tym produktom skuteczność działania przez 90 dni. 
Efekty są widoczne po 48 godzinach od założenia. 
Obroże są wodoodporne. Dostępne w  dwóch dłu-
gościach: 35 cm i 50 cm.

Produkty biobójcze, nr pozwolenia na obrót: 
6704/16. Produktów biobójczych należy używać 
z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym 
użyciem należy przeczytać etykietę i informacje do-
tyczące produktu.

LABORATORIUM DERMAPHARM SP. Z O.O.
UL. CZŁUCHOWSKA 12A, 01-100 WARSZAWA
WWW.DERMAPHARM.COM.PL

Relaxer Kęsy – stres i problemy 
behawioralne
Smakowite Kęsy dla psów, 60 
kęsów
Zawiera biopeptyd o  naturalnym działaniu 
przeciwlękowym oraz inne składniki sprzy-
jające poprawie nastroju i  zmniejszające 
objawy stresu u psów (L-teanina, L-tryptofan 
i witaminy). Produkt polecany w sytuacjach 
stresowych u  psów (np. głośne dźwięki, 
burze, podróż itp.), szczególnie u psów lękli-
wych i nadpobudliwych. Stosuje się go także 
w zaburzeniach zachowania, wspomaga te-
rapię behawioralną.

SCANVET POLAND SP. Z O.O.
SKIERESZEWO, UL KISZKOWSKA 9, 62-200 GNIEZNO
TEL. 61 426 49 20, WWW.SCANVET.PL

Szampon Premium – biała sierść
Opracowany przez lekarzy weterynarii, szam-
pon z  szarotką i  ekstraktem z  drzewa shea 
(masłosz Parka) przeznaczony jest dla psów 
o  umaszczeniu białym lub jasnym. Sprawia, 
iż sierść staje się błyszcząca, podkreśla jej na-
turalny kolor i  zapobiega żółknięciu. Łagod-
na formuła szamponu delikatnie pielęgnuje 
wrażliwą skórę i  chroni ją przed przesusze-
niem. Dzięki tonizującym właściwościom 
szamponu, sierść zyskuje zdrowy i promienny 
wygląd. Seria Premium obejmuje też inne ro-
dzaje szamponów dla psów i jeden dla kotów. 

BEAPHAR POLSKA SP. Z O.O. 
UL. OGRODNIKÓW 2, 84-240 REDA 
WWW.BEAPHAR.PL

Relaxer Vet Plus – stres i proble-
my behawioralne
Smakowity syrop dla psów, kotów 
i zwierząt futerkowych, 250 ml
Skuteczna pomoc w  problemach behawio-
ralnych – np. lęk separacyjny, fobie dźwięko-
we, nadpobudliwość. Polecany także przed 
sytuacjami stresowymi – np. podróż, pobyt 
w hotelu, przeprowadzka, nowi domownicy 
lub nowe zwierzę w domu. Zawiera natural-
ne składniki (m.in. biopeptydy, L-tryptofan) 
wpływające na poprawę nastroju, redukcję 
lęku i odczuwania stresu.

SCANVET POLAND SP. Z O.O.
SKIERESZEWO, UL. KISZKOWSKA 9, 62-200 GNIEZNO
TEL. 61 426 49 20, WWW.SCANVET.PL

Tick Twister
Kleszczołapki
Haczyki do szybkiego, bezpieczne-
go usuwania kleszczy. Opracowane 
i  sprawdzone przez lekarzy wetery-
narii. Usuwają wszystkie kleszcze bez 
względu na ich wielkość i  umiejsco-
wienie. Nie ściskają kleszcza, co mini-
malizuje ryzyko zakażenia chorobami 
odkleszczowymi. Niełamliwe. Orygi-
nalne, produkowane we Francji. Opa-
kowanie: 2 haczyki, duży i mały.

DYSTRYBUTOR W POLSCE: PORTICA S.C.
UL. P.O.W. 25, 90-248 ŁÓDŹ
WWW.PORTICA.PL
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POLSKI PRODUCENT
www.incomed.pl

www.facebook.com/incomedspark

PODKŁADY CHŁONNE TOALETA / KUWETA       WIÓRKI 
CELULOZOWE

R E K L A M A ▶
Zymodent pasta – zdrowe zęby 
i świeży oddech
Enzymatyczna pasta do zębów dla 
psów i kotów, 100 ml
Skutecznie oczyszcza zęby z  osadu, neutralizuje 
przykry zapach z  jamy ustnej i  zapobiega powsta-
waniu kamienia nazębnego. Zawiera kompleks 
specjalnych enzymów, łagodny środek abrazyjny 
i  związki cynku. Działanie składników pasty wza-
jemnie się uzupełnia, zapewniając skuteczną hi-
gienę jamy ustnej i zębów u zwierząt. Opakowanie 
zawiera szczoteczkę do zębów. Produkt posiada 
Rekomendację Sekcji Stomatologii Polskiego Sto-
warzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.

SCANVET POLAND SP. Z O.O.
SKIERESZEWO, UL. KISZKOWSKA 9, 62-200 GNIEZNO
TEL. 61 426 49 20, WWW.SCANVET.PL

PESS: BIO-preparat ochronny 
z olejkiem geraniowym 
Preparat pielęgnacyjno-ochronny dla psów 
i  kotów, zawiera olejek geraniowy. Nadaje 
sierści odświeżenie i  poprawia jej wygląd. 
Dodatkowo pozostawia przyjemny zapach, 
który skutecznie chroni zwierzę przed ata-
kiem pcheł i  kleszczy. Preparat stanowi do-
skonałe uzupełnienie profi laktyki przeciwko 
pasożytom zewnętrznym zwierząt. Pojem-
ność: 250 ml.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL

PESS: BIO-obroża z olejkami 
eterycznymi 
Obroża pielęgnacyjno-ochronna dla psów. 
Zawiera naturalne olejki eteryczne, które 
posiadają silne właściwości antyseptyczne, 
pielęgnacyjne i  łagodzące. Dodatkowo po-
zostawiają przyjemny zapach, który chro-
ni zwierzę przed atakiem pcheł i  kleszczy. 
Obroża dostępna jest w  kolorze zielonym 
oraz dwóch długościach: 40 cm i 60 cm.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL

PESS: BIO-spot on z olejkiem 
geraniowym i dimetikonem 
Preparat pielęgnacyjno-ochronny w  formie 
kropli dla psów i kotów, posiada doskonałe 
właściwości pielęgnacyjne oraz wzmocnio-
ne właściwości ochronne przeciwko pchłom 
i kleszczom. Zawiera dimetikon, który w spo-
sób mechaniczny unieszkodliwia owady. 
Dostępny w dwóch wariantach: dla zwierząt 
do 10 kg – 4 tubki po 1 g; 10-20 kg – 4 tubki 
po 2 g.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL
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PESS: BIO-zasypka ochronna 
z olejkiem geraniowym 
Preparat pielęgnacyjno-ochronny dla psów 
i  kotów, zawiera olejek geraniowy. Nadaje 
sierści odświeżenie i  poprawia jej wygląd. 
Dodatkowo pozostawia przyjemny zapach, 
który skutecznie chroni zwierzę przed ata-
kiem pcheł i  kleszczy. Preparat stanowi do-
skonałe uzupełnienie profi laktyki przeciwko 
pasożytom zewnętrznym zwierząt. Masa 
netto: 100 g.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL

PESS: Szampon owadobójczy 
AKIM 200 ml 
Szampon dla psów AKIM posiada doskonałe 
właściwości myjące, jak również zapewnia 
skuteczną ochronę przeciwko ektopasożytom. 
Niszczy pchły, kleszcze i inne insekty. Polecany 
jako pierwszy etap walki z  inwazją pcheł. Za-
wiera permetrynę. Pojemność: 200 ml.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL

PESS: BIO-spot on z olejkiem 
neem 
Preparat pielęgnacyjno-ochronny w  formie 
kropli dla psów i kotów. Zawiera olej neem, 
który posiada doskonałe właściwości nawil-
żające, regenerujące i  łagodzące. Dodatko-
wo tworzy na powierzchni skóry i włosa swo-
isty płaszcz ochronny przeciwko owadom. 
Dostępny w dwóch wariantach: dla zwierząt 
do 10 kg – 4 tubki po 1 g; 10-20 kg – 4 tubki 
po 2,5 g.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL

PESS: Preparat owadobójczy 
MUSZKA 250 ml 
Aerozol Muszka zapewnia skuteczną ochro-
nę przeciwko ektopasożytom. Zwalcza 
pchły, kleszcze i  inne insekty u  psów. Nie-
zastąpiony jako doraźne zabezpieczenie 
na spacery po lesie. Świetnie sprawdza się 
również do dezynsekcji posłań i  legowisk. 
Zawiera: Permetrynę. Pojemność: 250 ml.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL

PESS: Preparat owadobójczy 
FLEA-KIL PLUS 250 ml
Aerozol FLEA-KIL PLUS zapewnia skuteczną 
ochronę przeciwko ektopasożytom. Zwal-
cza wszelkie owady biegające (pchły, klesz-
cze, itp.). Preparat doskonale nadaje się do 
dezynsekcji posłań i  legowisk, dywanów 
i  innych miejsc gromadzenia się owadów. 
Zawiera: Permetrynę, Tetrametrynę, PBO. Po-
jemność: 250 ml.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL

PESS: Zasypka owadobójcza 
SUNIA 100 g 
Zasypka SUNIA zapewnia skuteczną ochro-
nę przeciwko ektopasożytom. Zwalcza 
pchły, kleszcze i inne insekty u psów i kotów. 
Niezastąpiona jako doraźne zabezpieczenie 
na spacery po lesie. Zawiera: Alfa-cyperme-
trynę. Masa netto: 100 g.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL
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PESS: Obroża owadobójcza 
PESS-PER bezzapachowa 
Obroża PESS-PER to skuteczna ochrona prze-
ciwko ektopasożytom. Przeznaczona jest do 
zwalczania pcheł i kleszczy u psów. Zawiera: 
Permetrynę. Postać obroży oraz wysokie stę-
żenie substancji czynnej gwarantują długo-
trwały efekt owadobójczy i ochronny. Obro-
ża dostępna jest w  kolorze brązowym oraz 
dwóch długościach: 60 cm i 75 cm.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL

PESS: Obroża owadobójcza 
PESS-PER z olejkami
Obroża PESS-PER zapewnia skuteczną 
ochronę przeciwko ektopasożytom. Zwalcza 
pchły i kleszcze u psów. Zawiera: Permetry-
nę. Postać obroży oraz wysokie stężenie 
substancji czynnej gwarantują długotrwały 
efekt owadobójczy i  ochronny. Obroża za-
wiera naturalne olejki zapachowe, dostępna 
jest w  kolorze zielonym oraz dwóch długo-
ściach: 60 cm i 75 cm.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL
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PIES
AKCESORIA

Adresówki grawerowane 
Friends – producent MyFamily
Adresówki My Family z  serii Friends przed-
stawiają popularne rasy psów i  kotów. Za-
projektowane i wykonane we włoskiej fabry-
ce biżuterii z wysokiej jakości stopów metali. 
Wypełnione nakładaną ręcznie, odporną na 
ścieranie farbą kauczukową. Grawer mecha-
niczny gwarantuje trwałość naniesionego na 
adresówce tekstu. 

CANIFEL 
UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 5, 62-040 PUSZCZYKOWO
WWW.CANIFEL.PL 

DINGO® Obroże, szelki i smycze 
AMERICA
Kolekcja America to połączenie taśmy po-
lipropylenowej z  wyjątkowo wzorzystymi 
aplikacjami i  głębokimi barwami. Wytrzy-
małość produktów i  łatwość w  utrzymaniu 
czystości to szczególne zalety linii w  skład, 
której wchodzą obroże, smycze i szelki Kolo-
rado, Alabama i  Nevada oraz edycje limito-
wane takie jak Alaska, Missisipi i Mexico.

PRODUCENT:
DINGO® SP. Z O.O.
UL. OŁOWIANA 22, 85-461 BYDGOSZCZ
DINGO@DINGO.COM.PL
WWW.DINGO.COM.PL

Airy Vest – Jackety dla psów 
Dostępne w  6 kombinacjach kolory-
stycznych, wielosezonowe i uniwersalne. 
Mają nowoczesny design, są dwustron-
ne – dwa kolory w  jednym. Producent 
gwarantuje najwyższą jakość materiałów 
i wykonania. W ofercie dostępne też obro-
że i  smycze CoLLaR Galmour wykonane 
ręcznie z naturalnej skóry w całej gamie 
kolorów tęczy.

AKOSS – ALEKSANDER KOWALSKI
UL. LAWENDOWA 41, 55-080 KRZEPTÓW
TEL. 501 340 763, 71 316 17 06
E-MAIL:ATLANTIS@PNET.PL, 
WWW.PULLER.SHOP.PL

DINGO® Obroże, szelki i smycze 
ENERGY SILVER
Kolekcja ENERGY SILVER to produkty wyko-
nane z  pojedynczej taśmy polipropyleno-
wej. Połączenie kolorowej i  szarej przędzy 
pozwoliło na stworzenie najmodniejszych 
wzorów tego sezonu. W  skład linii wcho-
dzą obroże, szelki oraz smycze pojedyncze 
i przedłużane. 

PRODUCENT:
DINGO® SP. Z O.O.
UL. OŁOWIANA 22, 85-461 BYDGOSZCZ
DINGO@DINGO.COM.PL
WWW.DINGO.COM.PL

Contour – producent 
MidWest Homes for Pets
Klatki MidWest z serii ConTour® to 
doskonałe rozwiązanie dla osób 
ceniących nowoczesność, oraz 
pragnących zapewnić komfort 
i  bezpieczeństwo swojemu psu. 
Klatka wyposażona w  dwie pary 
drzwi zamykane na zamek i inno-
wacyjny system wielopunktowych 
zaczepów LapLock®. Podłoga wy-
konana z  tworzywa sztucznego 
znacznie ułatwia utrzymanie klat-
ki w czystości.

CANIFEL
UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 5, 
62-040 PUSZCZYKOWO
WWW.CANIFEL.PL 

HARTZ® Dura Play® Rocket
Zabawki Hartz® Dura Play® wykonane są z naturalne-
go  lateksu przy wykorzystaniu unikalnej  technologii 
lateksowo- piankowej.  Zabawki zapewniają  wysoką 
wytrzymałość oraz niepowtarzalne doświadcze-
nie gryzienia dla Twojego psa.  Dzięki zachęcającemu 
zapachowi  bekonu gwarantują długotrwałą zabawę 
i  stymulują do gryzienia. Wykonane z miękkiego i ela-
stycznego w dotyku materiału świetnie nadają się dla 
psów w każdym wieku, zarówno seniorów, jak i  ząb-
kujących szczeniaków. Zabawki unoszą się na wodzie. 
W kontakcie z wodą zabawka nie traci walorów zapa-
chowych. Zabawki z serii Dura Play® występują w róż-
nych kształtach, kolorach i wielkościach.

WYŁĄCZNY IMPORTER:
P.P.H. ESKULAP S.J., UL. ELSNERA 6, 44-105 GLIWICE, 
BIURO@ESKULAP.GLIWICE.PL 
WWW.HARTZ.PL
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HILTON AQUA LINE, HAPPY ZOO, CHAMP – ZABAWKI 
DLA PSÓW

Nowe zabawki z  serii Hil-
ton smart dog dostępne 
w  kilkunastu wzorach. 
Wykonane z  wytrzymałej 
gumy termoplastycznej. 
Wypustki umieszczone 
na zabawkach delikatnie 
masują dziąsła psa i poma-
gają w usunięciu kamienia 
nazębnego. Mogą służyć 
również jako przeciągacz.

ZOO-FACTORY S.A.
UL. POWĄZKOWSKA 44C, 
01-797 WARSZAWA
WWW.ZOO-FACTORY.PL

JoQu® WARRIOR HARNESS
Uprząż dla psa
Wygodna uprząż stworzona do aktywnego 
spędzania czasu z  czworonogiem. Kształt 
szelek, podszycie z  oddychającej tkaniny 
sprawiają, że są bardzo wygodne i  nie krę-
pują ruchów psa. W produkcie zastosowano 
oryginalną Cordurę®, tkaninę woodoodpor-
ną, odblaski, specjalistyczne nici szwalnicze 
oraz taśmę poliamidową.

YOUR PET SP. Z O.O. SP.K.
UL. ALEKSANDROWICKA 37, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
TEL. 600 297 002 / 33 474 00 75 
E-MAIL: SKLEP@JOQU.COM.PL
WWW.JOQU.COM.PL

Hartz® Home Protection™ Odor Eliminating 
Pads- Mata chłonąca dla psów o zapachu lawendy

Hartz® Home Protection™  Pads to mata chłonąca dla psów, 
która stała się nieodzowną pomocą w wielu domach. Inno-
wacyjna Technologia Flash Dry®  zastosowana w  matach  
natychmiast zamienia mocz w żel i uniemożliwia jego wy-
pływanie lub przesiąkanie. Może być stosowana codziennie 
w następujących sytuacjach: do nauki czystości szczeniąt, 
u  psów starszych lub nietrzymających moczu, jako pod-
kład w transporterach i klatkach, do osuszania wilgotnych 
łap i  sierści, do zabezpieczenia siedzeń w  samochodach, 
w trakcie i po zabiegach operacyjnych. Dostępne w 2 roz-
miarach: 53x53 cm (dostępne w  opakowaniu 14, 30 i  50 
szt.), 53x76 cm (dostępne w opakowaniu 30 szt.).

WYŁĄCZNY IMPORTER:
P.P.H. ESKULAP S.J., UL. ELSNERA 6, 44-105 GLIWICE, 
WYŁĄCZNY IMPORTER:
P.P.H. ESKULAP S.J., UL. ELSNERA 6, 44-105 GLIWICE, 
BIURO@ESKULAP.GLIWICE.PL 
WWW.HARTZ.PL

JoQu® WALK BOWL
Nieprzemakalna składana miska 
turystyczna dla psa 
Miska dla psa na pokarm i wodę, można za-
brać ją ze sobą na każdą wycieczkę. Spraw-
dzi się na treningach i wędrówkach z Twoim 
psem. Wykonana z  oryginalnej Cordury®. 
Wewnętrzna wodoodporna tkanina. Prak-
tyczny karabińczyk Durafl ex® kompatybilny 
z akcesoriami JoQu® oraz z zaczepami w ple-
cakach. Klamra WJ Lion® do spinania miski. 
Wykończona taśmą odblaskową.  

YOUR PET SP. Z O.O. SP.K. 
UL. ALEKSANDROWICKA 37, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
TEL. 600 297 002 / 33 474 00 75 
E-MAIL: SKLEP@JOQU.COM.PL
WWW.JOQU.COM.PL

JoQu® DOG SNACK BAG 
Pojemna torebka na przysmaki i  akcesoria 
dla psa. Sprawdzi się na treningach i  wę-
drówkach z  psem. Oryginalna Cordura® 
560dtx z wykończeniem wodoodpornym Te-
fl on®. Główna kieszeń zapinana na magnesy. 
Zamek YKK. Pas z  taśmy poliamidowej od-
pornej na warunki atmosferyczne z  klamrą 
WJ Lion®. Kieszeń na woreczki na psie od-
chody z gumką do łatwego wyciągania.
Po obu stronach Torby D-ringi NEXUS®. 

YOUR PET SP. Z O.O. SP.K. 
UL. ALEKSANDROWICKA 37, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
TEL. 600 297 002 / 33 474 00 75 
E-MAIL: SKLEP@JOQU.COM.PL
WWW.JOQU.COM.PL

Kolekcja MOOV
MOOV jest kolekcją zabawek, smy-
czy, obroży, szelek, pasa do biegania 
i ręcznika. Zabawki bardzo wytrzyma-
łe stworzone z  materiałów nieprze-
makalnych, unoszące się na wodzie. 
Smycze i pas do biegania wyposażone 
w  amortyzatory, które niwelują szar-
panie. Całość starannie wykończona 
materiałami odblaskowymi i podszyta 
miękkim neoprenem. 

ZOLUX POLSKA
ŁĘŻKI 10 A, 99-200 PODDĘBICE
TEL. 43 678 43 13
WWW.ZOLUX.COM

JoQu® TWO RUNNERS LEASH
Smycz z amortyzatorem 
do biegania z psem 
Stworzona z myślą o aktywnym spędzaniu cza-
su z psem. Innowacyjna klamra z acetalu z do-
datkową blokadą. Wytrzymała taśma. Dring Du-
rafl ex® do zawieszenia pojemnika na woreczki. 
Regulowana rączka obszyta miękkim materia-
łem dystansowym. Amortyzator-guma odpor-
na na naciągnięcia. Dodatkowa rączka w dolnej 
części smyczy do przytrzymania psa. Obszycia 
zabezpieczone ryglami. Mocny karabinek.

YOUR PET SP. Z O.O. SP.K. 
UL. ALEKSANDROWICKA 37, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
TEL. 600 297 002 / 33 474 00 75 
E-MAIL: SKLEP@JOQU.COM.PL
WWW.JOQU.COM.PL

Kolekcja POP i Bubble
Zabawki z wytrzymałego materiału TPR stwo-
rzone dla psów, które potrzebują gryźć, żuć 
i być w ruchu. Sportowy wygląd i efekt dźwię-
kowy dostarczą wielogodzinną rozrywkę. Każ-
dy produkt dostępny jest w dwóch rozmiarach 
i  w  ten sposób lepiej odpowiada potrzebom 
różnych psów. Bubble w  kolorze czerwonym 
i czarnym, Pop w niebieskim i malinowym.

ZOLUX POLSKA
ŁĘŻKI 10 A, 99-200 PODDĘBICE
TEL. 43 678 43 13
WWW.ZOLUX.COM

A
K
C
E
S
O
R
I
A



R
E
K

L
A

M
A

▶

Maty 8in1
Maty 8in1 to bestseller na rynku pro-
duktów do nauki czystości. Są idealne 
dla szczeniąt, starych i chorych psów. 
To jedyne na rynku maty o  zapachu 
trawy wyczuwalnym tylko dla psów. 
Dzięki niemu szczeniaki znacznie 
szybciej uczą się załatwiać potrzeby 
na zewnątrz. Świetnie sprawdzają się 
podczas podróży jako podściółka kla-
tek i transporterów. 

WWW.8IN1.EU

Puller – dog fi tness tool & dog 
training device
Puller dla psów to zestaw składający się z  dwóch 
lekkich i bezpiecznych ringów (wyjątek stanowi roz-
miar MAXI) – nagrodzony 1 miejscem w Top For Dog 
2016. Odpowiednio dobrany rozmiar do rasy psa 
gwarantuje dużo dobrej i zdrowej zabawy. 20 minut 
ćwiczeń z Pullerem (przeciąganie, bieganie i skaka-
nie) to odpowiednik 5-kilometrowego intensywne-
go biegania lub 2-godzinnego treningu z instrukto-
rem. Puller jest lekki, pływający, dobrze widoczny, 
nietoksyczny, bezpieczny dla psa i trenera. W ofercie 
też Likery – no just a ball – piłki w 11 modelach.
Puller występuje w 5 rozmiarach: Micro, Mini, Midi, 
Standard i Maxi.

AKOSS - ALEKSANDER KOWALSKI
UL. LAWENDOWA 41, 55-080 KRZEPTÓW 
TEL. 501 340 763, 71 3161706
E-MAIL:ATLANTIS@PNET.PL, WWW.PULLER.SHOP.PL

Recobed Kanapa Minky
Wysokiej jakości wygodne legowisko 
dla zwierząt wykonane z  odpornego na 
zabrudzenia, niezwykle wytrzymałego 
materiału – codury na zewnątrz oraz 
przytulnego materiału minky wewnątrz. 
Zapewni Twojemu pupilowi komfort i od-
powiednią izolację. Niezwykle eleganc-
kie, najwyższej jakości, miękkie, okrągłe 
boki, nieprzemakalne, w  pełni rozbieral-
ne, pokrowiec można z  łatwością zdjąć 
i wyprać w pralce, niezwykle wytrzymałe. 
Dostępne w  różnych rozmiarach i  kolo-
rach.

RECOVET
UL. GRANICZNA 62, 93-428 ŁÓDŹ
 WWW.RECOVET.PL, BOK@RECOVET.PL
TEL. 42 646 80 23

Kuferek Ibiyaya
Elegancki kuferek do ręki dla psa lub kota. 
Wyjątkowo lekki. Wykonany z nieprzemakal-
nego i  absorbującego uderzenia materiału. 
Składa się na płasko, w  celu łatwego prze-
chowywania. Zapewnia dobrą wentylację 
i widoczność. Posiada wyjmowaną wkładkę. 
Przeznaczony dla zwierząt do 6 kg. Dostęp-
ny w  4 atrakcyjnych kolorach. Wymiary: 
46x36x30 cm.

DYSTRYBUTOR: ARGENTI, KRAKÓW
E-MAIL: HANDEL@ZOOCOMFORT.PL
TEL. 794 121 416
WWW.ZOOCOMFORT.PL
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Skórzane obroże i smycze 
CoLLaR Glamour – live In colors
Collar Glamour to wysokiej jakości, ręcznie wyko-
nane z  naturalnej skóry, obroże i  smycze. Wybór 
7 kolorów, różne wielkości od małej rasy do dużej, 
specjalne okrągłe obroże dla ras długowłosych. 
Kolorowy świat smyczy i  obroży dla szczeniaków, 
psów dorosłych i kotów. Różne wzory, kolory tęczy, 
z ozdobami, odblaskowe, wysoka jakość.

Dostępne również nowoczesne Jackety dla psów 
Airy Vest – w  6 kombinacjach kolorystycznych – 
wielosezonowe, uniwersalne, nowoczesny design, 
najwyższa jakość materiałów i wykonania.

AKOSS – ALEKSANDER KOWALSKI
UL. LAWENDOWA 41, 55-080 KRZEPTÓW
TEL. 501 340 763, 71 3161706
E-MAIL:ATLANTIS@PNET.PL, WWW.PULLER.SHOP.PL

Skudo Iata
producent MPS Italian Pet 
Products
Transporter Skudo IATA jest doskona-
łym rozwiązaniem podczas podróży 
z czworonogiem! Ta wytrzymała, pla-
stikowa konstrukcja zapewnia kom-
fort użytkowania podczas transportu. 
Materiał, z  którego wykonano trans-
porter, jest bardzo wytrzymały oraz 
łatwy do utrzymania w czystości. Speł-
nia normy IATA dotyczące cywilnego 
transportu lotniczego.

CANIFEL
UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 5, 
62-040 PUSZCZYKOWO
WWW.CANIFEL.PL 

Zogofl ex Qwizl
producent WestPaw
Qwizl to zupełnie nowa interaktyw-
na zabawka, dozująca przysmaki 
w sposób aktywujący myślenie oraz 
pobudzający zmysły psa. Zaprojek-
towana tak, by potęgować zaanga-
żowanie w zabawę oraz wydłużyć jej 
czas. Zdobycie przysmaków stanowi 
wyzwanie intelektualne, zapewnia-
jąc przy tym długie godziny wspa-
niałej rozrywki.

CANIFEL 
UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 5, 
62-040 PUSZCZYKOWO
WWW.CANIFEL.PL 

Recofun Doozy Swing Egg
Seria niezwykłych, behawioralnych 
zabawek Recofun® Doozy
Recofun® Doozy dzięki specjalnym otworom 
umożliwiają pozostawienie ulubionych sma-
kołyków, dzięki czemu zabawa jest jeszcze 
bardziej motywująca i  przyjemna. Niere-
gularny kształt zabawki zapewnia nieprze-
widywalne odbijanie od podłoża. Jaskrawy 
kolor – doskonała widoczność w  każdym 
otoczeniu. Wykonane z  wytrzymałego, bez-
piecznego materiału. Recofun® Doozy zaba-
wa, rozrywka, nauka oraz duża dawka ruchu 
i pozytywnych emocji!

RECOVET
UL. GRANICZNA 62, 93-428 ŁÓDŹ
WWW.RECOVET.PL, BOK@RECOVET.PL
TEL. 42 646 80 23
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Wybredni smakosze – tak o kotach mówią ich właściciele. Nie 
ma w tym grama kłamstwa, koty to zwierzęta, które nie zjedzą 
wszystkiego, co podłożymy im „pod nosy”. Fakt ten sprawia, że 
producenci karm dwoją się i troją nad optymalnymi składami 
oraz smakowitością. Jak niespecyficzne wymagania kotów 
przekładają się na rozwój rynku pet food? 

Ile wart jest rynek karm dla kotów?

Warto zauważyć, że liczba kotów w  Polsce 
systematycznie rośnie – nie są to spek-
takularne wzrosty, jednak w 2016 r. żyło 
ich w naszym kraju przeszło 6 mln. Taka 

wartość daje Polsce 6. miejsce w Europie. Podobnie jak 
w przypadku psów ma to niebagatelne odzwierciedlenie 
w wartości rynku karm dla kotów. 

Ta wartość nadal rośnie – w  ciągu ostatnich kilku lat 
dynamika tego wzrostu była zdecydowanie wyższa niż 
w przypadku karm dla psów, co spowodowało, że warto-
ści sprzedaży obu segmentów pet food – karm dla psów 
i  kotów – niemal się zrównały. Prognoza na rok 2017 
przewiduje, że rynek karm dla kotów wart będzie ponad 
1 mld 150 mln zł. 

Na rozwój tego rynku wpływa m.in. fakt, iż koty stają się 
ulubionymi zwierzętami domowymi dla osób starszych – 
a tych sukcesywnie w naszym kraju przybywa. To właśnie 
statystycznie w ich domach żyje w Polsce najwięcej kotów 
i nie można się temu dziwić. Są one mało absorbujące, 
a potrafią jednocześnie okazać się wiernymi kompanami. n

SPRZEDAŻ W KATEGORII KARM DLA KOTA W POLSCE WRAZ Z PROGNOZĄ NA 2017 ROK W MLN ZŁ
Źródło: Euromonitor International 2017

Polska 2013 2014 2015 2016 2017

Karma sucha dla kota 315 336 360 370 382

Karma mokra dla kota 604 652 704 737 769

POPULACJA KOTÓW W POLSCE W LATACH 2011-2016 W MLN
Źródło: Euromonitor International 2017

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Populacja 5,826 5,872 5,908 5,950 5,998 6,049
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Cat Chow® 3 w 1 
To sucha karma bogata w  indyka, zawierająca spe-
cjalne wyselekcjonowane białka wysokiej jakości, 
zapewniająca kotu potrójne korzyści. Formuła po-
karmu zmniejsza osadzanie się kamienia nazębnego 
nawet o  40%, wspiera zdrowy układ moczowy kota 
oraz pomaga zapobiegać tworzeniu się kul włoso-
wych. Pokarm wzbogacono o  witaminę E steralised 
wspomagającą odporność oraz witaminy z grupy B, 
by pomóc kotu efektywniej wykorzystywać energię. 

Cat Chow® 3 w  1 bogata w  indyka dostępna jest 
w opakowaniach: 400 g, 1,5 kg oraz 15 kg.

NESTLÉ POLSKA S.A.
UL. DOMANIEWSKA 32, 02-672 WARSZAWA 
STRONA WWW: 
WWW.PURINA-CATCHOW.PL 

Więcej szczegółów otrzymać można u  przedstawicieli fi rmy 
Nestlé Purina lub kontaktując się z  Serwisem Konsumenta:
0 801 315 005, e-mail: cs@pl.nestle.com

Applaws Kurczak z Jagnięciną 
dla dorosłych kotów
Sucha, bezzbożowa karma dla dorosłych ko-
tów, zawierająca 80% mięsa. Nowość w ofer-
cie Applaws. Oferowana w  opakowaniach 
400 g, 2 kg i 7,5 kg.

GEMINUS
WWW.GEMINUS.NET.PL
UL. SŁONECZNA 4, 05-840 BRWINÓW

Sanabelle Kitten
Sanabelle Kitten – dla kociąt oraz 
kotek w okresie ciąży i karmienia
PPHU EWENEMENT
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW
WWW.EWENEMENT.PL
BIURO@EWENEMENT.PL
TEL. 71 342 02 62

Applaws Ryby Oceaniczne 
dla dorosłych kotów
Sucha, bezzbożowa karma dla dorosłych 
kotów, zawierająca 50% ryby bez kurcza-
ka. Nowość w  ofercie Applaws. Oferowana 
w opakowaniach 350 g, 1,8 kg i 6 kg.

GEMINUS
WWW.GEMINUS.NET.PL
UL. SŁONECZNA 4, 05-840 BRWINÓW 

VERSELE LAGA
LARA JUNIOR
Smakowicie pachnąca kurczakiem sucha 
karma dla kociąt. Zawiera wszystkie substancje 
odżywcze, witaminy i minerały niezbędne do 
prawidłowego i optymalnego wzrostu kociąt. 
Wysoka zawartość mięsa ( 35% kurczaka ) oraz 
odpowiednio chrupkie i  w  specjalny sposób 
zaprojektowane granulki zapewniają chętne 
pobieranie karmy. Doskonały stosunek jakości 
do ceny.

VERSELE-LAGA
ANIDIS POLSKA, BŁONIE UL. PRODUKCYJNA 2,
33-550 MIĘKINIA
WWW.ANIDIS.PL

Bozita Feline Grain Free Single 
Protein Chicken
Bozita Feline Grain Free Single Protein Chicken to 
nowy wariant dedykowany dorosłym, wrażliwym 
kotom zawiera szwedzkiego kurczaka jako wyłączne 
źródło białka zwierzęcego wzbogaconego o  natu-
ralne składniki wspomagające zdrowie jelit (inulina 
z  cykorii) czy układ odpornościowy (MacroGard®). 
Szwedzki kurczak – wolny od antybiotyków oraz 
GMO zapewnia wysoką smakowitość i  przyswajal-
ność karmy, jest łagodny dla żołądka oraz dostarcza 
wielu niezbędnych białek. Bozita Feline Grain Free 
Single Protein Chicken dostępna jest w opakowa-
niach o wadze 400 g, 2 kg i 10 kg.

DOGGY AB
DOGGYVÄGEN 1
447 84 VÅRGÅRDA

KOT
KARMA SUCHA
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Calibra Cat Grain Free Adult 
Superior 
Pełnowartościowa sucha karma dla kotów 
dorosłych z  kurczakiem, łososiem, śledziem, 
indykiem i  ziemniakami. Bardzo smakowita 
i aromatyczna, bez dodatku zbóż. Odpowied-
nio zbilansowana dieta zawiera lekkostrawne 
składniki i  cechuje się wysoką zawartością 
białka zwierzęcego (60% mięsa). Wzbogaco-
na algami morskimi, kompozycją ziół i owo-
ców jest doskonała dla wrażliwych łasuchów.

MEDIVET S.A: REKOMENDOWANY DYSTRYBUTOR 
KARM HILL’S
UL. SZKOLNA 17, 63-100 ŚREM
ZOOLOGIA@MEDIVET.PL
TEL. 801 00 25 25/61 622 55 55

Naturea Grainfree Lands Cat 
and kitten
Dla kotów i kociąt
Ta bezzbożowa i niezwykle smakowita karma 
jest gwarancją zdrowia i  dobrego samopo-
czucia każdego kota. Dieta ta jest doskonale 
zbilansowana i  bardzo odżywcza, ponieważ 
zawiera aż 75% mięsa i  ryby z  dodatkiem 
naturalnych antyoksydantów, prebiotyków 
MOS i FOS, kwasów tłuszczowych omega 3 i 6 
oraz błonnik pomagający zapobiegać tworze-
niu się kul włosowych.

DYSTRYBUTOR NATUREA PETFOODS:
GRZEGORZ CERAFIN
TEL. 791 040 688
INFO@NATUREA.COM.PL
WWW.NATUREA.COM.PL

Feline Porta21 Sensible 
dla dorosłych kotów
Sucha, bezzbożowa karma dla dorosłych 
kotów, zawierająca 70% mięsa. Dla kotów 
z  wrażliwym układem pokarmowym. Ofe-
rowana w  opakowaniach 500 g, 2 kg, 6 kg, 
13 kg oraz w pojemniku 7,5 kg.

GEMINUS
WWW.GEMINUS.NET.PL
UL. SŁONECZNA 4, 05-840 BRWINÓW

Naturea Naturals Cat & kitten
Dla kotów sterylizowanych
Duża ilość świeżego mięsa lub ryby i  brak 
zbóż zamienia ten koci posiłek w  zdrowe 
i  smakowite doznanie. Istotą tej diety jest 
zawartość świeżych produktów wysokiej 
jakości, naturalnych antyoksydantów i kwa-
sów tłuszczowych omega 3 i  6, które  dbają 
o  zdrowie, witalność i  puszystą sierść kota. 
Karma ta polecana kotom o wrażliwym prze-
wodzie pokarmowym. 

DYSTRYBUTOR NATUREA PETFOODS:
GRZEGORZ CERAFIN
TEL. 791 040 688
INFO@NATUREA.COM.PL
WWW.NATUREA.COM.PL

Grain Free: Freshly Prepared 
Turkey for Adult Cats
Karma bezzbożowa dla kotów z  indykiem, za-
wiera 60% indyka, w tym minimum 45% świeżo 
przygotowanego indyka. Receptura bogata 
w aminokwasy, minerały i witaminy, suplement 
Omega 3 (źródło EPA I  DHA) oraz naturalnie 
konserwowana rozmarynem i  mieszanką to-
koferoli. Karma dostępna pod własną marką 
w opakowaniach 2 kg (z rzepem wielokrotnego 
użytku) oraz 7,5 kg. 

PRODUCENT: GA PET FOOD PARTNERS
KONTAKT: PAWEŁ MĄDRY, TEL. 0786276292;
E-MAIL: PAWEL.MADRY@GA-PETFOODPARTNERS.PL;
EWA DRUŻKAWIECKA, TEL. 0048 523 047 002, 
E-MAIL: EWA.DRUŻKAWIECKA@GA-PETFOODPARTNERS.PL

Nutrilove Adult pełnoporcjowa 
karma sucha dla dorosłych 
kotów ze świeżym kurczakiem
Nutrilove Adult jest wysokiej jakości kar-
mą dla dorosłych kotów wszystkich ras. 
Podstawowym źródłem białka jest kurczak 
– zawiera aż 40% kurczaka, w tym 17% świe-
żego kurczaka. Kwasy tłuszczowe omega 6 
i 3 wspierają zdrową skórę i  lśniące futerko, 
a tauryna wpływa pozytywnie na wzrok. Za-
wiera również pulpę buraczaną, aby wspie-
rać prawidłowe trawienie. Doskonały smak 
bez dodatku konserwantów i  barwników. 
Dostępne w opakowaniach: 1,5kg i 8kg

PARTNER IN PET FOOD POLSKA SP. Z O. O. 
UL. SZAMOCKA 8, 01-748 WARSZAWA
WWW.NUTRILOVEPETFOOD.COM

ROYAL CANIN® EXIGENT 
SAVOUR SENSATION     
Dla niektórych wybrednych kotów szczegól-
nie atrakcyjna jest różnorodność pokarmu 
i  smaku. Karma SAVOUR EXIGENT zawiera 
dwa rodzaje krokietów, różniących się kształ-
tem, recepturą i teksturą, aby zaspokoić na-
turalne preferencje kotów wybrednych. Od-
powiedni poziom energii pomaga utrzymać 
optymalną masę ciała kotów wybrednych. 
Co więcej, receptura wspiera prawidłowe 
funkcjonowanie układu moczowego u  do-
rosłych kotów.

ROYAL CANIN POLSKA SP. Z O.O.
UL. GRABSKA 10, 32-005 NIEPOŁOMICE
TEL. 12 255 90 28
E-MAIL: INFO.POL@ROYALCANIN.COM

Karma odpowiednia 
dla starszych bądź 
sterylizowanych kotów
Produkt super premium zawierający obniżo-
ny poziom tłuszczu, wysokiej jakości białko 
i  L-karnitynę, które wspomagają utrzymanie 
beztłuszczowej masy mięśniowej. Dodatek 
tauryny zawarty w  karmie ma pozytywny 
wpływ na wzrok i pracę serca. Karma zawiera 
glukozaminę, siarczan chondroityny, metylo-
sulfonylometan i kwasy tłuszczowe Omega 3, 
co pozytywnie wpływa na stawy kota.

ABY UZYSKAĆ WIECEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z:
PAWŁEM MĄDRYM, TEL. 0048 786 276 292, 
E-MAIL: PAWEL.MADRY@GA-PETFOODPARTNERS.PL 
LUB EWĄ DRUŻKAWIECKĄ, TEL. 0048 523 047 002, 
E-MAIL: EWA.DRUZKAWIECKA@GA-PETFOODPARTNERS.PL
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ROYAL CANIN® INDOOR
Niska aktywność prowadzi do osłabienia pasażu 
jelitowego, co może być przyczyną pojawiania się 
odchodów o intensywnym zapachu. Karma INDOOR 
27® zawiera wysokostrawne białko (L.I.P.*), odpo-
wiedni poziom włókna i unikalne składniki odżywcze, 
wspomagające proces trawienia, przez co pomaga 
zredukować ilość oraz intensywność zapachu odcho-
dów. Ponadto, umiarkowany poziom tłuszczu, dosto-
sowany do niskiej aktywności kotów przebywających 
w  domu, pomaga utrzymać optymalną masę ciała. 
Dzięki unikalnej kompozycji włókna, m.in. psyllium, 
karma INDOOR 27® pobudza pasaż jelitowy i ułatwia 
eliminację połkniętych włosów. 
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką 
strawność.

ROYAL CANIN POLSKA SP. Z O.O.
UL. GRABSKA 10, 32-005 NIEPOŁOMICE
TEL. 12 255 90 28
E-MAIL: INFO.POL@ROYALCANIN.COM

TRAINER NATURAL
Szeroka gama suchych karm kategorii super 
premium przeznaczonych dla kotów. Stwo-
rzone ze świeżego mięsa zawierają liczne 
dodatki funkcjonalne. Dostosowane do po-
trzeb różnych grup kotów (trzy linie: czer-
wona – linia podstawowa, żółta – dla kotów 
wrażliwych, zielona – dla kotów o specjalnych 
potrzebach). Zapewniają pokrycie wszystkich 
potrzeb odżywczych zwierzęcia oraz dosko-
nały smak zaspokajający wymagania nawet 
najbardziej wybrednych kotów.

AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SP. Z O.O. 
UL. KRASNOWOLSKA 50, 02-849 WARSZAWA 
TEL. (+48) 22 644 76 16, FAX (+48) 22 643 64 83, 
NIP: 534-23-44-863
E-MAIL: INFO@AQUAEL.PL 
WWW.AQUAEL.PL

ROYAL CANIN® SPHYNX ADULT
Receptura karmy Sphynx dostosowana jest 
do specyfi cznych potrzeb kotów rasy sfi nks. 
Mają one gruby naskórek, jednak brak sierści 
oraz pigmentacja powodują, że skóra jest 
eksponowana na działanie czynników ze-
wnętrznych. Unikalna kompozycja składni-
ków pokarmowych wspiera barierę skórną, 
a  dodatek kwasów tłuszczowych omega 3 
i 6 sprzyja jej zdrowiu. Dodatek tauryny oraz 
kwasów tłuszczowych EPA i DHA wspomaga 
prawidłową pracę serca. 

ROYAL CANIN POLSKA SP. Z O.O.
UL. GRABSKA 10, 32-005 NIEPOŁOMICE
TEL. 12 255 90 28
E-MAIL: INFO.POL@ROYALCANIN.COM

VERSELE LAGA
LARA ADULT INDOOR
Funkcjonalna karma dla dorosłych kotów, 
odpowiednia dla tych głównie przebywają-
cych w domu. Zaspokaja nie tylko zapotrze-
bowanie na wszystkie potrzebne składniki 
odżywcze, w  tym witaminy i  minerały, ale 
zawiera także specjalne włókna roślinne, 
zapobiegające tworzeniu się kul włosowych. 
Wysoka zawartość mięsa (min. 29% ), od-
powiednio chrupkie i  w  specjalny sposób 
zaprojektowane granulki zapewniają chętne 
pobieranie karmy. Doskonały stosunek jako-
ści do ceny.

VERSELE-LAGA
ANIDIS POLSKA, BŁONIE UL. PRODUKCYJNA 2, 
33-550 MIĘKINIA
WWW.ANIDIS.PL

Sanabelle dla kotów dorosłych
Adult Drób – ze świeżym mięsem drobio-
wym, polecana dla kotów dorosłych, niewy-
chodzących z domu.

Adult Pstrąg – z delikatnym mięsem pstrąga, 
polecana dla kotów dorosłych, niewycho-
dzących z domu.

Adult Struś – ze smacznym mięsem strusia, 
polecana dla kotów dorosłych, niewycho-
dzących z domu.

PPHU EWENEMENT
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW
WWW.EWENEMENT.PL
BIURO@EWENEMENT.PL
TEL. 71 342 02 62

ROYAL CANIN® AGEING +12     
U  niektórych starszych kotów zmysł smaku 
i węchu może ulec pogorszeniu, co może spo-
wodować wahania apetytu. Karma AGEING 
12+ charakteryzuje się najwyższą smakowito-
ścią, dzięki innowacyjnym krokietom w  typie 
„poduszki”, które pod delikatnie chrupiącą sko-
rupką kryją miękkie wypełnienie. Opatentowa-
ny* kompleks przeciwutleniaczy, zawierający 
likopen i  kwasy tłuszczowe omega 3, wspiera 
organizm przeciwdziałając skutkom starzenia. 
Receptura karmy wspiera także funkcjonowanie 
nerek dzięki umiarkowanej zawartości fosforu.
*Francja, patent nr EP1146870.

ROYAL CANIN POLSKA SP. Z O.O.
UL. GRABSKA 10, 32-005 NIEPOŁOMICE
TEL. 12 255 90 28
E-MAIL: INFO.POL@ROYALCANIN.COM

Sanabelle dla kotów dorosłych 
Urinary – dla dorosłych kotów z chorobami układu mo-
czowego.
Sterilized – dla dorosłych kotów po kastracji i sterylizacji.
No Grain – dla kotów wrażliwych, z problemami ze strony 
układu pokarmowego oraz skłonnościami do alergii.
No Grain Bażant – z dodatkiem mięsa z bażanta. Dla ko-
tów wrażliwych, z  problemami ze strony układu pokar-
mowego oraz skłonnościami do alergii.
Grande – dla dorosłych kotów, szczególnie polecana dla 
kotów dużych ras, takich jak maine coon czy norweski 
leśny.
Dental – dla dorosłych kotów ze skłonnościami do odkła-
dania się kamienia nazębnego.

PPHU EWENEMENT
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW
WWW.EWENEMENT.PL
BIURO@EWENEMENT.PL
TEL. 71 342 02 62

Sanabelle dla kotów powyżej 
8. roku życia
Senior – opracowany specjalnie pod kątem 
starzejącego się organizmu (powyżej 8. roku 
życia). Zredukowana ilość energii, białek 
i minerałów oraz wyższa zawartość błonnika 
jest odpowiednia dla starzejącego się ukła-
du pokarmowego i specyfi cznego metaboli-
zmu starszych kotów.

PPHU EWENEMENT
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW
WWW.EWENEMENT.PL
BIURO@EWENEMENT.PL
TEL. 71 342 02 62
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ROYAL CANIN® KITTEN PASZTET     
Kitten to rozwiązanie żywieniowe opraco-
wane specjalnie z myślą o kociętach od 4 do 
12 miesiąca życia. Dzięki odpowiedniej za-
wartości składników pokarmowych wzmac-
nia naturalne mechanizmy obronne rosną-
cego organizmu. Karma charakteryzuje się 
najwyższą smakowitością. Nowa formuła 
pasztetu, o  miękkiej konsystencji, ułatwia 
kociętom gryzienie.

ROYAL CANIN POLSKA SP. Z O.O.
UL. GRABSKA 10, 32-005 NIEPOŁOMICE
TEL. 12 255 90 28
E-MAIL: INFO.POL@ROYALCANIN.COM

Dolina Noteci Premium fi let z łososia
Dolina Noteci Premium – najwyższa 
jakość dla Twojego pupila!
Delikatne i smakowite saszetki są innowacyjnym produk-
tem, który w swoim składzie ma białka o wysokiej straw-
ności i  jakości biologicznej, bogaty w  wartościowe ami-
nokwasy. Karma Dolina Noteci PREMIUM jest produktem 
niskotłuszczowym, o wysokiej zawartości naturalnie wy-
stępującego kwasu arachidowego, który niezbędny jest 
do prawidłowego funkcjonowania organizmu kota. Linia 
składa się z 4 rodzajów saszetek o wadze 85 g. Wszystkie 
dostępne smaki w sosie: fi let z piersi kurczaka, fi let z piersi 
indyka, fi let z łososia oraz fi let z tuńczyka.

ZAKŁAD PRODUKCJI KARMY DLA ZWIERZĄT 
„DOLINA NOTECI”
POLANOWO 27 A, 89-300 WYRZYSK
TEL. 67 286 28 06
WWW.WIECEJNIZKARMA.PL

SCHESIR KITTEN – CHICKEN 
FILLETS 
Fileciki z kurczaka dla kociąt
Delikatna karma dla kociąt, w  formie fi leci-
ków z  kurczaka. Skomponowana z  najwyż-
szej jakości naturalnych składników, o dużej 
zawartości mięsa (>62 %). Zawiera substan-
cje odżywcze, witaminy i minerały niezbęd-
ne do prawidłowego i optymalnego wzrostu 
kociąt. Jest wolna od sztucznych barwników, 
polepszaczy i chemicznych środków konser-
wujących. Zapewnia wysoką strawność i  ła-
twą przyswajalność.

PRODUCENT: AGRAS DELIC
DYSTRYBUCJA: ANIDIS POLSKA, BŁONIE UL. PRODUK-
CYJNA 2, 33-550 MIĘKINIA
WWW.ANIDIS.PL

Mokra karma dla kota 
O’Canis Premium z indykiem, 
przepiórką i łososiem 
O’Canis for Cats jest kompletną karmą dla 
kota z  naturalnych składników, bez sztucz-
nych aromatów, konserwantów, ulepszaczy 
czy substancji wabiących. Karma jest pro-
duktem w  sosie własnym ze świeżym mię-
sem i  idealnie nadaje się dla kotów w  każ-
dym wieku.

DYSTRYBUTOR: OWLIE S.A.
UL. PRZEMYSŁOWA 5, 10-418 OLSZTYN
E-MAIL: BIURO@OWLIE.PL/ TEL. 89 534 54 54

Applaws saszetki dla kotów 
w galaretce 5x50 g Multipak
Filetowe saszetki w  galaretce w  opakowa-
niach 50 g dla drobniejszych kotów. 6 sma-
ków oferowanych po 5 sztuk w  3 multipa-
kach.

GEMINUS
WWW.GEMINUS.NET.PL
UL. SŁONECZNA 4, 05-840 BRWINÓW

MRMRAUU naturalny przysmak 
dla kota z rybą i kurczakiem
Przysmak MrMrauu z  rybą i  kurczakiem to 
aromatyczna i w pełni naturalna przekąska, 
z  bardzo wysoką zawartością najlepszej ja-
kości mięsa (ponad 96%). Dzięki zastosowa-
niu innowacyjnej technologii obróbki, skład-
niki zachowują swoje wartości odżywcze 
i  stanowią bogate źródło białka. Przysmak 
MrMrauu doceniają zarówno koci koneserzy, 
jak i ich właściciele.

MRDOO&MRMRAUU SP. Z O.O.
UL. KARMELICKA 64/9, 31-128 KRAKÓW
WWW.MRMRAUU.PL



Nutrilove pyszne fi leciki 
z wołowiną, kurczakiem lub 
łososiem w sosie lub galaretce
Nutrilove gotowane na parze pyszne fi leciki 
z wołowiną, kurczakiem lub łososiem w so-
sie lub galaretce to wysokiej jakości pełno-
porcjowa karma dla kotów, która zawiera 
aż 82% mięsa i  produktów pochodzenia 
zwierzęcego w  fi lecikach. Inulina i  błonnik 
wspiera prawidłowe trawienie, a tauryna po-
zytywnie wpływa na wzrok. Doskonały smak 
bez dodatku sztucznych aromatów i konser-
wantów. Dostępne w opakowaniach: 85 g i 
4x85 g.

PARTNER IN PET FOOD POLSKA SP. Z O. O. 
UL. SZAMOCKA 8, 01-748 WARSZAWA
WWW.NUTRILOVEPETFOOD.COM

Petite Cuisine – ryby morskie 
i skorupiaki 
Szeroki wybór smaków gwarantuje różnorodność 
smakową kotom, które uwielbiają wyjątkowe 
smaki ryby lucjan czerwony, kraba, tuńczyka alba-
kory czy soli pacyfi cznej. Karma bogata nienasy-
cone kwasy tłuszczowe omega 3 i 6. Ryby i skoru-
piaki o  jakości spełniającej normy żywienia ludzi 
pozyskiwane są z  bezpiecznych łowisk, zgodnie 
z  zasadą zrównoważonych połowów i  ochroną 
delfi nów. 

BEST 4 ANIMAL CARE SP. Z O.O. 
UL. WASZYNGTONA 34/36, 81- 342 GDYNIA, TEL. 58 624 99 22
E-MAIL: INFO@BEST4ANIMALCARE.EU; 
WWW.BEST4ANIMALECARE.EU

Naturea Grainfree 
Bezzbożowa mokra karma dla kotów 

Mokra karma Naturea posiada 
starannie opracowaną, bardzo od-
żywczą i  doskonale zbilansowaną 
recepturę, w celu zaspokojenia bio-
logicznych potrzeb każdego kota. 
Zawiera aż 98% świeżego mięsa lub 
świeżej ryby oraz wszystkie niezbęd-
ne aminokwasy, kwasy tłuszczowe 
omega 3 i  6 oraz wysokiej jakości 
tłuszcze i oleje, których kot codzien-
nie potrzebuje.

DYSTRYBUTOR NATUREA PETFOODS:
GRZEGORZ CERAFIN
TEL. 791 040 688
INFO@NATUREA.COM.PL
WWW.NATUREA.COM.PL

Petite Cuisine – 100% naturalna karma dla kotów
Wyjątkowo smakowi-
ta i  lubiana przez koty. 
Kompletna, lekkostrawna 
i  bogata w  wysokoprzy-
swajalne białko, może być 
podawana kotom o wraż-
liwym układzie pokar-
mowym. Kawałki białego 

mięsa z kurczaka i ryb morskich gotowane na parze. Spełnia normy żywienio-
we instytutu AAFCO. NIE ZAWIERA: pszenicznego glutenu, zbóż, sztucznych 
dodatków, aromatów, barwników, konserwantów. Wolna od GMO.

BEST 4 ANIMAL CARE SP. Z O.O.  
UL. WASZYNGTONA 34/36, 81-342 GDYNIA 
TEL. 58 624 99 22
E-MAIL: INFO@BEST4ANIMALCARE.EU; 
WWW.BEST4ANIMALECARE.EU

Bozita Feline Grain Free
Single Protein Chicken

Nie zawiera zbóż

Przyrządzona ze świeżego 
szwedzkiego kurczaka

bozita.pl
/BozitaPolska

R E K L A M A ▶
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Porta21 Holistic puszka dla kotów 156 g

Kompletna mokra karma dla kotów – pełen zestaw odżywczy, zawierają-
cy tylko naturalne składniki. Oferowana w 4 smakach.

GEMINUS
WWW.GEMINUS.NET.PL
UL. SŁONECZNA 4, 05-840 BRWINÓW 

TRAINER NATURAL
Karmy mokre dla kotów opracowane 
na bazie starannie selekcjonowanego 
mięsa kurczęcia, indyka, wołowiny, ja-
gnięciny, tuńczyka lub łososia. Krótki 
proces obróbki termicznej gwarantuje 
zachowanie pełni wartości odżyw-
czych i  najlepszego smaku. Dodatek 
żurawiny – naturalnego antyutlenia-
cza – chroni zdrowie kota i  poprawia 
funkcjonowanie jego dróg moczo-
wych. Zawierają również pyłek pszczeli 

(propolis), miętę i ekstrakt z jabłek oraz prebiotyki i fruktooligosacharydy (FOS).

AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SP. Z O.O. 
UL. KRASNOWOLSKA 50, 02-849 WARSZAWA 
TEL. 22 644 76 16, FAX 22 643 64 83, 
NIP: 534-23-44-863
E-MAIL: INFO@AQUAEL.PL 
WWW.AQUAEL.PL 

ROYAL CANIN® INSTINCTIVE 
PASZTET
Receptura karmy Instinctive została opra-
cowana z myślą o kotach wybrednych. Jest 
ona instynktownie wybierana przez koty, 
dzięki odpowiednim proporcjom skład-
ników pokarmowych. Ponadto, receptura 
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie 
układu moczowego oraz pomaga utrzy-
mać optymalną masę ciała. Formuła sma-
kowitego pasztetu zaspokaja nawet naj-
bardziej wybredny apetyt.

ROYAL CANIN POLSKA SP. Z O.O.
UL. GRABSKA 10, 32-005 NIEPOŁOMICE
TEL. 12 255 90 28
E-MAIL: INFO.POL@ROYALCANIN.COM

Winner Plus Super Premium 
wołowina i dziczyzna
Wysokiej jakości kompletny produkt dla 
kotów z  wołowiną i  dziczyzną produkowa-
ny z  najlepszego świeżego mięsa o  takiej 
samej jakości, co mięso wykorzystywane 
do produkcji artykułów spożywczych dla 
ludzi. Karma bez dodatku zbóż i  glutenu, 
hipoalergiczna; bez dodatku cukru, sztucz-
nych barwników, aromatów, konserwantów, 
mączki kostnej GMO i soi. Produkt dostępny 
w puszkach 195 g i 395 g.

WINNER PLUS POLSKA
UL. KRYNICZNA 1A, 64-920 PIŁA
TEL. 662 733 723
WWW.WINNERPLUS.PL
E-MAIL: INFO@WINNERPLUS.PL

ROYAL CANIN® STERILISED 
PASZTET
Nowa forma pasztetu karmy mokrej Ste-
rilised nie tylko odpowiada preferencjom 
pokarmowym kotów, ale również pomaga 
utrzymać optymalną masę ciała. Jest to 
szczególnie ważne w  przypadku kotów po 
sterylizacji. W 48 h po zabiegu zwiększa się 
pobranie karmy, spada natomiast zapotrze-
bowanie na energię. Stąd tak ważna jest 
profi laktyka i  niedopuszczenie do rozwoju 
nadwagi. Ponadto karma wspomaga prawi-
dłowe funkcjonowanie układu moczowego. 

ROYAL CANIN POLSKA SP. Z O.O.
UL. GRABSKA 10, 32-005 NIEPOŁOMICE
TEL. 12 255 90 28
E-MAIL: INFO.POL@ROYALCANIN.COM

Winner Plus Super Premium 
wołowina i wątróbka
Wysokiej jakości kompletny produkt dla 
kotów z  wołowiną i  wątróbką produkowa-
ny z  najlepszego świeżego mięsa o  takiej 
samej jakości, co mięso wykorzystywane 
do produkcji artykułów spożywczych dla 
ludzi. Karma bez dodatku zbóż i  glutenu, 
hipoalergiczna;  bez dodatku cukru, sztucz-
nych barwników, aromatów, konserwantów, 
mączki kostnej GMO i soi. Produkt dostępny 
w puszkach 195 g i 395 g.

WINNER PLUS POLSKA
UL. KRYNICZNA 1A, 64-920 PIŁA
TEL. 662 733 723
WWW.WINNERPLUS.PL
E-MAIL: INFO@WINNERPLUS.PL

VITAKRAFT Poesie-mokra karma dla kotów 85 g
POESIE to seria 12 
przepysznych sma-
ków zamkniętych 
w  szalkach i  kon-
serwach. Znajdzie-
my m.in. galaretkę, 
omlet oraz mięsa 
w  różnych sosach, 
a  także 4 pyszne 
mięsne musy. Pro-

dukty oparte są o składniki najwyższej jakości, a receptura nie zawiera cu-
kru oraz sztucznych barwników. Skład karmy został odpowiednio dosto-
sowany do dziennego zapotrzebowania żywieniowego kotów. Widoczna 
wysoka jakość produktów oraz łatwa rozpoznawalność składników.

VITAKRAFT CHOVEX 
E-MAIL: HANDLOWY@VITAKRAFTPOLSKA.PL  FAX 32 424 5335
WWW.VITAKRAFT.PL

SCHESIR TONNO CON PROSCIUTTO
Tuńczyk z szynką w rosole

Wysokomięsna karma dla dorosłych 
kotów, skomponowana z najlepszych, 
naturalnych składników. Tuńczyk 
użyty do produkcji pochodzi z ekolo-
gicznego połowu na pełnym morzu. 
Charakteryzuje ją wysoka strawność 
oraz smakowitość i  niezwykle pro-
sty skład – tuńczyk ( >70% ), szynka, 
ryż. Nie zawiera żadnych sztucznych 
barwników, polepszaczy i  chemicz-
nych środków konserwujących. Jest 

to produkt najwyższej jakości, bardzo chętnie pobierany przez wszystkie, nawet te 
najbardziej wybredne koty.

PRODUCENT: AGRAS DELIC
DYSTRYBUCJA: ANIDIS POLSKA, BŁONIE UL. PRODUKCYJNA 2, 33-550 MIĘKINIA
WWW.ANIDIS.PL

A
D
U
L
T

K
A
R
M
A 

M
O
K
R
A



KATALOG PRODUKTÓW BRANŻY ZOOLOGICZNEJ | ZOOPRODUKTY 2017 63

KOT
KARMA SPECJALISTYCZNA

K
A
R
M
A 

S
P
E
C
J
A
L
I
S
T
Y
C
Z
N
A

Cat Chow® Sterilised 
To sucha karma bogata w kurczaka, specjalnie opra-
cowana, by pomagać równoważyć wpływ zmian 
hormonalnych związanych z  zabiegiem sterylizacji. 
Zbilansowany poziom białka i  tłuszczu pomaga 
zachować silne mięśnie oraz utrzymać prawidłową 
wagę kota. Karma zawiera wszystkie składniki od-
żywcze niezbędne do zachowania zdrowia kotów po 
sterylizacji lub kastracji. Pokarm został wzbogacony 
o witaminę E, aby wspomagać naturalną odporność 
kota oraz witaminy z  grupy B, które pomagają mu 
efektywniej wykorzystywać energię.
Cat Chow® Sterilised dostępny jest w opakowaniach: 
400 g, 1,5 kg oraz 15 kg. 
Więcej szczegółów otrzymać można u  przedstawicieli fi rmy 
Nestlé Purina lub kontaktując się z Serwisem Konsumenta: 0 801 
315 005, e-mail: cs@pl.nestle.com

NESTLÉ POLSKA S.A.
UL. DOMANIEWSKA 32, 
02-672 WARSZAWA 
STRONA WWW: WWW.PURINA-CATCHOW.PL 

Nieren z Łososiem 
– Kompletna karma 
wspomagająca funkcję nerek 
Dzięki wykorzystaniu źródła białka wy-
sokiej jakości karma dostarcza odpo-
wiedniej ilości składników odżywczych 
na pokrycie wszystkich potrzeb organi-
zmu. Karma w istotny sposób wspomaga 
funkcjonowanie nerek w przebiegu ich 
niewydolności. Niska zawartość wysokiej 
jakości białka oraz obniżony poziom fos-
foru dobroczynnie wpływają na wrażliwe 
nerki.

BEAPHAR POLSKA
WWW.BEAPHAR.PL   
TEL. 58 663 54 00    
INFO@BEAPHAR.PL

Hill’s SP Adult Sterilised Cat
To doskonale dopasowana i  smakowita 
karma dla kotów wysterylizowanych. Zale-
cana do podawania w wieku od 6 miesięcy 
do 6. roku życia. Zawiera unikalną formułę 
ułatwiającą utrzymanie prawidłowej wagi. 
Optymalna zawartość minerałów zapobiega 
powstawaniu kamieni moczowych i  wspo-
maga prawidłowe funkcjonowanie nerek. 
Przeciwutleniacze wspomagają układ im-
munologiczny, neutralizują wolne rodniki. 
Dostępna z  kurczakiem, tuńczykiem lub 
łososiem.

MEDIVET S.A.: REKOMENDOWANY DYSTRYBUTOR 
KARM HILL’S
UL. SZKOLNA 17, 63-100 ŚREM
ZOOLOGIA@MEDIVET.PL
TEL. 801 00 25 25/61 622 55 55

Nutrilove Sterile pełnoporcjowa 
karma dla kotów sterylizowanych
Nutrilove Sterile to wysokiej jakości, pełnopor-
cjowa karma stworzona specjalnie dla kotów 
po zabiegu sterylizacji. Karma sucha zawiera aż 
40% kurczaka, w tym 17% świeżego kurczaka, 
a saszetka aż 82% mięsa i produktów pocho-
dzenia zwierzęcego. Dzięki zbilansowanym 
proporcjom substancji mineralnych pomaga 
zachować zdrowy układ moczowy, a  taury-
na pozytywnie wpływa na wzrok. Doskonały 
smak bez dodatku sztucznych aromatów 
i  konserwantów. Dostępne w opakowaniach: 
sucha 1,4 kg i 7 kg, saszetka 85 g.

PARTNER IN PET FOOD POLSKA SP. Z O. O. 
UL. SZAMOCKA 8, 01-748 WARSZAWA
WWW.NUTRILOVEPETFOOD.COM

NATURAL TASTE STERILISED
Odpowiednie żywienie kota – specjalistyczne karmy 
mokre Natural Taste już na rynku!

Dzięki precyzyjnemu doborowi surowców, zawartość 
składników odżywczych w  karmach pokrywa specy-
fi czne wymagania żywieniowe kotów. Już teraz opie-
kunowie kotów otyłych, po sterylizacji oraz alergików 
mają ułatwione zadanie! Do wyboru: NATURAL TASTE 
STERILISED przeznaczona dla kotów po sterylizacji, NA-
TURAL TASTE WEIGHT REDUCTION pomaga ograniczyć 
nadmierne odkładanie tkanki tłuszczowej, NATURAL 
TASTE ALLERGY przeznaczona jest dla kotów dorosłych 
wszystkich ras z objawami alergii lub nietolerancji po-
karmowej. Dostępne w puszkach o gramaturach 185 g.

ZAKŁAD PRODUKCJI KARMY DLA ZWIERZĄT „DOLINA NOTECI”
POLANOWO 27 A, 89-300 WYRZYSK
TEL. 67 286 28 06
WWW.WIECEJNIZKARMA.PL

Purina PRO PLAN® Sterilised 
To pełnoporcjowa sucha karma z  unikalną formułą OPTIRE-
NAL® stworzona z  myślą o  kotach sterylizowanych, która 
wspiera zdrowie nerek i  zmniejsza ryzyko formowania się 
kamieni moczowych. Dzięki zawartości zbilansowanego po-
ziomu białka, węglowodanów i kwasów tłuszczowych karma 
pomaga utrzymać prawidłową masę ciała kota po zabiegu 
sterylizacji. Sucha karma dla kotów PRO PLAN® Sterilised za-
wiera niezbędne składniki odżywcze, w tym witaminy A, C i E, 
a kruche kawałki pokarmu pomagają chronić zęby kota przed 
osadzaniem się płytki oraz kamienia nazębnego.
Purina PRO PLAN® Sterilised jest dostępna w opakowaniach 
400 g, 1,5 kg oraz 10 kg oraz 2 wariantach smakowych: boga-
ta w indyka oraz bogata w łososia.

NESTLÉ POLSKA S.A.
UL. DOMANIEWSKA 32, 02-672 WARSZAWA 
WWW.PURINA-PROPLAN.PL

Więcej szczegółów otrzymać można u przedstawicieli fi rmy Nestlé Purina 
lub kontaktując się z Serwisem Konsumenta: 0 801 315 005, 
e-mail: cs@pl.nestle.com, www.purina-proplan.pl
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PUPIL® PREMIUM ACTIVE
Receptura karmy zapewnia wysoki poziom 
energii dostosowany do potrzeb kotów ak-
tywnych. Zawarta w  składzie glukozamina 
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie 
stawów. Odpowiednio dobrana kompozycja 
aminokwasów, witamin C i  E, tauryny oraz 
przeciwutleniaczy wspomaga naturalną 
odporność, wzmacnia zęby, mięśnie oraz za-
pewnia witalność i energię. 

PRODUCENT:
PUPIL FOODS SP. Z O.O.
WWW.PUPILFOODS.PL

ROYAL CANIN® BABYCAT MILK
Profi l składników preparatu jest maksymalnie 
zbliżony do mleka kotki, co sprzyja harmonijne-
mu rozwojowi kociąt. Zawiera wyselekcjonowane 
białka o najwyższej strawności, a poziom laktozy 
jest podobny jak w mleku matki. Nie zawiera skro-
bi, ponieważ kocięta nie wydzielają wystraczającej 
ilości enzymów ją trawiących. Dodatek prebioty-
ków, takich jak FOS, sprzyja utrzymaniu prawidło-
wej mikrofl ory przewodu pokarmowego. Kwasy 
tłuszczowe DHA wspomagają rozwój mózgu 
i funkcji kognitywnych kociąt. Preparat jest łatwy 
do przygotowania. Zmieszany z wodą rozpuszcza 
się szybko i daje homogeniczny roztwór. 

ROYAL CANIN POLSKA SP. Z O.O.
UL. GRABSKA 10, 32-005 NIEPOŁOMICE
TEL. 12 255 90 28
E-MAIL: INFO.POL@ROYALCANIN.COM

PUPIL® PREMIUM JUNIOR
Nowy produkt polskiego producenta, w no-
woczesnym, wygodnym i estetycznym opa-
kowaniu. Idealne rozwiązanie żywieniowe 
dla kociąt do 12 miesiąca życia, które wyka-
zują wysokie zapotrzebowanie na energię, 
proteiny, witaminy i  składniki mineralne. 
Receptura karmy wspomaga prawidłowy 
wzrost, zdrowy rozwój kości i  mózgu. Gra-
nulki PUPIL® PREMIUM JUNIOR charaktery-
zuje optymalna wielkość, dopasowana do 
rozmiaru szczęk młodych kociąt oraz łatwość 
zgryzania. 

PRODUCENT:
PUPIL FOODS SP. Z O.O.
WWW.PUPILFOODS.PL

Sanabelle dla kotów z nadwagą 
i skłonnościami do otyłości
Light – jest pełnowartościową karmą o bar-
dzo zredukowanej kaloryczności, która po-
zwala utrzymać właściwą wagę kotom o ni-
skiej aktywności i kotom sterylizowanym. 

PPHU EWENEMENT
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW
WWW.EWENEMENT.PL
BIURO@EWENEMENT.PL
TEL. 71 342 02 62

PUPIL® PREMIUM INHOME
Nowy produkt, którego kaloryczność została 
dopasowana do obniżonej aktywności kota 
żyjącego głównie w domu. Odpowiednio do-
brana wartość energetyczna karmy sprzyja 
utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Karma 
produkowana z  wysokiej jakości składników, 
wzbogacona zestawem witamin i minerałów. 
Podawanie PUPIL® PREMIUM INHOME poma-
ga ograniczyć formowanie kul włosowych 
w  żołądku, korzystnie wpływa na trawienie 
oraz zapobiega powstawaniu nieprzyjem-
nych zapachów w kuwecie (Yucca Schidigera 
w składzie).

PRODUCENT:
PUPIL FOODS SP. Z O.O.
WWW.PUPILFOODS.PL

Sanabelle dla kotów wrażliwych 
i wybrednych
Sensitive Drób – został stworzony z  myślą o  kotach 
posiadających wrażliwy przewód pokarmowy, posia-
da wysoką koncentrację składników odżywczych, wy-
jątkową strawność, przyswajalność i doskonały smak.
Sensitive Jagnięcina – z  delikatną jagnięciną został 
stworzony specjalnie dla kotów o wrażliwym przewo-
dzie pokarmowym, specjalna formuła jest wyjątkowo 
lekkostrawna i przyswajalna.
Soft Duck – wyjątkowa karma o wysokiej wilgotności 
i miękkim krokiecie, 40% mięsa z kaczki.

PPHU EWENEMENT
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW
WWW.EWENEMENT.PL
BIURO@EWENEMENT.PL
TEL. 71 342 02 62

PUPIL® PREMIUM STERILE 
DLA KOTÓW PO ZABIEGU 
STERYLIZACJI I KASTRACJI
Karma sucha należąca do linii produktów 
PREMIUM. Stworzona z myślą  o kotach po 
zabiegu sterylizacji i kastracji. Starannie wy-
selekcjonowane surowce z polskich gospo-
darstw są źródłem wysokiej jakości białka, 
naturalnego błonnika oraz witamin i  mi-
nerałów zapewniających dobre trawienie, 
zdrowsze drogi moczowe, a także optymal-
ną wagę i wzmocnioną odporność. Produkt 
dostępny jest w gramaturze 800 g. 

PRODUCENT:
PUPIL FOODS SP. Z O.O.
WWW.PUPILFOODS.PL

STUZZY MONOPROTEIN 
z łososiem
Kompletna, hipoalergiczna mokra karma dla 
dorosłych kotów. Duża zawartość mięsa, mo-
nobiałkowa formuła oraz brak zboża spra-
wia, że jest to produkt idealny również dla 
kotów wrażliwych i  z  nietolerancją pokar-
mową. Karmę charakteryzuje bardzo prosty 
skład (70% mięsa, 30% bulionu z minerałami 
i dodatkiem oleju lnianego) wysoka smako-
witość oraz strawność.

PRODUCENT: AGRAS DELIC
DYSTRYBUCJA: ANIDIS POLSKA, BŁONIE 
UL. PRODUKCYJNA 2, 33-550 MIĘKINIA
WWW.ANIDIS.PL
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KOT
PRZEKĄSKI

Best from nature – gryzaki 
dla psów ze zrzutów poroży jeleni 
100% natury – zdrowy przysmak i ekologicz-
na zabawka w  jednym. Przygotowywany 
ręcznie ze zrzutów poroży jeleni gubionych 
wiosną w  polskich lasach. Gryzak czyści 
zęby, wzmacnia strukturę kości, mięśni i sta-
wów, jest źródłem wielu cennych składników 
odżywczych. Nie kruszy się tylko ściera, dla-
tego wystarcza psu na wiele miesięcy zaba-
wy. Dostępny w wersji „soft” dla psów o słab-
szym zgryzie (gryzaki przecinane są wzdłuż) 
oraz z wersji „hard” .  

BEST 4 ANIMAL CARE SP. Z O.O. 
UL. WASZYNGTONA 34/36, 81- 342 GDYNIA, 
TEL. 58 624 99 22
E-MAIL: INFO@BEST4ANIMALCARE.EU;
 WWW.BEST4ANIMALECARE.EU

HILTON PYSZNE 
Naturalne przysmaki dla kotów

Wysokiej jakości, naturalne, su-
szone przysmaki dla kotów. Do-
stępne w 2 rodzajach: ciastecz-
ka z kaczki i paski z kurczaka.
Z  wysoką zawartością mięsa 
i  białka, bogate w  składni-
ki odżywcze. Nie zawierają 
cukrów, zbędnych tłuszczy 
i  sztucznych barwników. Po-
magają redukować płytkę 
nazębną.
Można stosować jako przeką-
ska między posiłkami.

ZOO FACTORY S.A.
UL. POWĄZKOWSKA 44 C, 01-797 WARSZAWA
WWW.ZOO-FACTORY.PL

Bezzbożowe półwilgotne 
przysmaki dla kotów od Naturea
Ten doskonały smakołyk dostarczy każde-
mu kotu wspaniałych walorów smakowych, 
ponieważ zawiera aż 88% świeżego mięsa 
i  świeżej ryby. Do świeżych składników do-
dano warzywa i algi bogate w kwasy omega 
3 i 6 oraz taurynę, które zmieniają tę recep-
turę w  zdrową, wartościową i  pełną smaku 
przekąskę. 

DYSTRYBUTOR NATUREA PETFOODS:
GRZEGORZ CERAFIN
TEL. 791 040 688
INFO@NATUREA.COM.PL
WWW.NATUREA.COM.PL

Przekąski funkcjonalne i nagrody dla dorosłych kotów
Dental Snack – przekąski wspierające 
higienę zębów i dziąseł.
Thanks Snack – przekąski dla kotów: na-
grody.
Hairball Snack – przekąski ułatwiające 
wydalanie kul włosowych.
Vitality Snack – przekąski poprawiające 
witalność i wzmacniające stawy.
Grain Free Snack – bezzbożowa i  bez-
glutenowa przekąska.
Shiny Hair Snack – przekąski dla ele-
ganckiej i błyszczącej sierści.

PPHU EWENEMENT
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW
WWW.EWENEMENT.PL
BIURO@EWENEMENT.PL
TEL. 71 342 02 62 

Happy snack – rarytasy 
dla kotów
To nadzwyczaj smaczne, aromatyczne przy-
smaki w  postaci niewielkich kwadratowych 
kawałków. Rarytasy Happy snack dostęp-
ne są dla kotów w  3 ulubionych smakach: 
kurczaka, kaczki i  tuńczyka. Produkt prze-
znaczony jest dla kotów oraz kociąt od 
3 miesiąca życia. Przysmak o  tak wyśmieni-
tym smaku przypadnie do gustu każdemu 
kociakowi, nawet temu najbardziej wybred-
nemu i wymagającemu.

BEAPHAR POLSKA SP. Z O.O. 
UL. OGRODNIKÓW 2, 84-240 REDA 
WWW.BEAPHAR.PL

Przekąski Sanabelle
Cztery zupełnie nowe przekąski dla kotów od 
Sanabelle. Miękkie snacki na bazie świeżego, 
niemrożonego mięsa o  wyjątkowych sma-
kach: Mintaj & Figi, Pstrąg & Borówka Bruszni-
ca, Kaczka & Granat, Jagnięcina & Czarny Bez. 
Przekąski o  zwiększonej wilgotności, dzięki 
czemu są miękkie oraz mają bardziej inten-
sywny aromat. Nie zawierają zbóż, są produk-
tem bezglutenowym, a  zawartość świeżego 
mięsa (90%) to gwarancja najwyższej jakości! 
Dostępne w wygodnych saszetkach z możli-
wości wielokrotnego zamykania.

PPHU EWENEMENT
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW
WWW.EWENEMENT.PL
BIURO@EWENEMENT.PL
TEL. 71 342 02 62
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VITAKRAFT Liquid Snack
LIQUID SNACK – przysmak dla kotów w po-
staci płynnego sosu. 4 rodzaje smakowe 
z  dodatkami funkcjonalnymi. Można po-
dawać bezpośrednio lub jako dodatek do 
karmy. Produkt o  obniżonej wartości ener-
getycznej.

VITAKRAFT CHOVEX 
E-MAIL: HANDLOWY@VITAKRAFTPOLSKA.PL  
FAX 32 424 5335
WWW.VITAKRAFT.PL

VITAKRAFT Milky Melody
Przysmak dla kotów w  postaci mlecznego 
kremu o  obniżonej zawartości laktozy. 
Podzielony na małe, wygodne porcje. 
Dostępny w  dwóch smakach: naturalny 
i serowy. Z dodatkiem tauryny, zapewniającej 
zdrowy wzrok i  wspierającej pracę serca. 
Lekkostrawny i przyswajalny przez koty. Do 
stosowania jako przekąska, można również 
dla poprawienia smaku polewać kreme 
karmę.

VITAKRAFT  CHOVEX 
E-MAIL: HANDLOWY@VITAKRAFTPOLSKA.PL    
FAX: +48 32 424 5335
WWW.VITAKRAFT.PL

VITAKRAFT Cat Stick Mini  3 x 6 g
Przysmaki dla kotów Cat Stick Mini w postaci 
soczystych mięsnych paluszków, cieszą 
się dużą popularnością wśród kotów i ich 
właścicieli.  W wielu atrakcyjnych smakach. 
Przygotowane ze świeżego mięsa stanowią 
nie lada pokusę dla każdego kota!. 
Bardzo wysoka zawartość mięsa (powyżej 
89%).
Receptura bez cukru. 
Praktyczne opakowanie – każdy kabanos 
pakowany osobno.

VITAKRAFT  CHOVEX 
E-MAIL: HANDLOWY@VITAKRAFTPOLSKA.PL    
FAX: +48 32 424 5335
WWW.VITAKRAFT.PL

VITAKRAFT Premium Filet
Delikatne i  soczyste fi lety z  wysokiej jakości 
mięsa. Dwa warianty smakowe: łosoś 
i kurczak. Produkt naturalny i hipoalergiczny 
przystosowany dla kotów o  wrażliwych 
żołądkach. Idealny jako smaczna nagroda.

VITAKRAFT  CHOVEX 
E-MAIL: HANDLOWY@VITAKRAFTPOLSKA.PL   
FAX: +48 32 424 5335
WWW.VITAKRAFT.PL
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KOT
CZYSTOŚĆ I HIGIENA

Detektor plam moczu PowAir
21 diod UV tworzy silny strumień światła, który za 
sprawą obecnych w moczu soli mineralnych pod-
świetla źródło zanieczyszczenia na żółto-zielony 
kolor. Detektor dzięki w pełni aluminiowej obudo-
wie jest urządzeniem znacznie bardziej wytrzyma-
łym niż inne produkty tego typu. Za sprawą użycia 
aż 21 diod (w  odróżnieniu od standardowych 9) 
pozwala na wyszukiwanie źródła zanieczyszczenia 
na stojąco, bez konieczności klęczenia. Strumień 
jest wystarczająco intensywny. Baterie pozwalają 
na 5 godzin ciągłej pracy. Do usunięcia zapachu 
moczu i  innych wydzielin polecamy neutralizator 
PENETRATOR.

WYŁACZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE:
C-LABEL POLSKA, UL. TATRZAŃSKA 78A, ŁÓDŹ
TEL. 530 700 530, WWW.C-LABEL.PL

Frontline® Pet Care SZAMPON 
DLA SZCZENIĄT I KOCIĄT
Szampon idealny dla szczeniąt powyżej 2 
miesiąca życia oraz psów i  kotów o  wrażli-
wej skórze. Zawiera olejek Inca inchi bogaty 
w  kwasy tłuszczowe omega, dzięki czemu 
świetnie nawilża skórę, łagodzi podrażnienia 
i nadaje sierści typową dla szczeniąt jedwa-
bistość.

WWW.FRONTLINEPETCARE.PL 

Frontline® Pet Care BALSAM 
OCHRONNY DO ŁAP
Żel nawilżający i chroniący wrażliwe opusz-
ki łap psów i kotów. Dzięki prowitaminie B5 
o właściwościach łagodzących oraz tlenkowi 
cynku, żel doskonale zabezpiecza przed po-
drażnieniami spowodowanymi przez kon-
takt ze śniegiem, gorącymi powierzchniami 
oraz piaskiem i solą.

WWW.FRONTLINEPETCARE.PL 

Frontline® Pet Care SZAMPON 
DO SKÓRY WRAŻLIWEJ
Najskuteczniejszy dla psów i kotów o skórze 
bardzo suchej, podrażnionej lub uszkodzo-
nej. Zawiera polisacharyd na bazie ramnozy 
o  właściwościach łagodzących i  nawilżają-
cych oraz Luminescine, która chroni przed 
działaniem wolnych rodników i  przywraca 
sierści piękny połysk.

WWW.FRONTLINEPETCARE.PL 

Frontline® Pet Care ROZTWÓR 
DO PRZEMYWANIA OCZU
Roztwór czyszczący do okolic oczu psów 
i kotów. Jego krystalicznie czysta kompozy-
cja imituje naturalne łzy. Doskonale spraw-
dza się do delikatnego usuwania zanieczysz-
czeń i zabrudzeń.

WWW.FRONTLINEPETCARE.PL 

Frontline® Pet Care SZAMPON 
PRZECIW SPLĄTYWANIU
Opracowany specjalnie z myślą o psach i ko-
tach długowłosych. Zawiera organiczny wy-
ciąg z kiełków grochu, który pobudza porost 
sierści i  zapobiega jej wypadaniu, a  także 
składniki przeciwdziałające splątywaniu, 
które umożliwiają łatwe i  płynne rozczesy-
wanie.

WWW.FRONTLINEPETCARE.PL 
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Frontline® Pet Care ŻEL DO 
CZYSZCZENIA USZU
Żel do higieny uszu o  działaniu kojącym 
i  ochronnym. Cynk i  ramnoza pomagają 
przywrócić równowagę delikatnego eko-
systemu kanału słuchowego, a  ramnoza 
dodatkowo działa łagodząco na wrażliwą 
i delikatną skórę.

WWW.FRONTLINEPETCARE.PL 

GOLDEN odour
Całkowicie naturalny żwirek dla kotów wyproduko-
wany z  kanadyjskiej glinki bentonitowej z  dodat-
kiem opatentowanego systemu ODOUR LOCK:
- jeden z  najlepiej zbrylających się żwirków na 
świecie (twarda bryłka tworzy się natychmiast na 
powierzchni żwirku i nigdy nie przykleja się do dna 
kuwety),
- dzięki systemowi ODOUR LOCK doskonale zatrzy-
muje nieprzyjemne zapachy, 
- idealny dla niekastrowanych kocurów, 
- drobny, ale zwarty granulat nie pyli się podczas 
napełniania kuwety,
- wchłanialność 380%, 7 kg odpowiada 22 kg trady-
cyjnego żwirku.

DYSTRYBUTOR: 
PPHU EWENEMENT 
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW 
BIURO@EWENEMENT.PL 
TEL. 71 342 02 62
WWW.EWENEMENT.PL

GOLDEN GREY MASTER
Całkowicie naturalny żwirek dla kotów wyprodukowany z po-
chodzącej z  Kanady glinki bentonitowej o  niespotykanych 
właściwościach:
- jeden z najlepiej zbrylających się żwirków na świecie (twar-
da bryłka tworzy się natychmiast na powierzchni żwirku i ni-
gdy nie przykleja się do dna kuwety),
- doskonale zatrzymuje nieprzyjemne zapachy, wydzielając 
delikatną woń pudru dla niemowląt,
- drobny, ale zwarty granulat nie pyli się podczas napełniania 
kuwety,
- niewiarygodnie wydajny - 7 kg odpowiada 22 kg tradycyj-
nego żwirku,
- wchłanialność 380%,

- posiada dodatkowo 3% kryształków silikonu, które dodatkowo zwiększają pochła-
nianie nieprzyjemnych zapachów.
DYSTRYBUTOR: 
PPHU EWENEMENT 
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW 
BIURO@EWENEMENT.PL 
TEL. 71 342 02 62
WWW.EWENEMENT.PL

HILTON KUWETA Z RAMKĄ DLA KOTÓW
Nowoczesny wygląd i doskonałe wykonanie kuwety Hilton z pewnością 
zadowoli zarówno właścicieli kotów, jak i ich czworonożnych przyjaciół.
Owalna kuweta, wykonana z  wysokiej jakości plastiku, jest dostępna 
w  czterech kolorach. Wyposażona w  wysoką, specjalnie wyprofi lowa-
ną ramkę, dzięki której żwirek nie wydostaje się na zewnątrz. Wymiary: 
57x40x19 cm.

ZOO-FACTORY S.A.
UL. POWĄZKOWSKA 44C, 01-797 WARSZAWA
WWW.ZOO-FACTORY.PL

GOLDEN GREY 
Całkowicie naturalny żwirek dla kotów wyprodukowany 
z pochodzącej z Kanady glinki bentonitowej o niespoty-
kanych właściwościach: 
- jeden z  najlepiej zbrylających się żwirków na świecie 
(twarda bryłka tworzy się natychmiast na powierzchni 
żwirku i nigdy nie przykleja się do dna kuwety),
- doskonale zatrzymuje nieprzyjemne zapachy, wydziela-
jąc delikatną woń pudru dla niemowląt,
- drobny, ale zwarty granulat nie pyli się podczas napeł-
niania kuwety,
- niewiarygodnie wydajny - 7 kg odpowiada 22 kg trady-
cyjnego żwirku,
- wchłanialność 380%.
DYSTRYBUTOR: 
PPHU EWENEMENT 
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW 
BIURO@EWENEMENT.PL 
TEL. 71 342 02 62
WWW.EWENEMENT.PL

GOLDEN pine
Całkowicie naturalny żwirek dla kotów wyproduko-
wany w 100% z drewna sosnowego:
- doskonale zbrylający i niewiarygodnie wydajny (co 
najmniej 30% od najbardziej  popularnego produk-
tu tego typu),
- doskonale absorbuje i  neutralizuje nieprzyjemne 
zapachy, wydzielając przyjemny zapach sosnowego 
lasu,
- drobny granulat nie pyli się podczas napełniania 
kuwety i  nie roznosi się na łapkach tak jak konku-
rencyjne produkty,
- nadaje się zarówno do kompostowania, jak i spłu-
kiwania w toaletach.

DYSTRYBUTOR: 
PPHU EWENEMENT 
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW 
BIURO@EWENEMENT.PL 
TEL. 71 342 02 62
WWW.EWENEMENT.PL

GOLDEN grey White
Całkowicie naturalny żwirek dla kotów wyprodukowany z ka-
nadyjskiej glinki bentonitowej o wyjątkowych właściwościach:
- jeden z najlepiej zbrylających się żwirków na świecie (twar-
da bryłka tworzy się natychmiast na powierzchni żwirku i ni-
gdy nie przykleja się do dna kuwety),
- doskonale zatrzymuje nieprzyjemne zapachy, wydzielając 
delikatną woń lawendy,
- drobny, ale zwarty granulat nie pyli się podczas napełniania 
kuwety,
- niewiarygodnie wydajny - 14 kg odpowiada 42 kg trady-
cyjnego żwirku,
- wchłanialność 350%,
- posiada dodatek silikonu, który zwiększa pochłanianie nie-
przyjemnych zapachów.

DYSTRYBUTOR: 
PPHU EWENEMENT 
AL. WIĄZOWA 46, 53-119 WROCŁAW 
BIURO@EWENEMENT.PL 
TEL. 71 342 02 62
WWW.EWENEMENT.PL

Inodorina Refresh
Chusteczki pielęgnacyjne dla ko-
tów z rumiankiem do czyszczenia 
okolic uszu i oczu. Delikatne, na-
sączone kojącymi substancjami 
chusteczki w  opakowaniach po 
15 szt.

GEMINUS
WWW.GEMINUS.NET.PL
UL. SŁONECZNA 4, 05-840 BRWINÓW
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R E K L A M A ▶
Mr. Smell Klatka i Kuweta
Skoncentrowany preparat do usuwania 
nieprzyjemnego zapachu z  kuwet i  klatek. 
Regularnie stosowany przedłuża świeżość 
podłoża, bez względu na jego rodzaj. Dzię-
ki zastosowaniu nowoczesnej technologii 
bioenzymatycznej eliminuje kwas moczowy, 
który jest głównym składnikiem moczu. Ule-
ga całkowitej biodegradacji i jest bezpieczny 
dla zwierząt i ludzi. Opakowanie: 500 ml.

LABORATORIUM DERMAPHARM SP. Z O.O.
UL. CZŁUCHOWSKA 12A, 01-100 WARSZAWA
WWW.DERMAPHARM.COM.PL

Neutralizator zapachów PowAir
PowAir Penetrator nie maskuje niechcianej 
woni, ale skutecznie ją usuwa. Pozwala zwal-
czyć najgorsze zapachy organiczne, takie jak 
mocz zwierząt, a także nieprzyjemną woń po-
zostawioną na dywanach, meblach, ubraniach, 
a  nawet twardych powierzchniach, takich jak 
drewno lub beton. Idealny do natychmiasto-
wej neutralizacji nieprzyjemnego zapachu 
moczu. Usuwa najgorsze możliwe zapachy. 
Pojemności: 500 ml, 1000 ml, 3,65 l, 20 l.

WYŁACZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE:
C-LABEL POLSKA, UL. TATRZAŃSKA 78A, ŁÓDŹ
TEL. 530 700 530
WWW.C-LABEL.PL

Nanovet Odor Stop 
– bakteriobójcza siła 
nanocząsteczek srebra
Odor Stop to innowacyjny preparat do likwi-
dacji nieprzyjemnych zapachów z  kuwet, 
legowisk, transporterów, tapicerki, mebli 
itp. Nie pozostawia plam. Preparat zawiera 
aktywne nanocząsteczki srebra, które za-
pewniają unikatową zdolność likwidowania 
nieprzyjemnych zapachów, usuwając przy-
czyny ich powstawania, a  nie tylko skutki. 
Dostępne opak. 200 ml, 650 ml, 5 l i 10 l.

BEST 4 ANIMAL CARE SP. Z O.O. 
UL. WASZYNGTONA 34/36, 81-342 GDYNIA, 
TEL. 58 624 99 22
E-MAIL: INFO@BEST4ANIMALCARE.EU; 
WWW.BEST4ANIMALECARE.EU 

OROPHARMA
DEODO GREEN TEA
Bardzo wydajny odświeżacz do kocich ku-
wet o  pięknym zapachu zielonej herbaty. 
Zapobiega namnażaniu się bakterii, neutra-
lizuje nieprzyjemne zapachy, przedłużając 
trwałość żwirku w kuwecie.

VERSELE-LAGA
ANIDIS POLSKA, BŁONIE UL. PRODUKCYJNA 2, 
33-550 MIĘKINIA
WWW.ANIDIS.PL
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PESS: BIO-szampon nawilżająco-
regenerujący 200 ml
Szampon do codziennej pielęgnacji każde-
go rodzaju sierści. Bogaty w  proteiny psze-
nicy, które wpływają na zachowanie właści-
wej struktury włosa i poprawę jego kondycji 
(regenerują, wzmacniają i  nawilżają). Zapo-
biegają łamliwości włosów, rozdwajaniu się 
końcówek, zmniejszają elektryzowanie się 
sierści. Pojemność: 200 ml.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL

Żwirek ze słomy Velti
Nowość. Ekologiczny i  naturalny 
żwirek, w 100% z polskiej słomy bez 
dodatków chemicznych i spoiw. Przy-
pomina rozkruszony pelet drzewny 
i  ma naturalny zapach. Pozbawiony 
bakterii, grzybów i pleśni. Nie zawiera 
kurzu, piachu czy pyłu – nie podraż-
nia oczu i  nozdrzy kotów. Może być 
usuwany drogą sanitarną. Neutra-
lizuje nieprzyjemne zapachy. Nie 
przykleja się do sierści i  nie roznosi 
po mieszkaniu. Delikatny dla kocich 
łapek. 

PRODUCENT:
VELTI SP. Z O.O.
UL. ROOSEVELTA 2A, 66-440 SKWIE-
RZYNA
BIURO@VELTI.PL
TEL. 95 717 27 67
WWW.VELTI.PL

PESS: BIO-szampon ochronny 
z olejkiem neem 200 ml
Szampon do codziennej pielęgnacji każdego 
rodzaju sierści. Zawiera wyciąg z drzewa Me-
lia azadirachta (neem), dlatego jest szczegól-
nie polecany dla zwierząt mających problem 
z przesuszeniem sierści, podrażnieniami, sta-
nami zapalnymi i łupieżem. Dodatkowo peł-
ni funkcję ochronną skutecznie zniechęcając 
owady do przebywania w pobliżu zwierząt. 
Pojemność: 200 ml.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL

RIGA
RIGALIT SILICA AGLOMERANTE
Delikatna ściółka pochodzenia mineralnego 
na bazie krzemionki. Gwarantuje idealne 
właściwości absorpcyjne i zbrylające. W kon-
takcie z  moczem tworzą się zwarte bloczki, 
które łatwo można usunąć przy pomocy ło-
patki. Właściwości tej ściółki pozwalają ogra-
niczyć namnażanie się bakterii i neutralizują 
nieprzyjemne zapachy. Opakowanie wystar-
cza średnio na cały miesiąc dla 1 kota.

RIGA
DYSTRYBUTOR: ANIDIS POLSKA, 
BŁONIE UL. PRODUKCYJNA 2, 33-550 MIĘKINIA
WWW.ANIDIS.PL

PESS: BIO-szampon ułatwiający 
rozczesywanie 200 ml
Szampon do codziennej pielęgnacji każde-
go rodzaju sierści. Zawiera proteiny jedwa-
biu oraz kolagen, które wnikają w strukturę 
włosa i  naskórka, pomagając utrzymać ich 
sprężystość, elastyczność, zapobiegają łam-
liwości oraz plątaniu. Chronią przed nad-
miernym przesuszeniem i  elektryzowaniem 
się sierści. Pojemność: 200 ml.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL

VERSELE LAGA
SILICA
Żwirek silikonowy do kociej kuwety. Dzięki 
swoim doskonałym właściwościom absorp-
cyjnym pochłania nieczystości i  całkowicie 
neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

Jest bardzo lekki i w 100% przyjazny dla kota 
i  jego otoczenia. Średni czas użytkowania 
przez jednego kota wynosi średnio 30 dni.

VERSELE-LAGA
ANIDIS POLSKA, BŁONIE UL. PRODUKCYJNA 2, 
33-550 MIĘKINIA
WWW.ANIDIS.PL

Żwirek silikonowy DIAMENTIQ 
Orange
DIAMENTIQ Orange to najwyższej klasy 
żwirek silikonowy, który wyróżnia się nie-
zwykłą chłonnością i  wydajnością. Błyska-
wicznie pochłania ciecze i  skutecznie neu-
tralizuje nieprzyjemne zapachy, otaczając 
mieszkanie przyjemną, pomarańczową nutą. 
Bezpyłowy, nie przyczepia się do kocich ła-
pek. Nietoksyczny i  bezpieczny, gwarantuje 
najwyższy komfort użytkowania.

DIAMENTIQ SP. Z O.O.
UL. RAKOWICKA 10B/4, 31-511 KRAKÓW
WWW.DIAMENTIQ.PL

POCHŁANIACZ ZAPACHÓW Supreme 
eliminuje nieprzyjemne zapachy
Skuteczny i wygodny w stosowaniu usuwa i neutrali-
zuje wiele uporczywych i nieprzyjemnych zapachów 
pochodzenia zwierzęcego (moczu, kału, wymiocin 
oraz innych zapachów towarzyszących hodowli zwie-
rząt). Zawiera w swoim składzie bezpieczne dla ludzi 
i  zwierząt substancje rozkładające zarówno źródło, 
jak i  sam nieprzyjemny zapach. Pochłaniacz Zapa-
chów wykazuje długotrwałe działanie absorbcyjne, 
a  dodatek kompozycji zapachowych pozostawia 
w pomieszczeniu delikatny aromat.

SELECTA HTC
WWW.SELECTAHTC.COM.PL
HANDEL@SELECTAHTC.COM.PL
TEL. 22 751 67 96
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KOT
ZDROWIE

Advantage 40 dla kotów, roztwór 
do nakrapiania 
Substancja czynna: Imidaklopryd 100 mg/1 ml 

Wskazania: Zapobieganie i  zwalczanie inwazji 
pcheł u kotów oraz jako element terapii alergiczne-
go pchlego zapalenia skóry (APZS).

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
BAYER ANIMAL HEALTH GMBH, D-51368 LEVERKUSEN, 
NIEMCY
WWW.WETERYNARIA.BAYER.COM.PL

Drontal, 230 mg / 20 mg 
tabletki powlekane dla kotów
Substancja czynna: pyrantel embonianu 230 
mg; prazikwantel 20 mg / 1 tabletka
Wskazania: Zwalczanie inwazji nicieni i  ta-
siemców przewodu pokarmowego kotów, 
takich jak:
Toxocara cati, Ancylostoma tubaeforme, An-
cylostoma braziliense, Echinococcus multilo-
cularis, Dipylidium caninum, Taenia taeniefor-
mis, Mesocestoides spp., Joyeuxiella spp.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
BAYER ANIMAL HEALTH GMBH,51368 LEVERKUSEN, 
NIEMCY
WWW.WETERYNARIA.BAYER.COM.PL

Aqua Pro Animale Premium 
z dodatkiem kocimiętki
Aqua Pro Animale Premium z kocimiętką to 
naturalna, górska woda źródlana, idealnie 
dostosowana do potrzeb kotów. Kocimiętka 
delikatnie stymuluje pracę układu trawien-
nego, wspierając wątrobę i nerki oraz bardzo 
korzystnie wpływa na cały organizm. Woda 
Aqua Pro Animale zasmakuje nawet najbar-
dziej wybrednym kocim koneserom, dbając 
jednocześnie o ich zdrowie.

AQUAPROANIMALE SP. Z O.O.
UL. DŁUGA 54 LOK. 1, 31-146 KRAKÓW
WWW.AQUAPROANIMALE.PL/

Ekologiczny olej lniany 
Revitalen dla kotów
Wyjątkowo korzystnie wpływa na tworzenie 
się błon komórkowych, podrażnioną śluzów-
kę żołądka (działa kojąco), a także utrzyma-
nie pięknej i błyszczącej sierści oraz zapobie-
ganie wysuszeniu i nadmiernemu łuszczeniu 
się skóry. Wzmacnia mechanizmy obronne 
organizmu.

ZŁOTO POLSKIE FAMILY BUSINESS S.C.
UL. PIWNA 5, 62-800 KALISZ
WWW.REVITALEN.PL/ANIMALS/

ArthroScan Omega Kot – 
zdrowe stawy
Smakowity żel dla kotów, 100 ml
Wspiera funkcjonowanie stawów – chon-
droprotetyk opracowany specjalnie dla 
kotów. Specjalistyczny skład i bardzo dobra 
przyswajalność zapewniają wysoką skutecz-
ność. Polecany profi laktycznie i wspomaga-
jąco w problemach ze strony układu ruchu. 
Produkt zawiera aż 9 składników aktywnych 
(m.in. glukozamina, chondroityna, omega 3, 
kolagen typu II, kw. hialuronowy). 

SCANVET POLAND SP. Z O.O.
SKIERESZEWO, UL KISZKOWSKA 9, 62-200 GNIEZNO
TEL. 61 426 49 20, WWW.SCANVET.PL

Enzymatyczna pasta do zębów 
OVER Zoo
Enzymatyczna pasta do zębów  o smaku pie-
czonego kurczaka. Niewymagająca szczot-
kowania ani płukania. W  swoim składzie 
zawiera enzymy, które skutecznie rozkładają 
pozostające na zębach substancje organicz-
ne oraz zapobiegają powstawaniu kamienia 
nazębnego. Pasta pomaga utrzymać prawi-
dłową higienę jamy ustnej zwierząt, a zawar-
te w niej dodatki smakowe sprawiają, że jest 
chętnie przyjmowana.

OVER ZOO
UL. WARSZAWSKA 65
98-100 ŁASK
WWW.OVER-ZOO.PL
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Felisa – herpeswirus koci
Smakowity żel dla kotów, 50 ml 
lub 100 ml
Innowacyjny produkt o atrakcyjnym smaku, 
zawierający mikrokapsułkowaną L-lizynę 
(pozbawiony gorzkiego smaku lizyny). Po-
lecany u  kotów z  nawracającymi objawami 
herpeswirozy (zapalenie spojówek, „koci 
katar”) oraz przy niedoborze lizyny w orga-
nizmie. Wykazano, że L-lizyna może redu-
kować replikację herpeswirusa i  zmniejszać 
nasilenie objawów. 

SCANVET POLAND SP. Z O.O.
SKIERESZEWO, UL KISZKOWSKA 9, 62-200 GNIEZNO
TEL. 61 426 49 20, WWW.SCANVET.PL

GIMPET MALT-SOFT-EXTRA
Pasta dla kotów o  ulepszonej recepturze 
zawiera naturalny i  aromatyczny słód, spe-
cjalny olej roślinny i TGOS. Kombinacja róż-
nych substancji balastowych wspomaga 
trawienie pokarmu oraz naturalne usuwanie 
połkniętej sierści i  niestrawnych części po-
żywienia. Dzięki temu problemy Twojego 
kota np. z  tworzeniem się w  żołądku kulek 
z sierści i ich wymiotowaniem dają się łatwiej 
rozwiązać. Zalecany sposób dawkowania: 
podawać codziennie 4-5 cm (1 cm = 0,5 g) 
pasty bezpośrednio z tubki bądź wyciśniętą 
na pokarm.

PPIHZ ZOOLOG 
UL. SOŁTYSOWICKA 27B, 51-168 WROCŁAW
WWW.ZOOLOG.PL

Fiprex® KOT, 52, 5 mg/0, 7 ml 
roztwór do nakrapiania dla 
kotów
Substancja czynna: Fipronil 52,5 mg /0,7 
ml. Wskazania: Zwalczanie inwazji pcheł 
(Ctenocephalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) 
i wszy (Linognatus spp.) u kotów. Działanie 
zabezpieczające przed inwazją pcheł do 
8 tygodni, kleszczy do 4 tygodni. Fiprex® 
można stosować jako leczenie wspomaga-
jące alergicznego pchlego zapalenia skóry 
(APZS). 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: VET-AGRO 
SP. Z O.O.
UL. GLINIANA 32, 20-616 LUBLIN 
WWW.VET-AGRO.PL

Obroże BIO PROTECTO OVER 
Zoo
Obroże pielęgnacyjno-ochronne dla psów 
i  kotów wykonane na bazie naturalnych 
olejków eterycznych. Olejki tworzą natu-
ralną barierę dla owadów, takich jak pchły, 
kleszcze, muchy, komary, meszki. Działają 
pielęgnacyjnie, antyseptycznie i  przeciw-
bakteryjnie. Produkty mogą być stosowane 
u  zwierząt młodych, w  podeszłym wieku 
oraz posiadających wrażliwą skórę.

OVER ZOO
UL. WARSZAWSKA 65, 98-100 ŁASK
WWW.OVER-ZOO.PL

GIMPET BEAUTY KISS
Zawierają dużo biotyny, cynku i niezbędne 
witaminy z grupy B. Ta specjalna, apetyczna 
kombinacja wspomaga witalność i  rozwój 
pięknej okrywy włosowej. Organizm zatrzy-
muje niewielką ilość cynku niezbędnego 
w  metabolizmie, dlatego powinien on być 
regularnie uzupełniany. Szczególnie koty 
z  długą sierścią, koty zmieniające włosy, 
koty hodowlane oraz wystawowe mają 
zwiększone zapotrzebowanie na cynk. Bio-
tyna jest witaminą wpływającą korzystnie 
na skórę i sierść.

PPIHZ ZOOLOG 
UL. SOŁTYSOWICKA 27B, 51-168 WROCŁAW
WWW.ZOOLOG.PL

MAX OBROŻA BIOBÓJCZA
DLA KOTÓW I MAŁYCH PSÓW
Obroża przeznaczona do odstraszania 
i zwalczania pcheł i kleszczy u kotów i psów. 
Obroża MAX wykazuje aktywność biobójczą 
w 48 h od założenia produktu na szyję zwie-
rzęcia. Działa repelencyjnie przez 120 dni, 
zabezpiecza zwierzę przed inwazją pcheł 
i  kleszczy. Obrożę MAX bezpiecznie można 
stosować u kotów i psów dorosłych oraz ko-
ciąt i szczeniąt od 4 miesiąca życia, suk cię-
żarnych i w okresie laktacji. Substancja czyn-
na: geraniol 13 g/100 g (nr CAS 106-24-1)

SELECTA HTC
WWW.SELECTAHTC.COM.PL
HANDEL@SELECTAHTC.COM.PL
22 751 67 96

Obroża adaptacyjna dr Seidla 
dla kotów
To nowoczesny i wieloskładnikowy produkt. 
Zawiera kompozycję naturalnych substancji 
oddziaływujących na zachowanie kotów 
podobnie jak feromony. Kompozycja ta od-
powiada znanej już od 1996 roku miesza-
ninie ujawnionej w  patencie europejskim 
EP0724832. Zastosowanie obroży w  trakcie 
terapii behawioralnej znacznie wspomaga 
jej proces. Produkt jest odpowiedni dla ko-
tów w  każdym wieku, również dla kociąt. 
Bezpieczny dla ludzi. Obroża działa przez 
okres 30 dni. Długość: 35 cm.

LABORATORIUM DERMAPHARM SP. Z O.O.
UL. CZŁUCHOWSKA 12A, 01-100 WARSZAWA
WWW.DERMAPHARM.COM.PL

GIMPET KATZENTABS 
Z ALGOBIOTYNĄ
Tabletki dla kotów są wypróbowaną kombi-
nacją naturalnych surowców wysokiej jako-
ści oraz specjalnej mieszanki alg morskich, 
biotyny (witamina H) i TGOS wspierającego 
fl orę jelitową. Duża zawartość biotyny nada-
je sierści wspaniałego połysku, intensywne-
go koloru i jedwabistości. 

PPIHZ ZOOLOG 
UL. SOŁTYSOWICKA 27B, 51-168 WROCŁAW
WWW.ZOOLOG.PL
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PESS: BIO-obroża z olejkiem 
geraniowym i cedrowym
Obroża pielęgnacyjno-ochronna dla kotów. 
Zawiera naturalne olejki eteryczne, które 
posiadają silne właściwości antyseptyczne, 
pielęgnacyjne i  łagodzące. Dodatkowo po-
zostawiają przyjemny zapach, który chro-
ni zwierzę przed atakiem pcheł i  kleszczy. 
Obroża dostępna jest w  kolorze pomarań-
czowym i długości 35 cm.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL

PESS: BIO-zasypka ochronna 
z olejkiem geraniowym 
Preparat pielęgnacyjno-ochronny dla psów 
i  kotów, zawiera olejek geraniowy. Nadaje 
sierści odświeżenie i  poprawia jej wygląd. 
Dodatkowo pozostawia przyjemny zapach, 
który skutecznie chroni zwierzę przed ata-
kiem pcheł i  kleszczy. Preparat stanowi do-
skonałe uzupełnienie profi laktyki przeciwko 
pasożytom zewnętrznym zwierząt. Masa 
netto: 100 g.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL

PESS: BIO-preparat ochronny 
z olejkiem geraniowym 
Preparat pielęgnacyjno-ochronny dla psów 
i  kotów, zawiera olejek geraniowy. Odświe-
ża sierść i poprawia jej wygląd. Dodatkowo 
pozostawia przyjemny zapach, który sku-
tecznie chroni zwierzę przed atakiem pcheł 
i  kleszczy. Preparat stanowi doskonałe uzu-
pełnienie profi laktyki przeciwko pasożytom 
zewnętrznym zwierząt. Pojemność: 250 ml.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL

PESS: Zasypka owadobójcza 
SUNIA 100 g kot/pies
Zasypka SUNIA zapewnia skuteczną ochro-
nę przeciwko ektopasożytom. Zwalcza 
pchły, kleszcze i inne insekty u psów i kotów. 
Niezastąpiona jako doraźne zabezpieczenie 
na spacery po lesie. Zawiera alfa-cyperme-
trynę. Masa netto: 100 g.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL

PESS: BIO-spot on z olejkiem 
geraniowym i dimetikonem 
Preparat pielęgnacyjno-ochronny w  formie 
kropli dla psów i kotów, posiada doskonałe 
właściwości pielęgnacyjne oraz wzmocnio-
ne właściwości ochronne przeciwko pchłom 
i kleszczom. Zawiera dimetikon, który w spo-
sób mechaniczny unieszkodliwia owady. 
Dostępny w dwóch wariantach: dla zwierząt 
do 10 kg – 4 tubki po 1 g; 10-20 kg – 4 tubki 
po 2 g.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL

PESS: BIO-spot on z olejkiem 
neem 
Preparat pielęgnacyjno-ochronny w  formie 
kropli dla psów i kotów. Zawiera olej neem, 
który posiada doskonałe właściwości nawil-
żające, regenerujące i  łagodzące. Dodatko-
wo tworzy na powierzchni skóry i włosa swo-
isty płaszcz ochronny przeciwko owadom. 
Dostępny w dwóch wariantach: dla zwierząt 
do 10 kg – 4 tubki po 1 g; 10-20 kg – 4 tubki 
po 2,5 g.

PRODUCENT: WYTWÓRNIA CHEMICZNA PESS
NIEZNANOWICE 158, 32-420 GDÓW
PESS@PESS.COM.PL
WWW.PESS.COM.PL

R E K L A M A ▶

Z
D
R
O
W
I
E





Płyn do przemywania oczu 
i powiek OVER Zoo
Delikatny płyn do przemywania oczu i  po-
wiek dla psów i kotów. Doskonale wypłuku-
je pył, kurz, sierść gromadzącą się w  worku 
spojówkowym. Płyn posiada właściwości 
nawilżające i łagodzące podrażnienia, chroni 
oko przed wysuszeniem. Preparat polecany 
jest do codziennej pielęgnacji oczu u psów 
i kotów.

OVER ZOO
UL. WARSZAWSKA 65
98-100 ŁASK
WWW.OVER-ZOO.PL

Relaxer Kot Plus – stres 
i problemy behawioralne
Smakowity żel dla kotów, 100 ml 
Skuteczna pomoc w  problemach beha-
wioralnych – np. załatwianie poza kuwetą, 
agresja, lęk. Polecany także przed sytuacjami 
stresowymi – np. podróż, pobyt w  hotelu, 
przeprowadzka, nowi domownicy lub nowe 
zwierzę w  domu. Zawiera naturalne skład-
niki (m. in. biopeptydy, L-tryptofan) wpły-
wające na poprawę nastroju, redukcję lęku 
i odczuwania stresu.

SCANVET POLAND SP. Z O.O.
SKIERESZEWO, UL KISZKOWSKA 9, 62-200 GNIEZNO
TEL. 61 426 49 20, WWW.SCANVET.PL

Płyn do czyszczenia uszu 
OVER Zoo
Preparat skutecznie rozpuszcza zalegającą 
woskowinę uszną, działa nawilżająco i pow-
lekająco na skórę ucha. Naturalne substancje 
pochodzenia roślinnego działają osłonowo 
i  zabezpieczają ucho zwierzęcia przed wy-
stąpieniem stanu zapalnego. Preparat po-
lecany jest do codziennej pielęgnacji uszu 
u psów i kotów.

OVER ZOO
UL. WARSZAWSKA 65
98-100 ŁASK
WWW.OVER-ZOO.PL

Stress Out pasta
Naturalny preparat uspokajający zawierający 
tryptofan, rumianek, L-teaninę i kozłek lekar-
ski. Tryptofan (prekursor serotoniny) zmniej-
sza napięcie mięśniowe i  podatność na 
stres. Zalecany do stosowania we wszelkich 
sytuacjach stresowych, takich jak np. pokazy 
fajerwerków, przeprowadzka, podróż, wpro-
wadzenie nowego domownika czy wizyta 
u lekarza weterynarii. Dla osiągnięcia pełne-
go efektu zalecane jest rozpoczęcie poda-
wania pasty na 3-4 dni przed wystąpieniem 
sytuacji stresowej. Pojemność: 30 ml.

LABORATORIUM DERMAPHARM SP. Z O.O.
UL. CZŁUCHOWSKA 12A, 01-100 WARSZAWA
WWW.DERMAPHARM.COM.PL
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KOT
AKCESORIA

Kolekcja Scandy
Kolekcja drapaków Scandy charaktery-
zuje się prostym designem, który pasuje 
do wszystkich wnętrz. Drapaki dostępne 
w  wielu rozmiarach: S, M, L i  XL. Drapak 
z  naturalnego sizalu, nogi wykonane 
z drewna. Poduszki są wyjmowane i mogą 
być prane w pralce w temperaturze 30 C. 
Wszystkie drapaki wyposażone są w  pi-
łeczkę ze sztucznego futerka, by zapewnić 
kotu rozrywkę.

ZOLUX POLSKA
ŁĘŻKI 10 A, 99-200 PODDĘBICE
TEL. 43 678 43 13
WWW.ZOLUX.COM

Torby transportowe COMFY 
MELANGE i transporter 
SANTORINI
Eleganckie i nowoczesne torby i  transportery dla kotów 
i małych psów idealne na krótsze i dłuższe podróże. Za-
pewniają zwierzęciu bezpieczeństwo i  komfort. Torby 
dostępne w rozmiarach: 45x19x27 cm oraz 43x23x30 cm 
(wersja LIGHT). Transporter SANTORINI spełnia wyma-
gania norm IATA dzięki czemu nadaje się do transportu 
małych zwierząt w przedziale pasażerskim samolotu. Od-
porny i trwały. Wymiary: 50x23x22 cm. 

AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SP. Z O.O.
UL. KRASNOWOLSKA 50, 02-849 WARSZAWA 
TEL. (+48) 22 644 76 16, FAX (+48) 22 643 64 83, 
NIP: 534-23-44-863
E-MAIL: INFO@AQUAEL.PL 
WWW.PETINN.PL

Legowisko Domek Cubby
Komfortowe legowisko dla psów i  ko-
tów. Posiada elegancki, nowoczesny 
design oraz kształt, który uatrakcyjni 
każde wnętrze. Starannie wykonane 
z  wykorzystaniem wyłącznie wysokiej 
jakości materiałów. Produkt dostępny 
w szerokiej gamie kolorów i  tkanin. Le-
gowisko posiada wyjmowaną dwustron-
ną poduchę wypełnioną puszystą kulką 
silikonową, która znacznie poprawia 
komfort zwierzęcia.

FPH EMPETS
UL. OGRODOWA 29A, 42-200 CZĘSTOCHOWA-
TEL. 34 362 81 27
E-MAIL: BIURO@EMPETS.PL

Transporter na ramię Hard Rock 
Ibiyaya
Elegancki transporter dla kota lub psa z wy-
godnym odpinanym paskiem na ramię oraz 
uchwytem do ręki. Posiada 2 otwory wejścio-
we od góry i  od przodu. Jest bardzo lekki. 
Zapewnia dobrą wentylację. Boczki transpor-
tera są przezroczyste, dzięki czemu każdy wła-
ściciel z  dumą zaprezentuje swojego pupila, 
a  on będzie mógł swobodnie obserwować 
otoczenie podczas wspólnych podróży. Wy-
miary: 46x30x32 cm. Przeznaczony dla zwie-
rząt do 6 kg.

DYSTRYBUTOR: ARGENTI, KRAKÓW
E-MAIL: HANDEL@ZOOCOMFORT.PL
TEL. 794 121 416
WWW.ZOOCOMFORT.PL

Toalety EASY CAT
Praktyczne, kryte toalety dla kotów. Posiadają 
wygodne, uchylne drzwiczki oraz wymienny 
fi ltr węglowy pochłaniający nieprzyjemne za-
pachy wydobywające się z  kuwety. W  zesta-
wie łopatka do usuwania nieczystości (toaleta 
posiada aż dwa miejsca do jej zamocowania). 
Kompatybilne ze wszystkimi rodzajami żwir-
ków. Dostępne w  trzech modnych wersjach 
kolorystycznych: biało-szarej, biało-czarnej 
oraz latte. Wymiary: 53x40x41 cm.

AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SP. Z O.O.
UL. KRASNOWOLSKA 50, 02-849 WARSZAWA 
TEL. (+48) 22 644 76 16, FAX (+48) 22 643 64 83, 
NIP: 534-23-44-863
E-MAIL: INFO@AQUAEL.PL 
WWW.PETINN.PL 

Zolux, Display’e 
z zabawkami dla kota
Displaye to wygodne rozwiązanie dla każ-
dego sklepu zoologicznego. Klient może 
wybierać spośród 6 modeli piłek i wędek. 
Każda zabawka posiada kod kreskowy. 
Wędki w 6 modelach, z których 3 są bardzo 
kolorowe i 3 w kolorach neutralnych z drew-
nianą rączką. Piłeczki w 6 różnych modelach 
posiadają dzwoneczki.

ZOLUX POLSKA
ŁĘŻKI 10 A
99-200 PODDĘBICE
+48436784313
WWW.ZOLUX.COM
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Zolux Polska sp.z.o.o.
facebook.com/ZoluxPolska
biuro@zolux.pl
Tel. 43 678 43 13

Nowe drapaki Wave
Szykowne i eleganckie
Idealne do Twojego wnętrza !

►Dostępne w 4 kolorach:
szarym, różowym, beżowym
i niebieskim

►Wybierz spośród 3 rozmiarów
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AKWARYSTYKA
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Polski rynek akwarystyczny jest niewielki, szczególnie na tle 
silnego i rozwijającego się rynku produktów dla kota i psa. 
Dodatkowo zmniejsza się z roku na rok z alarmującą szybkością. 
W 2016 r. skurczył się o ok. 5% w stosunku do roku poprzedniego. 
Czy można jeszcze odwrócić ten trend? Jak sklepy zoologiczne 
radzą sobie z akwarystyką?

Co z akwarystyką?

Sprzedaż produktów akwarystycznych wymaga od 
pracowników sklepu szerokiej wiedzy teoretycznej 
oraz doświadczenia. 

Wiedza i doświadczenie
Jedynie doświadczony akwarysta powinien doradzać 
klientom. Jeśli na jaw wyjdą braki w jego wiedzy, klienci, 
szczególnie ci mający doświadczenie i akwarystyczną pasję, 
bardzo szybko i skutecznie zniechęcą siebie – i innych! – do 
takiego sklepu. Dzisiaj prawdziwych pasjonatów akwarystyki 
można znaleźć przede wszystkim na internetowych forach, 
gdzie dzielą się wiedzą i wymieniają doświadczeniami. Tam 
też polecają sobie nawzajem dobre sklepy zoologiczne, z fa-
chową obsługą oraz zdrowymi i ciekawymi gatunkami ryb. 
Profesjonalna obsługa jednego klienta może więc dać szansę 
na zdobycie kilku kolejnych, którzy pojawią się dzięki jego 
pozytywnej rekomendacji.

Pomyślne znaki
Wielu obserwatorów rynku akwarystycznego dostrzega 
jednak na nim pomyślne znaki. Rośnie zainteresowanie 
akwarystyką naturalną oraz trend na gotowe zestawy, 
w  tym nanoakwaria i  krewetkaria. Coraz więcej osób 
widzi w  tego typu zbiornikach szansę na niebanalne 
wykończenie nowoczesnego wnętrza, zarówno własne-
go mieszkania, jak i przestrzeni biurowej. Zmienia się 
akwarystyczna moda, oprócz bojowników popularne są 
właśnie krewetki oraz małe gatunki ławicowe. Dla sklepu 
zoologicznego nadal najważniejsze pozostają akwaria 
dekoracyjne z dużą liczbą roślin, wymagające szerokiej 
gamy produktów do ich prawidłowego utrzymania.

Organizacja kluczem do sukcesu
Zorganizowanie w sklepie działu z akwarystyką wiąże 
się z dużym nakładem finansowym, który nie przyniesie 

natychmiastowego zysku. Jest to jeden z powodów, dla 
których wiele mniejszych sklepów rezygnuje ze strefy 
akwarystycznej w swojej placówce. Jednak przemyślana 
organizacja, szeroka oferta zdrowych ryb, czyste i ładnie 
zaaranżowane zbiorniki oraz sprzedawca–pasjonat dają 
niemalże gwarancję sukcesu. n
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Linia Soft
ASIA, BETTA

Miękkie granulaty, wysoka hydrosta-
bilność, doskonała przyswajalność 
i  bogactwo składników odżywczych 
– to unikalne cechy innowacyjnych 
pokarmów akwarystycznych Linii 
Soft. Oferta produktowa powiększyła 
się o kilka nowości: ASIA size S i ASIA 
size M (dla wszystkożernych i mięso-
żernych ryb z  Azji) oraz BETTA (dla 
bojowników i  innych niewielkich ga-
tunków błędnikowców). 

TROPICAL TADEUSZ OGRODNIK
UL. OPOLSKA 25, 41-507 CHORZÓW
WWW.TROPICAL.PL
WWW.TROPICAL-SOFT.PL

HS/O.S.I. Discus granuat
Podstawowy pokarm dla dyskowców. Pod-
nosi odporność i  witalność ryb oraz pod-
kreśla ich naturalne kolory. Zapewnia dietę 
możliwie zbliżoną do odżywiania się w śro-
dowisku naturalnym bez nadmiernego ob-
ciążenia układu trawiennego typowego dla 
wysokoenergetycznych granulatów. 

TAN-MAL MONIKA WISZ
UL. OGRODOWA 14, RÓŻANKI, 66-415 KŁODAWA
WWW.TAN-MAL.PL

HS/O.S.I. Artemia płatki 
Płatki wybarwiające na bazie unikalnej re-
ceptury z naupilusami Artemii, naturalnego 
karotenu, witamin, enzymów trawiennych 
i czosnku. Podnosi odporność i witalność ryb 
oraz podkreśla ich naturalne kolory. Pokarm 
łatwostrawny, opracowany na bazie badań 
w środowisku naturalnym. 

TAN-MAL MONIKA WISZ
UL. OGRODOWA 14, RÓŻANKI, 66-415 KŁODAWA
WWW.TAN-MAL.PL

HS/O.S.I. Marine płatki
Podstawowy pokarm w postaci delikatnych 
płatków dla ryb morskich. Idealnie zbilan-
sowana receptura z  dodatkiem enzymów 
trawiennych, witamin i  czosnku sprawia, że 
pokarm jest przyjmowany przez najbardziej 
wymagające gatunki ryb. Receptura opra-
cowana na podstawie badań w  środowisku 
naturalnym. 

TAN-MAL MONIKA WISZ
UL.OGRODOWA 14, RÓŻANKI, 66-415 KŁODAWA
WWW.TAN-MAL.PL

HS/O.S.I. Cichlid płatki
Podstawowy pokarm dla pielęgnic. Uznany 
i  polecany przez znanych polskich akwa-
rystów. Specjalna technologia produkcji 
zapewnia, że wartości odżywcze i witaminy 
zawarte w surowcach nie są tracone w pro-
cesie produkcyjnym, lecz w  pełni pozostają 
w gotowym pokarmie.

TAN-MAL MONIKA WISZ
UL.OGRODOWA 14, RÓŻANKI, 66-415 KŁODAWA
WWW.TAN-MAL.PL

HS/O.S.I. Red Power granulat
Najbardziej zaawansowany, superdelikat-
ny granulat z  funkcją wybarwiającą. Ziarna 
pływająco – tonące dostępne dla ryb żeru-
jących w  różnych strefach. Red Power nie 
jest pokarmem wysokoenergetycznym, lecz 
pokarmem zapewniającym dietę możliwie 
zbliżoną do środowiska naturalnego.

TAN-MAL MONIKA WISZ
UL. OGRODOWA 14, RÓŻANKI, 66-415 KŁODAWA
WWW.TAN-MAL.PL

AKWARYSTYKA
POKARM
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HS/O.S.I. Spirulina płatki
Światowa klasa premium, Made in USA. Le-
gendarna O.S.I. spirulina polecana przez zna-
nych polskich akwarystów. Unikalną cechą 
pokarmów O.S.I. jest dodatek enzymów tra-
wiennych, co ma kapitalne znaczenie w pro-
cesie trawienia i przyswajania pokarmu oraz 
profi laktyce bloat. 

TAN-MAL MONIKA WISZ
UL. OGRODOWA 14, RÓŻANKI, 66-415 KŁODAWA
WWW.TAN-MAL.PL

Naturefood Cichlid Plant 
Naturefood Premium Cichlid Plant to po-
karm opracowany w  formie ekstrudatu. 
Przeznaczony jest dla roślinożernych pie-
lęgnic, głównie gatunków zgryzających 
glony z  podłoża. Szczególnie polecany jest 
dla roślinożernych pielęgnic afrykańskich, 
ale również innych z  rodziny Cichlidae. Po-
karm zawiera między innymi szpinak, glony 
morskie i  astaksantynę. Sprzedawany jest 
w dwóch rozmiarach granulek: S – dla ryb do 
6 cm długości i M – dla ryb większych.

TROPHEUS ROBERT MIERZEŃSKI
UL. SZKOLNA 11, 30-648 KRAKÓW
WWW.NATUREFOOD.COM.PL

Naturefood Supreme Diskus
Naturefood Supreme Diskus to pokarm 
opracowany w formie miękkiego ekstrudatu. 
Przeznaczony jest do żywienia przedstawi-
cieli rodzaju Symphysodon, czyli dyskowców. 
Pokarm zawiera wyselekcjonowane składni-
ki, takie jak: ryby morskie, różne gatunki sko-
rupiaków, glony morskie i  aloe-vera, która 
dostarcza minerałów i  naturalnie zmiękcza 
pokarm. Sprzedawany jest w dwóch rozmia-
rach granulek: M – dla ryb do 4 cm długości, 
L – dla ryb większych.

TROPHEUS ROBERT MIERZEŃSKI
UL. SZKOLNA 11, 30-648 KRAKÓW
WWW.NATUREFOOD.COM.PL

HS/ O.S.I. Spirulina Wafers 
Legendarna spirulina O.S.I. w  postaci ta-
bletek, dedykowana rybom roślinożernym 
i  zeskrobującym glony z  podłoża. Dosko-
nale zbilansowana, łatwostrawna recep-
tura z  maksymalną zawartością spiruliny, 
enzymów trawiennych, witamin i  czosnku. 
Pokarm stymuluje system odpornościowy 
i podnosi naturalną odporność ryb. 

TAN-MAL MONIKA WISZ
UL. OGRODOWA 14, RÓŻANKI, 66-415 KŁODAWA
WWW.TAN-MAL.PL

HS/O.S.I. Vivid Color płatki
Podstawowy pokarm wybarwiający dla 
wszystkich ryb akwariowych. Z  dodatkiem 
enzymów trawiennych, czosnku i  starannie 
wyselekcjonowanych naturalnych składni-
ków, źródło pigmentów wybarwiających. 
Płatki pływająco-tonące dostępne dla ryb 
żerujących w różnych strefach.

TAN-MAL MONIKA WISZ
UL. OGRODOWA 14, RÓŻANKI, 66-415 KŁODAWA
WWW.TAN-MAL.PL

Naturefood Supreme Artemia
Naturefood Supreme Artemia to pokarm 
opracowany w  formie miękkiego ekstruda-
tu. Przeznaczony jest do żywienia mięsożer-
nych ryb słodkowodnych. Pokarm zawiera 
kryl, krewetki, a także 3% świeżo wyklutych 
naupliusów Artemia, które zawierają enzy-
my rozkładające białka.  Sprzedawany jest 
w trzech rozmiarach granulek: S – dla ryb do 
2 cm długości, M – dla ryb do 5 cm, L – dla 
ryb większych.

TROPHEUS ROBERT MIERZEŃSKI
UL. SZKOLNA 11, 30-648 KRAKÓW
WWW.NATUREFOOD.COM.PL

Tetra Goldfi sh FunTips
Tetra Goldfi sh FunTips to prosty w  użyciu 
pokarm dla wszystkich rodzajów złotych 
ryb. Przyklejane do szyby FunTipsy umoż-
liwiają właścicielom akwarium odglądanie 
z niewielkiej odległości podpływających do 
tabletek ryb. W swoim składzie Tetra FunTips 
zawierają niezbędne składniki odżywcze, 
w  tym krewetki wzmacniające zabarwienie 
rybek. Interaktywne karmienie, obserwacja 
z  bliska i  zdrowa dieta to wszystko dla zło-
tych rybek i ich właścicieli gwarantują nowe 
Tetra Goldfi sh FunTips.

WWW.TETRA.NET

Tetra Selection 4w1
Uniwersalny pokarm Tetra Selection 4w1 
zawiera 4 rodzaje pokarmów podstawo-
wych dla ryb żyjących na poszczególnych 
wysokościach akwarium – TetraMinFlakes: 
płatki unoszą się na wodzie; TetraMin Crisps: 
chrupki unoszą się na wodzie i powoli opa-
dają na dno; TetraMin Granules: granulki 
powoli toną; TetraWafer Mix: wafelki szybko 
opadają na dno.

WWW.TETRA.NET
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Nowa szafka o wysokim połyskuNowoczesne oświetlenie LED
• NOWOŚĆ: wymiary akwarium 50x50x63 cm
• elegancka szafka 50x50x90 cm 
• wydajne oświetlenie LED 
• możliwość swobodnej instalacj i  

f i l trów kanistrowych i akcesoriów

www.aquael.pl

CUBE

POWER LED 2 X 10 W

Produkt Roku
 Branży Zoologicznej

w kategorii akcesoria akwarystyczne

Zestaw akwariowy 
w nowoczesnym stylu
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AKWARYSTYKA
AKCESORIA, ZBIORNIKI 

I PREPARATY
Aquaclar pond 
Natychmiast oczyszcza mętną, zieloną wodę 
na zasadzie koagulacji strącając zawiesiny 
organiczne i  mineralne do osadu dennego, 
a  także tworząc na powierzchni wody zbite 
kożuchy lekkich zanieczyszczeń, łatwych do 
mechanicznego usunięcia. Preparat usuwa 
z  wody fosforany, pochodzące z  rozpadu 
odpadowych substancji organicznych, któ-
re obok azotanów mogą stać się przyczyną 
gwałtownego wzrostu glonów. Wiąże siar-
kowodór powodujący przykry zapach wody 
w stawie ogrodowym.

ZOOLEK
WYTWÓRNIA PREPARATÓW
UL. WYSPIAŃSKIEGO 27, 94-028 ŁÓDŹ
BIURO HANDLOWE:
ŁÓDŹ, UL. SIEWNA 15 PIĘTRO IV
TEL./FAX 42 653 44 57

Aquatest CO2 
Służy do szybkiego i  dokładnego pomiaru stężenia 
dwutlenku węgla w wodzie. Metoda pomiaru oparta 
jest na miareczkowaniu, czyli dodawaniu do próbki 
badanej wody odczynnika kropla po kropli, aż do 
uzyskania zmiany barwy zgodnie z załączonym wzor-
cem barw. Wynik pomiaru otrzymuje się w mg/l.
Pomiar stężenia dwutlenku węgla w  wodzie jest 
szczególnie istotny w  akwariach z  roślinami, które 
wykorzystują go w procesie fotosyntezy. Zbyt niska 
zawartość dwutlenku węgla w wodzie może nieko-
rzystnie wpływać na rozwój roślin, natomiast zbyt 
wysoka może być przede wszystkim niekorzystna 
dla ryb. 

ZOOLEK
WYTWÓRNIA PREPARATÓW
UL. WYSPIAŃSKIEGO 27, 94-028 ŁÓDŹ
BIURO HANDLOWE:
ŁÓDŹ, UL. SIEWNA 15 PIĘTRO IV
TEL./FAX 42 653 44 57

Aquafl ora micro 
Jest kompozycją 11 mikroelementów niezbędnych dla 
rozwoju roślin. Regularne stosowanie preparatu sty-
muluje wzrost oraz poprawia wybarwienie roślin. Prze-
znaczony jest do akwariów dojrzałych oraz uzdatniania 
wody pozbawionej składników mineralnych np. z pro-
cesu odwróconej osmozy. 10 ml preparatu zawiera Fe 
10 mg, Mn 5 mg, Cu 3 mg, Co 0,3 mg, Zn 1 mg, Ni 0,0002 
mg, Mg 1 mg, Mo 0,6 mg, B1,5 mg, V 0,000015 mg oraz 
Se 0,003 mg. Zastosowanie metali w  formie chelatów 
zwiększa ich dostępność dla roślin i zapewnia trwałość 
w szerokim zakresie pH. 

ZOOLEK
WYTWÓRNIA PREPARATÓW
UL. WYSPIAŃSKIEGO 27, 94-028 ŁÓDŹ
BIURO HANDLOWE:
ŁÓDŹ, UL. SIEWNA 15 PIĘTRO IV
TEL./FAX 42 6534457

Betta Projector Bordeaux
Betta Projector Bordeaux to nowoczesne 
akwarium marki Tetra, a przy tym niezwykła 
dekoracja. Zapewnia fascynujące efekty pro-
jekcyjne, jakich nie ma żadne inne akwarium 
na polskim rynku. Betta Projector Bordeaux 
posiada adapter, który umożliwia podziwia-
nie pływającej rybki na ścianie pomieszcze-
nia oraz zmieniające się kolory światła. Jest 
łatwe w  konfi guracji i  konserwacji, a  dzięki 
oświetleniu LED ogranicza zużycie energii. 
Posiada 2 lata gwarancji. Dostępne także 
w kolorze białym. 

HTTPS://WWW.TETRA.NET/

Aquatest Ca-Mg 
Służy do szybkiego i dokładnego pomiaru zawarto-
ści wapnia, magnezu i twardości ogólnej w wodzie 
słodkiej. Metoda pomiaru oparta jest na miarecz-
kowaniu, czyli dodawaniu do próbki badanej wody 
odczynnika kropla po kropli, aż do uzyskania zmia-
ny barwy zgodnie z  załączonym wzorcem barw. 
W  akwariach roślinnych poza sumarycznym stęże-
niem wapnia i magnezu (twardością ogólną) istotny 
jest wzajemny stosunek stężeń tych pierwiastków. 
Niekiedy występuje bowiem niedobór magnezu 
przy prawidłowej twardości ogólnej.  

ZOOLEK
WYTWÓRNIA PREPARATÓW
UL. WYSPIAŃSKIEGO 27, 94-028 ŁÓDŹ
BIURO HANDLOWE:
ŁÓDŹ, UL. SIEWNA 15 PIĘTRO IV
TEL./FAX 42 6534457

BioMaster Thermo OASE
Zewnętrzne fi ltry akwariowe, oferujące in-
nowacyjne rozwiązania komfortu obsługi 
wśród fi ltrów zewnętrznych o  pojemności 
do 600 l. Nie wymagają uciążliwego, kom-
pleksowego oczyszczania dzięki modułowi 
fi ltra wstępnego EasyClean. Produkt posia-
da wysoce wydajną technologię fi ltracyjną, 
a  także mechanizm odcinający i  blokadę 
bezpieczeństwa, które zapobiegają niepo-
żądanemu wyciekowi wody. Opcjonalnie ze 
zintegrowaną, regulowaną grzałką HeatUp.

OASE SP. Z O.O.
AL. JEROZOLIMSKIE 200 LOK. 538, 
02-486 WARSZAWA
TEL. 22 323 71 11 
KOM. 500 111 803
A.SOBCZAK@OASE-LIVINGWATER.COM
WWW.OASE-LIVINGWATER.COM
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ESKLARIN
Preparat z ekstraktem z aloesu do uzdatnia-
nia surowej wody wodociągowej przezna-
czonej do celów akwarystycznych. Zalecany 
szczególnie przy zakładaniu nowego akwa-
rium, podczas podmian wody, kwarantanny 
i  rekonwalescencji. Neutralizuje trujące dla 
ryb sole metali ciężkich oraz chroni skórę, 
skrzela i oczy ryb przed agresywnym działa-
niem świeżej wody wodociągowej. 

TROPICAL TADEUSZ OGRODNIK
UL. OPOLSKA 25, 41-507 CHORZÓW
WWW.TROPICAL.PL

FiltoSmart Thermo OASE
Zewnętrzne fi ltry akwariowe – idealne 
rozwiązanie do małych i średnich akwa-
riów do 300 l i średnim zarybieniu. Duża 
pojemność fi ltra gwarantuje wysoką 
wydajność fi ltracyjną. Łatwe otwieranie 
dzięki mechanizmowi EasyClick. Filtr 
gotowy do instalacji z  funkcją samo-
czynnego odpowietrzania. Umożliwia 
regulację wielkości przepływu, opcjo-
nalnie wyposażony w  zintegrowaną 
grzałkę HeatUp.

OASE SP. Z O.O.
AL. JEROZOLIMSKIE 200 LOK. 538, 02-486 
WARSZAWA
TEL. 22 323 71 11 
KOM. 500 111 803
A.SOBCZAK@OASE-LIVINGWATER.COM
WWW.OASE-LIVINGWATER.COM

Filtry kubełkowe Fluval FX6 i FX4
Fluval FX 6 to rozwiniecie konstrukcji, która oka-
zała się przełomem w fi ltracji dużych zbiorników, 
powyżej 1500 l, ogromna powierzchnia wkładów 
fi ltracyjnych, system odpowietrzający fi ltr oraz 
relatywnie niska cena uczyniła z  tego fi ltra hit 
sprzedaży fi rmy Hagen. Na targach Interzoo 2016 
miał premierę nowy fi ltr w tej rodzinie Fluval FX4 
dedykowany do zbiorników o pojemności 1000 l. 
Wydajność FX6-3500 l/h, FX4-2650 l/h. Objętość 
komory fi ltracyjnej FX 6-20 l, FX4-14 l.

DYSTRYBUTOR GENERALNY PLAČEK
DYSTRYBUCJA: ARA, ASTOR FOOD, ESKULAP, MEGAZOO, 
ROKUS, ZOOCENTRUM, ZOOLOG

BioPlus Thermo OASE
Wewnętrzne, narożne fi ltry akwariowe ze 
zintegrowanym dyfuzorem oraz mecha-
nizmem EasyClean – jednostka fi ltrująca 
w  celu oczyszczenia zdejmowana jest w  ła-
twy i  szybki sposób, a pompa pozostaje na 
swoim miejscu w  akwarium. Produkt prze-
znaczony do średniej wielkości akwariów do 
200 l. Duża pojemność gąbek fi ltracyjnych 
zapewnia efektywną fi ltrację mechaniczną 
i biologiczną. Opcjonalnie ze zintegrowaną, 
regulowaną grzałką HeatUp.

OASE SP. Z O.O.
AL. JEROZOLIMSKIE 200 LOK. 538, 02-486 WARSZAWA
TEL. 22 323 71 11 
KOM. 500 111 803
A.SOBCZAK@OASE-LIVINGWATER.COM
WWW.OASE-LIVINGWATER.COM

EXO TERRA Żarówki 
kompaktowe UVB 
Linia żarówek przeznaczonych do stosowania w  ter-
rariach domowych. Są dostosowane do sposobu wi-
dzenia gadów, odmiennego od widzenia człowieka.  
Są źródłem niezbędnego w  terrarium światła, pro-
mieniowania UVB, niewielkich ilości promieniowania 
podczerwonego. Ich moc i zakres promieniowania UVB 
są dostosowane do potrzeb poszczególnych gatun-
ków. W  ofercie znajdziemy żarówkę odpowiednią dla 
zwierząt żyjących w poszyciu lasu, jak i tych wiodących 
życie na pełnej słońca pustyni.  Listę otwiera: Natural 
Light i Reptile Vision następne w kolejności są Reptile 
UVB 100, Reptile UVB 150 i Reptile UVB 200 uporządko-
wane według emisji promieniowania UVB. W doborze 
odpowiedniej żarówki pomoże aplikacja dostępna na 
stronie internetowej:  www.exo-terra.com

DYSTRYBUTOR GENERALNY PLAČEK PET PRODUCTS.
DYSTRYBUCJA: ARA, ASTOR FOOD, ESKULAP, MEGA-
ZOO, ROKUS, ZOOCENTRUM, ZOOLOG

Filtr Juwel Biofl ow
Posiada dwustopniowy, opa-
tentowany system fi ltracji: 
jednoczesne pobieranie wody 
z dna i z powierzchni zbiornika 
zapewnia zatrzymanie zanie-
czyszczeń wewnątrz fi ltra oraz 
jednakową temperaturę wody 
w całym zbiorniku. Wkłady fi l-
tracyjne są umieszczone w ko-
szykach, które w łatwy sposób 
można wyciągać. Pompa oraz 
wkłady fi ltracyjne są zawarte 
w zestawie.

WWW.JUWEL.PL

Grzałka AquaHeat
Grzałka z  termoregulato-
rem zapewnia wyrównaną 
temperaturę wody w  całym 
akwarium. Dzięki użyciu naj-
wyższej jakości styków oraz 
odpornego na szoki termicz-
ne, bezpiecznego borosili-
katowego szkła, regulowane 
grzałki AquaHeat fi rmy Juwel 
spełniają najwyższe standar-
dy funkcjonalności i  bezpie-
czeństwa i  posiadają certyfi -
kat spełniania norm TÜV/GS.

WWW.JUWEL.PL

FLUVAL seria 06 FILTR 
KUBEŁKOWY
Seria fi ltrów zewnętrznych doskonałych do 
każdej wielkości akwarium. Konstrukcja stale 
rozwijana od kilkudziesięciu lat. W  kolejnej 
odsłonie jest cichsza, posiada większą obję-
tość wkładów odpowiedzialnych za fi ltrację 
biologiczną, bardziej odporna na uszko-
dzenia, łatwiejsza w  obsłudze i  rozruchu. 
Uproszczenie kilku elementów sprawiło, że 
trudniej jest go zepsuć, a nowy design spra-
wia, że fi ltr lepiej się prezentuje. Wydajność 
fi ltrów Fluval: 106 – 550 l/h, 206 -780 l/h, 306 
-1150 l/h, 406 –1450 l/h. 

DYSTRYBUTOR GENERALNY PLAČEK PET PRODUCTS
DYSTRYBUCJA: ARA, ASTOR FOOD, ESKULAP, MEGA-
ZOO, ROKUS, ZOOCENTRUM, ZOOLOG
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Profesjonalista, spełniający 
najwyższe wymagania
BioMaster i BioMaster Thermo  
– seria filtrów zewnętrznych

• Wysoce efektywna filtracja  
z gąbkowym filtrem wstępnym

• Easy Clean: super łatwe oczyszczanie filtra  
i komfort na najwyższym poziomie!

• Z możliwością doposażenia  
w regulowaną grzałkę Heat-Up

• Atrakcyjna cena przy zakupie z grzałką

Więcej informacji:
Albert Sobczak - Menadżer sprzedaży OASE
kontakt: +48 500 111 803; a.sobczak@oase-livingwater.com
www.oase-livingwater.com BioMaster Thermo 250 / 350 / 600
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Tetra Pond AlgoRem
Preparat Tetra  Pond AlgoRem  szybko i  sku-
tecznie usuwa zakwity wody (glony plank-
tonowe)  w  stawie ogrodowym. Tetra Pond 
Algo Rem nie narusza równowagi biologicz-
nej wody i nie stanowi zagrożenia dla roślin 
i  ryb, a  skuteczność działania dostrzegalna 
jest już po kilku godzinach. 

WWW.TETRA.NET

Tetra DecoArt Plantastics
Tetra DecoArt Plantastics to linia sztucznych 
roślin wodnych o  realistycznym wyglądzie, 
teraz dostępna w nowej odsłonie. Wspania-
ły wybór pomysłów do aranżacji zbiornika, 
dostępne w  sześciu różnych odmianach 
i trzech rozmiarach (S – 15 cm, M – 23 cm, L – 
30 cm) dla każdej wielkości akwarium. Dzięki 
obciążonej podstawie umieszczenie roślin 
w podłożu jest łatwe i szybkie. 

WWW.TETRA.NET

JBL PROTEMP S50
Grzałka do utrzymywania optymalnej tempe-
ratury akwariów o pojemności 30–80 l. Prosta 
instalacja: umieszczenie grzałki w ochronnym 
koszyku, wybór temperatury na pokrętle, 
włożenie do akwarium, zamocowanie za 
pomocą przyssawek na wewnętrznej szybie 
akwarium. Dokładna regulacja temperatury: 
pokrętło do wyboru temperatury 20-34°C, 
dokładność regulacji +/-0,5°C. Optymalna 
wymiana ciepła: ceramiczny element grzejny 
w kształcie gwiazdy.

PPIHZ ZOOLOG 
UL. SOŁTYSOWICKA 27B, 51-168 WROCŁAW
WWW.ZOOLOG.PL

OxyMax OASE
Seria pomp napowietrzających. Produkt 
umożliwia wygodną instalację – w  po-
zycji stojącej lub wiszącej. Zapewnia 
niezawodną, ciągłą dostawę tlenu: 
100,200,360 l/h oraz daje możliwość 
łatwej regulacji i  wprowadzenia indywi-
dualnych ustawień – istnieje możliwość 
ustawienia obrazu pęcherzyków wody na 
napowietrzaczu. Kompletny zestaw do 
szybkiego podłączenia, z wężem i kamie-
niem napowietrzającym. Gwarantowana 
cicha praca.

OASE SP. Z O.O.
AL. JEROZOLIMSKIE 200 LOK. 538, 02-486 
WARSZAWA
TEL. 22 323 71 11 
KOM. 500 111 803
A.SOBCZAK@OASE-LIVINGWATER.COM
WWW.OASE-LIVINGWATER.COM

Świetlówki GLO 
Najbardziej rozpoznawalna marka świe-
tlówek GLO. Specjalistyczne źródła światła 
w standardach T8 i T5 do wszystkich typów 
akwariów słodkowodnych i morskich, terra-
riów, akwaterrariów i wiwariów.
Wspomagają wzrost roślin, korali, uwydat-
niają wybarwienie ryb oraz podkreślają bar-
wy upierzenia ptaków przy zastosowaniu 
w wiwariach. Duża liczba możliwych kombi-
nacji połączeń w zespoły oświetleniowe, tak 
by ich oddziaływanie miało jak najszersze 
spektrum działania.

DYSTRYBUTOR GENERALNY PLAČEK
DYSTRYBUCJA: ARA, ASTOR FOOD, ESKULAP, 
MEGAZOO, ROKUS, ZOOCENTRUM, ZOOLOG

GLOSSY CUBE
Efektowny zestaw akwariowy w  kształ-
cie tzw. kostki o  wymiarach 50x50x54 cm 
i  pojemności aż 135 l. Dostępny w  kolorze 
czarnym. Pokrywa jest wklejona do wnętrza 
zestawu, co czyni go wyjątkowo dekora-
cyjnym. Wyposażony w  energooszczędne 
oświetlenie LED z  możliwością rozbudowy. 
Idealny do hodowli krewetek, ryb i  roślin 
akwariowych. Oferowany wraz z akcesoryjną 
szafką – możliwość efektywnej sprzedaży 
łączonej.

AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SP. Z O.O. 
UL. KRASNOWOLSKA 50, 02-849 WARSZAWA 
TEL. 22 644 76 16, FAX 22 643 64 83, 
NIP: 534-23-44-863
E-MAIL: INFO@AQUAEL.PL 
WWW.AQUAEL.PL 

Karmnik automatyczny 
EasyFeed
Odpowiedni dla pokarmów gra-
nulowanych, w  płatkach oraz 
w formie tabletek. Posiada moż-
liwość zaprogramowania jedne-
go lub dwóch karmień dziennie 
oraz regulowaną wielkość otwo-
ru podającego pokarm. Pojem-
ność karmnika wystarczy na 
około 30 dni (60 karmień).

WWW.JUWEL.PL

Odmulacz AquaClean
Wygodny odmulacz do akwariów, stanowi 
idealne narzędzie do czyszczenia zanie-
czyszczeń z dna akwariów. Dzięki systemowi 
„Quick Start” lekkim potrząśnięciem można 
rozpocząć przepływ wody ze zbiornika na 
zewnątrz bez zasysania, a  zintegrowany 
zawór pozwala przerwać odmulanie w  do-
wolnym momencie. Można go stosować do 
zbiorników o wysokości do 60 cm.

WWW.JUWEL.PL
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Tło Stone i Cliff 
Cechuje je atrakcyjny design 
odwzorowujący strukturę 
skalną lub naturalnego klifu. 
Wykonane z  lekkiej pianki, 
płasko przylegają do szyby. 
Dzięki zastosowaniu perfo-
racji tła są łatwe do docięcia 
na dowolny wymiar i  łatwe 
do dopasowania do każdego 
zbiornika. Nie wpływają na 
właściwości wody!

WWW.JUWEL.PL

Tetra Tetronic LED 
ProLine 
Oświetlenie nowej generacji do 
każdego typu akwarium. Lampy 
mają regulowaną długość (do-
stępne w  4 rozmiarach) i  są łatwe 
w montażu. Dzięki energooszczęd-
nemu oświetleniu LED są niezwykle 
wydajne i trwałe. Dostarczane świa-
tło sprzyja wzrostowi roślin i  bar-
dziej stabilnym parametrom wody.

WWW.TETRA.NET

UNIMAX 250
Nowoczesny fi ltr kanistrowy do akwariów 
o  pojemności do 250 l. Wyjątkowo cichy 
i wydajny (650 l/h i 6 l wkładów fi ltracyjnych). 
Efektywnie fi ltruje i napowietrza wodę. Ofe-
rowany z kompletem wkładów fi ltracyjnych 
oraz deszczownią. Posiada możliwość zain-
stalowania we wnętrzu sterylizatora AS 9 W. 
Wyposażony w  system łatwego zalewania 
i  automatycznego odpowietrzania. Produkt 
polski, niezawodny i trwały.

AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SP. Z O.O. 
UL. KRASNOWOLSKA 50, 02-849 WARSZAWA 
TEL. 22 644 76 16, FAX 22 643 64 83, 
NIP: 534-23-44-863
E-MAIL: INFO@AQUAEL.PL 
WWW.AQUAEL.PL 

TROPICAL CARBO
Preparat, który stanowi niezwykle wydajne 
źródło węgla organicznego dla roślin wod-
nych. Jego regularne stosowanie zapew-
nia intensywny wzrost roślin wodnych, co 
sprzyja powstaniu równowagi biologicznej 
w  akwarium i  zmniejsza prawdopodobień-
stwo wystąpienia problemów z  glonami 
oraz złymi parametrami chemicznymi wody. 
Środek można używać w akwariach jako je-
dyne źródło węgla lub łączyć z dozowaniem 
gazowego dwutlenku węgla.

TROPICAL TADEUSZ OGRODNIK
UL. OPOLSKA 25, 41-507 CHORZÓW
WWW.TROPICAL.PL
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R E K L A M A ▶



MAŁE ZWIERZĘTA
TOWARZYSZĄCE
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Małe zwierzęta towarzyszące są w Polsce bardzo popularne 
nie tylko ze względu na niewielkie wymagania, ale również ich 
urok i przyjacielskie usposobienie. Szeroka paleta produktów 
przeznaczonych dla gryzoni i małych ssaków jest obowiązkowa 
w każdym sklepie zoologicznym

Małe zwierzęta,  
duże możliwości

Sprzedaż produktów dla małych zwierząt towarzy-
szących w Polsce na przestrzeni ostatnich lat stale 
wzrasta o średnio 4-5%. Ta tendencja daje nadzieję, że 
w najbliższym czasie wydatki ponoszone przez posia-

daczy małych gryzoni na ich żywienie wzrosną do poziomu 
Czech, ponad 2 razy wyższego niż w Polsce. Rynek poszerza 
się z roku na rok. Ewoluuje w kierunku specjalistycznych 
karm dostosowanych do potrzeb konkretnego zwierzęcia. 
Zauważalny zaczyna być także trend eko, wielu klientów 
zwraca uwagę na produkty z ekologicznych upraw zarówno 
w kategorii pokarmów, jak i podściółek. 

Wiedza właścicieli małych zwierząt towarzyszących 
o potrzebach żywieniowych pupili jest nadal znacznie 
mniejsza niż na temat odżywiania psów czy kotów. Można 
jednak zaobserwować wzrost świadomości klientów, za 
którym idzie zwiększony popyt na produkty odpowiada-

jące indywidualnym potrzebom każdego gatunku. Klienci 
częściej wczytują się w skład wybieranej karmy, zwracają 
uwagę na brak dodatków, takich jak: cukier, substancje 
smakowe, barwniki czy sztuczne konserwanty.

W sklepach nie brakuje produktów premium, tworzo-
nych z naturalnych, najwyższej jakości składników i do-
stosowanych do indywidualnych wymagań żywieniowych 
poszczególnych gatunków. Zioła, grysiki owocowe, kolby 
smakowe, lody, ciastka, dropsy muszą być w różnorod-
nych smakach, więc zajmują więcej miejsca na półce. 
Zwiększyła się także powierzchnia zajmowana przez roz-
maite zabawki i akcesoria. W związku z tym właściciele 
sklepów muszą szczególnie zadbać o to, by na półkach nie 
brakowało produktów poszukiwanych przez opiekunów 
zwierząt, pamiętając jednocześnie, że największy zysk 
zbudują na sprzedaży całych wyprawek oraz pokarmów. n
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Alegia, Babka Lancetowata 
dla gryzoni i królików
Babka lancetowata zawiera witaminę C, 
związki czynne, które zwiększają ilość wy-
dzielanego śluzu w  oskrzelach oraz rozrze-
dzają go, ułatwiając tym samym oczysz-
czanie się dróg oddechowych. Zwiększa 
wydzielanie soków żołądkowych ułatwiając 
tym samym trawienie. Babka lancetowata 
ma działanie przeciwzapalne, osłaniające, 
przeciwbakteryjne, jest uwielbiana przez 
króliki. Pakowana ręcznie. Produkt polski. 

 ALEGIA RATER ŁUKASZ
UL. WYSZYŃSKIEGO 17, 21-040 ŚWIDNIK
WWW.ALEGIA.PL BIURO@ALEGIA.PL

Alegia, karma owocowo-
-warzywna dla świnki morskiej
Karma przeznaczona dla świnek, które są 
smakoszami zarówno warzyw, jak i owoców. 
Suszona forma tych składników zapewnia 
zachowanie w nich jak najwyższej zawarto-
ści substancji cennych dla organizmu zwie-
rzaka. Suszona dynia dostarcza witamin: A, 
B1, B2, C, PP oraz składników mineralnych 
takich jak: fosfor, żelazo, wapń, potas i  ma-
gnez a suszona żurawina dużo błonnika, wi-
tamin (B1, B2, B6, C, E, karoten), a także wiele 
minerałów. 

ALEGIA RATER ŁUKASZ
UL. WYSZYŃSKIEGO 17, 21-040 ŚWIDNIK
WWW.ALEGIA.PL BIURO@ALEGIA.PL

Alegia, karma Dental 
dla Szynszyli
To wyjątkowa mieszanka, która dzięki specjalnie do-
branym składnikom dba i w naturalny sposób ściera 
stale odrastające zęby Twojego pupila. W  składzie 
mieszanki znajdziemy między innymi korę wierzby 
i liście brzozy oraz gałązki jabłoni. Te składniki poza 
walorami smakowymi są doskonałym elementem 
zdrowej diety. Liście brzozy usprawniają metabo-
lizm i  działają detoksykująco na układ krwionośny. 
Dodatkowo wpływa korzystnie na okrywę włosową 
oraz jest wykorzystywany w leczeniu chorób skóry. 
Pakowana w atmosferze chronionej. Produkt polski. 

ALEGIA RATER ŁUKASZ
UL. WYSZYŃSKIEGO 17, 21-040 ŚWIDNIK
WWW.ALEGIA.PL BIURO@ALEGIA.PL

Alegia karma warzywna 
dla świnki morskiej
Karma warzywna jest bogata w  najwyższej 
jakości suszone warzywa. W skład mieszanki 
wchodzi między innymi pasternak, burak czy 
fasolka szparagowa, a  ich wysuszona forma 
gwarantuje wysoką zawartość witamin. Pa-
sternak wpływa między innymi na poprawę 
trawienia. Dodatkowo reguluje krążenie, 
łagodzi wzdęcia, a także odtruwa organizm. 

ALEGIA RATER ŁUKASZ
UL. WYSZYŃSKIEGO 17, 21-040 ŚWIDNIK
WWW.ALEGIA.PL BIURO@ALEGIA.PL

Alegia Karma dla Szczurów 
z dodatkiem krewetki
Jest to zbilansowana, pełnoporcjowa karma 
do codziennego żywienia gryzonia. Do-
datkowo, w  skład karmy wchodzi suszony 
ziemniak, który dostarcza organizmowi nie-
zbędnych wielu ważnych składników takich 
jak sód, potas, mangan, żelazo czy witaminy 
z  grupy B i  witaminę K. Zawarte w  karmie 
rodzynki są bogate w  wapń oraz błonnik, 
dzięki któremu korzystnie wpływają na tra-
wienie. Zawierają też magnez i  witaminy 
z grupy B, witaminy C oraz E, a także potas, 
cynk i żelazo. 

ALEGIA RATER ŁUKASZ
21-040 ŚWIDNIK UL. WYSZYŃSKIEGO 17
WWW.ALEGIA.PL BIURO@ALEGIA.PL

Alegia, Łodyga Kopru 
dla gryzoni i królików
Łodyga kopru jest bogata w  witaminy D, E, 
K, B1, B2, B6, B12, H, zawiera wapń, żelazo, 
fosfor, prowitaminę A oraz bardzo duże ilo-
ści witaminy C. Roślina ta działa uspokajają-
co, wpływa korzystnie na proces trawienia 
twojego pupila.  Pakowana ręcznie. Produkt 
polski. 

 ALEGIA RATER ŁUKASZ
UL. WYSZYŃSKIEGO 17, 21-040 ŚWIDNIK
WWW.ALEGIA.PL BIURO@ALEGIA.PL

MAŁE ZWIERZĘTA
TOWARZYSZĄCE
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Bunny Dream – karma 
podstawowa
Doskonale zbilansowany stosunek włókna 
pokarmowego do skrobi, zastosowanie jed-
nokomponentowych granulatów TriMello® 
– wszystko to sprawia, że produkty bunny 
NATURE nie wymagają precyzyjnego daw-
kowania. Dla gryzoni, których dieta wymaga 
dostarczenia białka pochodzenia zwierzę-
cego stosuje się dodatek mączników, mięsa 
z  kurczaka, sera lub świerszczy. Karmy po-
wstają z  30-72 komponentów pochodzenia 
naturalnego.

DYSTRYBUTOR MARKI BUNNYNATURE:
PEPEZOO
UL. KLASZTORNA 23, 83-400 KOŚCIERZYNA

CAVIA 
Pełnowartościowy pokarm dla kawii domo-
wych na bazie granulatów z  lucerną, jabł-
kiem oraz z  dodatkiem suszonych warzyw, 
owoców i  aromatycznych ziół. Dodatek 
siemienia lnianego zapewnia zdrową skórę 
i  lśniące futerko. Wysoka zawartość błonni-
ka oraz burak i  zioła, zastosowane w  skła-
dzie, regulują trawienie. Pokarm nie zawiera 
składników zmodyfi kowanych genetycznie, 
konserwantów, wzmacniaczy smaku, dodat-
ku cukru i aromatów.

TROPICAL TADEUSZ OGRODNIK
UL. OPOLSKA 25, 41-507 CHORZÓW
WWW.TROPIFIT.PL

ANIMALS – KOLBY DLA GRYZONI
Kolby Animals są smacz-
nym i  pełnowartościowym 
pokarmem dla gryzo-
ni. Kompozycja wyselekcjo-
nowanych, wysokogatun-
kowych składników  sprzyja 
regeneracji sił, poprawia 
pracę serca  oraz  zapew-
nia zdrowie i  witalność. 
W  ofercie kolby owocowe, 
warzywne i  miodowe dla 
chomików, świnek morskich 
i królików.

ZOO-FACTORY S.A.
UL. POWĄZKOWSKA 44C, 01-797 
WARSZAWA
WWW.ZOO-FACTORY.PL

Bunny Shuttle – karma przej-
ściowa
NatureShuttle dla królika i Guinea Pig Natu-
reShuttle dla świnki morskiej to specjalna 
karma stosowana w  okresie przejściowym. 
Zwykle jedno opakowanie NatureShuttle 
wystarcza na cały okres zmiany karmy na 
zdrową dietę bunny NATURE. 

DYSTRYBUTOR MARKI BUNNYNATURE:
PEPEZOO
UL. KLASZTORNA 23, 83-400 KOŚCIERZYNA
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www.alegia.pl

Nowoczesne wsparcie
sprzedaży dla sklepów

Naturalne produkty 
dla najmniejszych pupili  

Polska firma  

Wysoka jakość, w 
najlepszej cenie

Zapraszamy do współpracy
tel. 796-262-014 ; biuro@alegia.pl

R E K L A M A ▶

Pokarmy podstawowe

Pokarmy uzupełniające

Przysmaki

Kolby

Ściółki i piaski
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Enjoy Nature
Wyszukane przysmaki Enjoy Nature, które 
wzmocnią więź między opiekunem a  pod-
opiecznym, takie jak mieszanina owoców 
z  bananami, dynia, marchew i  pietruszka, 
plasterki jabłka z korzeniami i gałązkami, ko-
rzenie mniszka lekarskiego czy też mączniki. 

DYSTRYBUTOR MARKI BUNNYNATURE:
PEPEZOO
UL. KLASZTORNA 23, 83-400 KOŚCIERZYNA

VERSELE-LAGA 
CAVIA NATURE
Najwyższej jakości mieszanka naturalnych kompo-
nentów, zawierająca wszystkie niezbędne składniki 
odżywcze, witaminy, minerały i  aminokwasy, któ-
rych świnki potrzebują do witalnego życia.
Zawiera odpowiednią dawkę błonnika, ziół, warzyw 
oraz naturalnych, wspomagających zdrowie suple-
mentów: dla  świetnej przemiany materii, dobrej 
pielęgnacji zębów, lśniącej sierści i  doskonałego 
zdrowia. Nie zawiera sprasowanego granulatu, tylko 
smaczne ekstrudaty.

VERSELE-LAGA
ANIDIS POLSKA, BŁONIE UL. PRODUKCYJNA 2, 33-550 
MIĘKINIA
WWW.ANIDIS.PL

VERSELE-LAGA 
CUNI ADULT COMPLETE
Wysoko zaawansowana technologicznie karma 
w  postaci smakowitego ekstrudatu, rekomendo-
wana przez lekarzy weterynarii. Charakteryzuje się 
niską zawartością energii i  skrobi, a   wysoką włók-
na, co jest korzystne dla zdrowia królika. Oprócz 
podstawowych składników odżywczych zawiera 
nutraceutyki, takie jak: witaminy, minerały, wyciągi 
roślinne, kwasy omega, odkłaczacz, prebiotyki czy 
wyciąg z  juki, dbający o  kontrolę brzydkich zapa-
chów w klatce. Dba też odpowiednio o zęby królika 
i  co bardzo istotne – charakteryzuje ją wyjątkowa 
smakowitość dzięki starannemu doborowi natural-
nych składników z dużą zawartością ziół i warzyw. 

VERSELE-LAGA
ANIDIS POLSKA, BŁONIE UL. PRODUKCYJNA 2, 
33-550 MIĘKINIA
WWW.ANIDIS.PL

CHOMOVIT-complex
Preparat witaminowy dla chomików, myszy, 
szczurów i  królików w  postaci płynu poda-
wanego z wodą do picia. Zawarte w produk-
cie witaminy A, D3, E, witaminy z  grupy B, 
witamina C, K, PP oraz biotyna sprawiają, że 
produkt pozwala na uzupełnienie zapotrze-
bowania witamin. Właściwie zbilansowane 
w produkcie witaminy warunkują prawidło-
wy rozwój i  tempo wzrostu zwierząt. Mają 
też wpływ na stan odporności organizmu 
oraz regulację przemian metabolicznych 
i funkcji czynnościowych tkanek i narządów 
w tym układu rozrodczego i nerwowego. 

VETOS FARMA
UL. DZIERŻONIOWSKA 21 
58-260 BIELAWA
E-MAIL: BIURO@VETOS-FARMA.COM.PL

CUNIPIC ALPHA PRO
Karmy kategorii premium w postaci małych 
krokietów przycinanych do pożądanej wiel-
kości przygotowanych na drodze ekstruzji 
w  niskiej temperaturze. Nie zawierają zbóż 
(oprócz karmy dla chomików), dzięki czemu 
zapobiegają powstawaniu otyłości u  zwie-
rząt. Formuła „all-in-one” obejmuje wszystkie 
składniki odżywcze i  mikroelementy nie-
zbędne dla zdrowia i  dobrego samopoczu-
cia pupila. Wysoka zawartość prebiotyków 
i błonnika. 

AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SP. Z O.O.
UL. KRASNOWOLSKA 50, 02-849 WARSZAWA 
TEL. 22 644 76 16, FAX 22 643 64 83, 
NIP: 534-23-44-863
E-MAIL: INFO@AQUAEL.PL 
WWW.AQUAEL.PL 

FreshGrass Hay
Siano – całkowicie naturalne, jak i  z  dodat-
kami: jabłek, kwiatów rumianku, warzyw, 
kwiatów, marchwi i owoców dzikiej róży. Pa-
kowanie siana do toreb odbywa się ręcznie. 
Pozwala to zachować w  stanie nienaruszo-
nym nawet najdłuższe źdźbła traw, aby zwie-
rzęta mogły delektować się ich kruchością, 
strukturą i  wybornym smakiem. Ogromną 
wagę przywiązujemy do zachowania bioróż-
norodności naszych łąk.

DYSTRYBUTOR MARKI BUNNYNATURE:
PEPEZOO
UL. KLASZTORNA 23, 83-400 KOŚCIERZYNA

VERSELE-LAGA
CRISPY STICKS RABBITS-CHIN-
CHILLAS HERBS
Opiekane w  piecu kolby z  papryką, mniszkiem le-
karskim, tymiankiem i  pietruszką, idealne dla kró-
lików i szynszyli. Stanowią doskonałe uzupełnienie 
codziennej diety w  składniki odżywcze, minerały 
i witaminy. Regulowana zawieszka Magifi x pozwala 
na umieszczenie kolby w dowolnym miejscu klatki. 
Pakowanie w  systemie FreshPack zapewnia zacho-
wanie aromatu i chrupkości. Patyczek z aromatycz-
nej wierzby może być obgryziony przez zwierzaka.

VERSELE-LAGA
ANIDIS POLSKA, BŁONIE UL. PRODUKCYJNA 2, 
33-550 MIĘKINIA
WWW.ANIDIS.PL

VITAKRAFT Emotion – profesjonalna karma dla gryzoni
EMOTION – linia karm pełnoporcjo-
wych dla gryzoni. Karmy zawierają 
TriVita kompleks: DHA omega 3 kwa-
sy tłuszczowe, prebiotyki, zbilanso-
wane aminokwasy – które zapewnia-
ją właściwe funkcjonowanie serca, 
mózgu, układu odpornościowego, 
trawienia i zdrowego odżywiania. 
Emotion Beauty Selection – zawar-
tość cennych olejów dla zdrowej 
skóry i sierści.
Emotion Sensitive Selection – gwa-
rantowana mieszanka bez zbóż, 
z obniżoną wartością energetyczną.

Emotion Complete – wszystko w jednym pelecie, najlepsze dla wybrednych gryzoni.

VITAKRAFT CHOVEX 
E-MAIL: HANDLOWY@VITAKRAFTPOLSKA.PL | FAX 32 424 5335
WWW.VITAKRAFT.PL

 ·  

 ·  

 
r iV

i ta®

 
 

Profesjonalna 
karma!
Każdy kto chce zadbać o zdrową 
dietę swojego zwierzątka, wybiera 
EMOTION® z kompleksem 
TriVita®. Kombinacja trzech 
aktywnych substancji zapewnia 
zrównoważoną i zdrową dietę. 
Dodajemy wysokiej jakości 
składniki odżywcze. 

Tylko to co najlepsze. 
Gwarantujemy!

Vitakraft Chovex, s.r.o., Třanovice 287, 739 53 Hnojník, Czechy, e-mail: handlowy@vitakraftpolska.pl, Fax: 32/424 53 35, www.vitakraft.pl
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Bed O`Linum – naturalna 
podściółka lniana
Warstwa Bedding Linum o grubości 5-8 cm 
dostarcza zwierzęciu maksymalny komfort 
oraz zapewnia przyjemną i suchą powierzch-
nię do leżenia i biegania przez 14 dni, w za-
leżności od wielkości klatki i liczby zwierząt. 
Doskonale wchłania amoniak. Nie zawiera 
związków chemicznych. Bunny Bedding 
Linum to produkt w  100% naturalny, więc 
jest utylizowany w  sposób bezpieczny dla 
środowiska.

DYSTRYBUTOR MARKI BUNNYNATURE:
PEPEZOO
UL. KLASZTORNA 23, 83-400 KOŚCIERZYNA

Klatka dla małych 
zwierząt ED
Klatka jest wyjątkowo przestronna, 
jej wielkość i wyposażenie z pewno-
ścią zapewnią wygodę i  rozrywkę 
pupilom. Wymiary: 60x37x64 cm. 
W ofercie znajdują się również klatki 
dla małych zwierząt i ptaków w wie-
lu rozmiarach i  różnych kolorach. 
Pełna oferta dostępna na stronie 
internetowej.

WD-IMPEX MIKOŁAJEWSKI, JAKUBOW S.J.
UL. MELIORANTÓW 67C, 
42-200 CZĘSTOCHOWA
E-MAIL: BIURO@WD-IMPEX.COM.PL
WWW.WD-IMPEX.COM.PL

HERBA FAFI
szampon pielęgnacyjny dla fretki
Szampon przeznaczony do kąpieli pielę-
gnacyjnych skóry i  sierści fretki. Skutecznie 
eliminuje przykry zapach, zastępując go 
delikatną kokosową nutą. Dokładnie usuwa 
brud, nadaje sierści elastyczność i  połysk. 
Odbudowuje warstwę lipidową, odżywia 
i nawilża, działa antystatycznie.

SELECTA HTC
WWW.SELECTAHTC.COM.PL
E-MAIL: HANDEL@SELECTAHTC.COM.PL
TEL. 751 67 96

WIÓRKI CELULOZOWE
naturalne podłoże dla zwierząt
Lekkie wiórki z naturalnej celulozy – najlep-
sze, higieniczne podłoże dla gryzoni, kotów, 
królików, świnek morskich, szynszyli itp. Wy-
jątkowo chłonne wiórki sprawią, że zwierzę 
poczuje się sucho i  komfortowo. Wiórki są 
wolne od pyłów i  alergenów, znakomicie 
chłoną wilgoć i  nieprzyjemne zapachy. Są 
bezpieczne dla zwierząt i  środowiska. Pro-
dukt polski. Skład: 100% celulozy.

PHU INCOMED WOJCIECH ZGAJEWSKI
UL. OKULICKIEGO 7/9, 05-500 PIASECZNO
WWW.INCOMED.PL 
(WWW.FACEBOOK.COM/INCOMEDSPARK)

Granulat ze słomy Velti
Nowa generacja podłoży. Produkt polski. Na-
turalny i  ekologiczny granulat dla zwierząt 
domowych, w 100% ze słomy bez dodatków 
chemicznych i  spoiw. Ma naturalny zapach. 
Nie zbryla się. Bezpieczny dla zdrowia zwie-
rząt, pozbawiony bakterii, grzybów i  pleśni 
oraz kurzu, piachu i  pyłu – nie podrażnia 
oczu i  nozdrzy zwierząt. Antyalergiczny 
i czysty mikrobiologicznie. Może być usuwa-
ny drogą sanitarną. Neutralizuje nieprzyjem-
ne zapachy. 

VELTI SP. Z O.O.
UL. ROOSEVELTA 2A, 66-440 SKWIERZYNA
E-MAIL: BIURO@VELTI.PL
TEL. 95/717 27 67
WWW.VELTI.PL

VERSELE-LAGA 
DEODO SMALL ANIMALS APPLE
Dodatek do ściółki o  zapachu jabłkowym. 
Przeznaczony jest do stosowania w  klat-
kach dla królików i  gryzoni. Przedłuża wy-
dajność ściółki, jednocześnie neutralizując 
nieprzyjemne zapachy. Wystarczy wysypać 
równomiernie dno kuwety przed dodaniem 
podłoża.

VERSELE-LAGA
ANIDIS POLSKA, BŁONIE UL. PRODUKCYJNA 2, 
33-550 MIĘKINIA
WWW.ANIDIS.PL

JEDYNY 
I NAJWAŻNIEJSZY
KONKURS W POLSCE

Zgłoś się już dziś do IV edycji!

KONTAKT: 
n.gowin@dogandsport.pl

UDZIAŁ W TOP FOR DOG TO:

jakość i renoma
zaufanie konsumentów
wzrost sprzedaży

promocja marki
rozpoznawalność produktu
wzmocnienie wizerunku firmy
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PTAKI
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Chociaż ptaki i akcesoria im dedykowane to dział o stosunkowo 
niskiej rotacji, z pewnością nie można z niego zrezygnować w sklepie 
zoologicznym. Osoby decydujące się na kupno skrzydlatego przyjaciela 
wydają znaczną kwotę i nie będą oszczędzały na pokarmie czy 
akcesoriach. Ze względu na długowieczność ptaków ich właściciele 
zostają stałymi klientami sklepu przez wiele lat

Stabilizacja  
na ptasim rynku

N iezaprzecza lnie wśród 
ptasiego asor t y mentu 
najlepiej sprzedaje się po-
karm. W  przeciwieństwie 

do krajów takich, jak Czechy czy Stany 
Zjednoczone, gdzie rozwija się sprzedaż 
pełnoporcjowych karm, na polskim 
rynku nadal największą popularnością 
cieszą się mieszanki pokarmowe. Zaob-
serwować można również zwiększone 
zainteresowanie produktami premium.

Pokarm przede wszystkim
Oprócz standardowych pokarmów 
na rynku dostępny jest cały przekrój 
przysmaków, które pozwalają sklepom 
wygenerować dodatkową sprzedaż. Tych 

najbardziej popularnych, jak kolby czy 
proso w kłosach nie może zabraknąć na 
sklepowych półkach.

Populacja ptaków egzotycznych 
trzymanych w domach nie rośnie, jest 
to stabilny rynek jeśli chodzi o liczbę 
właścicieli. Od lat największym zainte-
resowaniem wśród klientów cieszą się 
papużki faliste, nimfy i zeberki. Nieco 
z tyłu pozostają większe papugi, jak ara, 
żako, kakadu. 

Moda na dokarmianie
Rozwija się za to trend dokarmiania pta-
ków dziko żyjących. Wiąże się z nim roz-
wój kategorii pokarmów dla tych ptaków 
i wzrost jej różnorodności. Polacy czerpią 

coraz większą radość z pomagania im. 
Również akcje edukacyjne zwiększają 
zainteresowanie konsumentów artyku-
łami z tej kategorii. To zjawisko w natu-
ralny sposób wymusza profesjonalizację 
produktów przeznaczonych dla dzikich 
ptaków. W najbliższych latach to właśnie 
produkty z tej kategorii mogą stanowić 
w sklepach znaczny procent sprzedaży 
asortymentu dla ptaków. 

Mimo mniejszego znaczenia kate-
gorii ptaków w całym handlu zoologią, 
ogólna kondycja rynku jest dobra 
i stabilna. W tej kategorii największym 
zagrożeniem dla sklepów wydaje się 
wprowadzenie produktów dla ptaków 
do oferty coraz większej liczby super- 
i hipermarketów. n
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Exclusive,  pełnoporcjowy 
pokarm dla średnich i dużych 
papug
Karma Exclusive dla średnich i  dużych papug jest 
to mieszanka nasion wzbogacana składnikami po-
karmowymi niezbędnymi dla utrzymania dobrej 
kondycji papug. Specjalnie wyselekcjonowane 
zboża, z  dodatkiem orzechów, owoców suszonych 
oraz najlepszej jakości nasion oleistych zapewniają 
niezbędne witaminy oraz minerały. Dodatek muszli 
ostryg natomiast - dobrą pracę mięśni żołądkowych 
oraz wapń i  fosfor. Karma nie zawiera sztucznych 
barwników ani konserwantów, gwarantuję zdrowe 
upierzenie oraz wzmacnia system odpornościo-
wy. Pakowana w atmosferze ochronnej.

ALEGIA RATER ŁUKASZ
UL. WYSZYŃSKIEGO 17, 21-040 ŚWIDNIK
WWW.ALEGIA.PL 
E-MAIL: BIURO@ALEGIA.PL

VERSELE-LAGA 
PRESTIGE BUDGIES FORREST 
FRUITS
Wypiekane w  piecu kolby dla papużek fa-
listych, będące pełnowartościową, zdrową 
przekąską i  zdrowym uzupełnieniem co-
dziennej diety. Zawierają czarny bez, żura-
winę i  owoce dzikiej róży. Regulowana za-
wieszka Magifi x pozwala na umieszczenie 
kolby w dowolnym miejscu klatki, a pakowa-
nie w systemie FreshPack zapewnia zachowa-
nie aromatu i chrupkości do momentu otwar-
cia opakowania.

VERSELE-LAGA
ANIDIS POLSKA, BŁONIE UL. PRODUKCYJNA 2, 
33-550 MIĘKINIA
WWW.ANIDIS.PL

MAX PŁYN DLA PTAKÓW
wspomagający profi laktykę 
przeciwko ektopasożytom
Pielęgnacja i  kosmetyka są nadrzędnymi przezna-
czeniami preparatu. Profi laktyka i  odstraszanie 
pasożytów zewnętrznych, owadów takich jak: 
pchły, komary, meszki są dodatkowymi funkcjami 
produktu. Do stosowania u młodych zwierząt od 5. 
miesiąca życia, osłabionych lub delikatnych zwie-
rząt dorosłych. Pomaga zabezpieczać miejsca byto-
wania zwierząt (np. klatki, legowiska) przed inwazją 
ektopasożytów i  owadów. Wspomaga działanie 
antybakteryjne, przeciwgrzybiczne, oczyszczające.

SELECTA HTC
WWW.SELECTAHTC.COM.PL
E-MAIL: HANDEL@SELECTAHTC.COM.PL
TEL. (22) 751-67-96

VERSELE-LAGA 
PRESTIGE CANARIES
Tradycyjna mieszanka wysokiej jakości, sta-
rannie oczyszczonych nasion dla wszystkich 
kanarków. Wyjątkowo dobrze dostosowana 
jest do potrzeb kanarków śpiewających. 
Opakowanie FreshPack zapewnia długo-
trwałą świeżość i  zabezpiecza ziarno przed 
insektami. Zamknięcie typu ‘zip’ pozwala na 
wygodne użytkowanie.

VERSELE-LAGA
ANIDIS POLSKA, BŁONIE UL. PRODUKCYJNA 2, 
33-550 MIĘKINIA
WWW.ANIDIS.PL

VERSELE-LAGA 
AFRICAN PARROT LORO 
PARQUE MIX
Mieszanka starannie wyselekcjonowanych nasion 
z  dodatkami, zapewniająca doskonałą kondycję 
papugom afrykańskim. Wzbogacona wyjątkowym 
granulatem VAM (witaminy, aminokwasy, minera-
ły). Mieszanka charakteryzuje się wyjątkowo dużą 
różnorodnością składników – nasion i  zbóż z  do-
datkiem papuzich smakołyków: tj. zbóż preparowa-
nych, nasion dyni, owoców dzikiej róży, suszonych 
papryczek, orzechów sosnowych.
Mieszanka została zaprojektowana przy konsultacji 
z  zespołem naukowym z  Loro Parque (Teneryfa) 
i dopasowana do potrzeb papug afrykańskich.

VERSELE-LAGA
ANIDIS POLSKA, BŁONIE UL. PRODUKCYJNA 2, 
33-550 MIĘKINIA
WWW.ANIDIS.PL

Vinka
Preparat witaminowy dla ptaków, który 
poprawia kondycję, sprawia, że ptaki są sil-
niejsze i  weselsze. Zwiększa odporność or-
ganizmu, łagodzi reakcje stresowe (np. pod-
czas wystaw). Zwiększa odporność ptaków 
przebywających w  klatkach i  w  wolierach 
(zwłaszcza piskląt) przed chorobami. Prepa-
rat jest pomocny w czasie pierzenia się pta-
ków. Znacznie skraca okres pierzenia. 

BEAPHAR POLSKA SP. Z O.O. 
UL. OGRODNIKÓW 2, 84-240 REDA 
WWW.BEAPHAR.PL

PTAKI
POKARM I POZOSTAŁE

 PRODUKTY
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ULOTKI PRODUKTÓW LECZNICZYCH
Advantage 40 i 80 dla kotów, roztwór do nakrapiania; 
Imidaklopryd 100 mg/1 ml 
Wskazania lecznicze: Zapobieganie i zwalczanie inwazji pcheł 
u kotów oraz jako element terapii alergicznego pchlego zapalenia 
skóry (APZS).
Przeciwwskazania: Nie stosować u kotów poniżej 8 tygodnia życia. 
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub 
którąkolwiek substancję pomocniczą.
Dawkowanie sposób i droga podania: 
Koty o wadze do 4 kg m.c. - 1 tubka 0,4 ml/kota; 
Koty o wadze powyżej 4 kg m.c. - 1 tubka 0,8 ml/kota
Preparat do nakrapiania na skórę.
Przed podaniem preparatu należy dokładnie dobrać wielkość opak-
owania do masy ciała zwierzęcia. Po jego otwarciu rozchylić włosy 
zwierzęcia u nasady głowy i lekko ściskając pojemnik zdeponować 
jego zawartość na skórze pacjenta. Nie wcierać. Jednokrotna terapia 
zabezpiecza zwierzę przed inwazją na 4 tygodnie.
Preparat zachowuje skuteczność przy sporadycznych kąpielach 
i zmoczeniu sierści zwierzęcia. 
Działania niepożądane: Z powodu gorzkiego smaku może pojawić 
się ślinienie u kotów, które lizały miejsce aplikacji bezpośrednio po 
jej wykonaniu. Objaw ten nie oznacza zatrucia i ustępuje samoistnie 
po kilku - kilkunastu minutach. W bardzo rzadkich przypadkach mogą 
pojawić się reakcje skórne takie jak wypadanie sierści, zaczerwienie-
nie, świąd i uszkodzenia skóry. Obserwowane było również pobudze-
nie, nadmierne ślinienie się i objawy neurologiczne takie jak zaburze-
nia koordynacji ruchowej, drżenie mięśni i depresja. 
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: 
Produkt do użytku zewnętrznego. Nie należy dopuszczać, aby zwierzęta, 
którym ostatnio nanoszono produkt wzajemnie się wylizywały. Unikać 
kontaktu ze skórą, oczami i ustami. Po zabiegu dokładnie umyć ręce. Pod-
czas zabiegu nie jeść, nie pić i nie palić. W przypadku kontaktu preparatu 
ze skórą osoby wykonującej zabieg, zmyć ją wodą i mydłem. Sporadyc-
znie, podobnie jak przy podaniu innych preparatów mogą wystąpić reak-
cje ze strony skóry (np. świąd, podrażnienie, alergia). Przy dostaniu się do 
oka obficie wypłukać je wodą. W razie utrzymującego się podrażnienia 
oraz po przypadkowym połknięciu udać się do lekarza i przedstawić 
ulotkę informacyjną lub opakowanie. Przechowywać z dala od żywności, 
napojów i pokarmu dla zwierząt. W celu zapobiegania reinwazji zaleca 
się zwalczanie pcheł w otoczeniu zwierzęcia.
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 
Leverkusen, Niemcy
Pozwolenie nr: 409/97; 5000/08; 
Wydawany bez przepisu lekarza – OTC 

Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/ 0,4 ml, roztwór do nakrapiania; 
Advantix Spot-on (100 mg +500 mg)/1 ml, roztwór do nakrapiania; 
Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml, roztwór do nakra-
piania; 
Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml,  roztwór do nakrapiania
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH) 
1 pipeta 0,4 ml zawiera: Imidakloprid 40 mg, Permetryna 200 mg; 
1 pipeta 1,0 ml zawiera: Imidakloprid 100 mg, Permetryna 500 mg;  

1 pipeta 2,5 ml zawiera: Imidakloprid 250 mg, 
Permetryna 1250 mg; 1 pipeta 4,0 ml zawiera: Imidakloprid 400 mg, 
Permetryna 2000 mg
WSKAZANIA LECZNICZE
Zapobieganie i zwalczanie infestacji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipi-
cephalus sanguineus, Dermacentor spp.) oraz pcheł (Ctenocephalides 
spp.) u psów, a także odstraszanie komarów i muchówek (Phleboto-
mus sp.).
Jednorazowe zastosowanie zapobiega dalszej infestacji kleszczy przez 
cztery tygodnie. Kleszcze są odstraszane oraz/lub zabijane, przez co 
ogranicza się ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych (np. 
boreliozy, riketsjozy, ehrlichiozy). Kleszcze umiejscowione na psie 
w momencie zastosowania preparatu zostaną zabite, ale pomimo to 
pozostaną wczepione i będą widoczne.
Pchły na psie giną w ciągu jednego dnia od rozpoczęcia leczenia. Jed-
norazowe zastosowanie zapobiega dalszej infestacji pcheł przez cz-
tery tygodnie. Produkt  może być stosowany jako element złożonego 
leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). 
Jednorazowe leczenie zapewnia widoczne działanie odstraszające 
wobec meszek i komarów w ciągu czterech tygodni, zmniejszając 
przez to ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych (np. 
leiszmaniozy).
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować u szczeniąt poniżej 7 tygodnia życia.
Nie stosować u kotów.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
W rzadkich przypadkach może wystąpić u psów przejściowa 
nadwrażliwość skóry (łącznie z objawami świądu i rumieniem 
w miejscu podania) i osowiałość.
W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić zmiany w zachowa-
niu zwierząt (zdenerwowanie, niepokój ruchowy, skowytanie lub tar-
zanie), objawy żołądkowo-jelitowe (wymioty, biegunka, nadmierne 
ślinienie się, zmniejszony apetyt) i objawy neurologiczne takie jak 
chwiejny ruch i drgawki u psów wrażliwych na permetrynę. Te objawy 
są zwykle przemijające i same ustępują.
DAWKOWANIE I DROGA PODANIA
Zalecana minimalna dawka wynosi:
10 mg/kg masy ciała imidaklopridu i 50 mg/kg masy ciała permetryny 
(0,1 ml na 1 kg m.c.).
U stojącego psa rozsunąć sierść pomiędzy łopatkami, tak, aby widoc-
zna była goła skóra. Przytknąć koniec pipety do skóry i kilkukrotnie, 
mocno ją ścisnąć, w celu wyciśnięcia zawartości bezpośrednio na 
skórę. Nanosić wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.
W przypadku pipet o pojemności 2,5 ml i 4,0 ml ich zawartość należy 
podać w równych częściach w cztery miejsca wzdłuż linii grzbietowej, 
od łopatek do nasady ogona. 
Nie należy nanosić zbyt dużej ilości roztworu w jedno miejsce gdyż jej 
część może spłynąć ze zwierzęcia.
SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY STOSOWANIU
Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu zawartości 
pipety z oczami lub pyskiem psa, u którego stosuje się preparat.
Należy dopilnować, aby produkt został podany we właściwy sposób, 
zgodnie z opisem w części dawkowanie. W szczególności należy nie 
dopuszczać do wylizywania miejsca podania preparatu przez zwierzę 
leczone, lub przez inne zwierzęta, z którymi przebywa.
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Nie stosować u kotów.
Z uwagi na specyficzne uwarunkowania fizjologiczne oraz brak 
zdolności do metabolizowania niektórych związków, produktu tego 
nie  wolno stosować u kotów. Produkt ten może wywierać poważne 
i szkodliwe działanie w przypadku jego użycia u kota, lub połknięcia 
go przez kota wylizującego psa, u którego dopiero co zastosowano 
preparat. Jeśli miały miejsce takie okoliczności, należy niezwłocznie 
skontaktować się z lekarzem weterynarii.
Przed zastosowaniem preparatu u psów chorych lub osłabionych 
należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. Psom nie należy 
pozwalać na wchodzenie do wody przez około 2 dni po zastosowaniu 
preparatu, z uwagi na niebezpieczeństwo, jakie może on stanowić 
dla organizmów wodnych.
Należy  unikać kontaktu produktu ze skórą, oczami i ustami.
W trakcie nakładania preparatu nie należy jeść, pić, ani palić.
Po podaniu należy dokładnie umyć ręce.
W sytuacji przypadkowego rozlania na skórze, należy natychmiast 
zmyć preparat wodą i mydłem.
Osoby, o których wiadomo, że posiadają wrażliwą skórę, mogą być 
szczególnie wrażliwe na ten produkt.  
W sytuacji przypadkowego dostania się preparatu do oczu, należy 
obficie przepłukać je wodą. Jeśli podrażnienie skóry lub oczu utrzy-
muje się, lub jeśli preparat został przypadkowo połknięty, należy 
zasięgnąć pomocy medycznej oraz pokazać lekarzowi ulotkę.
Rozpuszczalnik użyty w Advantix Spot-on może plamić niektóre 
materiały, łącznie ze skórą,  tkaninami, tworzywami sztucznymi 
i wykańczanymi powierzchniami. Należy pozwolić, aby miejsce po-
dania preparatu wyschło, zanim dopuści się do jego kontaktu z ta-
kimi materiałami.
POZW. URPL NR: 1411/04; 1412/04; 1413/04; 1414/04 
Wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY 
Bayer Animal Health GmbH, Kaiser-Wilhelm-Allee 50; Building 6700 
MON; D-51373 Leverkusen, Niemcy
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 
Drontal Dog Flavour 150/144/50 mg tabletki
febantel/pyrantelu embonian /prazykwantel
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH) I INNYCH SUBSTANCJI 
Każda tabletka zawiera:
Substancje czynne:
150 mg febantelu
50 mg pyrantelu, odpowiadające 144 mg pyrantelu embonianu
50 mg prazykwantelu
Tabletka o aromacie mięsnym, barwy jasnobrązowej do brązowej, 
w kształcie kości, obustronnie nacinana może być dzielona na 
połowy.
WSKAZANIA LECZNICZE
Zwalczanie inwazji mieszanych, wywoływanych przez nicienie i ta-
siemce następujących gatunków:
Robaki obłe:
Glisty (postać dorosła i późna niedojrzała):  Toxocara canis, Toxasca-
ris leonina
Tęgoryjce (postać dorosła): Uncinaria stenocephala, Ancylostoma 
caninum

Włosogłówki (postać dorosła): Trichuris vulpis
Tasiemce (postać dorosła i późna niedojrzała): Echinococcus granu-
losus,
Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Me-
socestoides spp.
Zwalczanie inwazji pierwotniaków Giardia spp. u szczeniąt i dorosłych 
psów. 
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub 
na dowolną substancję pomocniczą. 
Nie stosować w 1. i 2. trymestrze ciąży (patrz punkt 12).
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić zaburzenia ze strony 
przewodu pokarmowego (np. wymioty).
Częstotliwość działań niepożądanych jest definiowana wg poniższej 
konwencji:
- bardzo rzadkie (mniej niż 1 na 10 000 zwierząt, w tym przypadki 
pojedyncze).
DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Psy
DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA(-I) I SPOSÓB PO-
DANIA 
Podawanie wyłącznie doustne.
Dawkowanie
W leczeniu psów: 1 tabletka na 10 kg masy ciała (15 mg febantelu, 
14,4 mg pyrantelu embonianu oraz 5 mg prazykwantelu/kg masy 
ciała). 
Dla każdych dodatkowych 5 kg masy ciała należy podać dodatkowo 
połowę tabletki. 
Podawanie i długość leczenia
Tabletki zawierają substancję smakową. Badania dowiodły, że 
smakują i są chętnie przyjmowane przez większość (ok. 9 na 10) pr-
zebadanych psów.  
W przypadku obleńców i tasiemców tabletki należy podać jednora-
zowo.
Program dawkowania należy ustalić w porozumieniu z lekarzem 
weterynarii. Standardowo u dorosłych psów (powyżej 6. miesiąca 
życia) odrobaczanie przeprowadza się co trzy miesiące. Jeżeli właściciel 
psa nie zdecyduje się na regularną terapię lekami przeciwrobac-
zymi, wówczas możliwą alternatywą mogą być badania kału co trzy 
miesiące. W niektórych sytuacjach szczególnych, np. u suk karmiących, 
młodych psów (poniżej 6. miesiąca życia) lub w schroniskach, wskaza-
na może być większa częstotliwość leczenia. W takim wypadku należy 
skonsultować się z lekarzem weterynarii w celu ustalenia odpowied-
niego protokołu odrobaczania. Analogicznie, w niektórych sytuacjach 
(np. w ciężkich zakażeniach obleńcami lub zakażeniach tasiemcami Echi-
nococcus) konieczne może być dalsze leczenie i lekarz weterynarii może 
poinformować, kiedy należy zastosować dodatkowe leczenie.
Nie stosować u psów ważących poniżej 2 kg. 
Leczenie inwazji pierwotniaków Giardia spp.: 
Zalecaną dawkę leku należy podawać przez trzy kolejne dni. 
Należy starannie czyścić i dezynfekować miejsce przebywania psa 
w celu uniknięcia nawrotu infekcji, zwłaszcza w schroniskach/
hodowlach.
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ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA 
Tabletki można podawać z pokarmem lub osobno.  Nie są wymagane 
żadne ograniczenia diety przed lub po leczeniu.
SPECJALNE OSTRZEŻENIA
Pchły są żywicielami pośrednimi jednego powszechnego typu tasiem-
ca – Dipylidium caninum. Powtórne zakażenie tasiemcem następuje 
zawsze, jeżeli nie zostaną podjęte kroki w celu zwalczenia żywicieli 
pośrednich, takich jak pchły, myszy itp. 
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy 
weterynaryjny zwierzętom
Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o po-
moc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub 
opakowanie.
Dla zachowania odpowiedniej higieny, po podaniu tabletek należy 
umyć ręce.
Lamblie Giardia spp. mogą wywoływać zakażenia u ludzi, dlatego 
w przypadku infekcji u psa należy zwrócić się o pomoc lekarską. 
Produkt zawiera prazykwantel, dzięki czemu jest skuteczny przeci-
wko tasiemcom Echinococcus spp., które nie występują we wszyst-
kich państwach członkowskich UE, ale w niektórych pojawiają się 
coraz częściej. Lamblioza (Echinococcosis) jest groźna dla ludzi 
i podlega obowiązkowi zgłoszenia do Światowej Organizacji Zdrowia 
Zwierząt (OIE). W przypadku podejrzenia lambliozy, należy uzyskać 
od właściwych organów szczegółowe wytyczne w zakresie leczenia 
i kontroli, oraz środków bezpieczeństwa dla ludzi.
Okres ciąży i laktacji:
U szczurów, owiec i psów wykryto działanie teratogenne, przypisy-
wane wysokim dawkom febantelu, podawanego we wczesnym okre-
sie ciąży.
Stosowanie produktu w 3-dniowej terapii zakażenia Giardia spp. w 3. 
trymestrze ciąży powinno być oparte o ocenę bilansu korzyści i ryzyka 
przeprowadzoną przez lekarza weterynarii.
Nie przebadano bezpieczeństwa stosowania produktu w 1. i 2. tryme-
strze ciąży. Nie stosować u suk w 1. i 2. trymestrze ciąży (patrz punkt 
5).
Wykazano, że pojedyncze podanie leku w 3. trymestrze ciąży lub 
w okresie laktacji jest bezpieczne. 
Interakcje z innymi produktami leczniczymi:
Działanie przeciwrobacze tego produktu oraz produktów 
zawierających piperazynę może ulec antagonizacji w przypadku jed-
noczesnego stosowania.
Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu 
natychmiastowej pomocy, odtrutki):
10-krotność zalecanej dawki produktu była tolerowana przez psy 
i szczenięta bez żadnych objawów przedawkowania.
POZW. URPL NR: 2413/15
Wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Bayer Animal Health GmbH,51368 Leverkusen, Niemcy
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Drontal, 230 mg / 20 mg tabletki powlekane dla kotów
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH) 
Jedna tabletka zawiera: pyrantelu embonian 230 mg; prazikwantel 
20 mg

WSKAZANIA LECZNICZE
Zwalczanie inwazji nicieni i tasiemców przewodu pokarmowego 
kotów, takich jak:
Toxocara cati, Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense, 
Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia  taeniefor-
mis, Mesocestoides spp., Joyeuxiella spp.
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować u kociąt przed ukończeniem trzeciego tygodnia życia.
Nie stosować u kotek w pierwszych dwóch trymestrach ciąży.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Nieznane.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub 
zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymieni-
onych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kon-
taktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, 
podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Lecznic-
zych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz 
zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.
gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych). 
DAWKOWANIE I DROGA (-I) PODANIA
Dawka lecznicza to 5 mg/kg m.c. prazikwantelu i 57,5 mg/kg m.c. em-
bonianu pyrantelu co odpowiada 1 tabletce na 4 kg m.c. doustnie.
Przykładowe dawkowanie:
2 kg masy ciała - ½ tabletki
4 kg masy ciała - 1 tabletka 
6 kg masy ciała - 1 ½ tabletki
Najlepiej podawać w kawałku mięsa, kiełbasy lub innego smakołyku. 
Można go też dzielić, rozgniatać i mieszać z karmą.  Może być stoso-
wany bez względu na rodzaj diety.
W przypadku zakażenia glistami u kociąt po pierwszym podaniu pre-
paratu może nie dojść do całkowitej eliminacji pasożytów, w takim 
przypadku należy podać preparat po 2-3 tygodniach od momentu 
odstawienia od matki. Należy zachować 14 - dniowe odstępy między 
kolejnymi podaniami preparatu.
W celu eliminacji oraz ograniczenia ryzyka ponownej inwazji nicieni 
i tasiemców zalecane jest rutynowe stosowanie co 3 miesiące.
Przy dłuższym stosowaniu produktu wskazana jest  konsultacja z le-
karzem weterynarii, który może zalecić zmianę produktu w celu zm-
niejszenia ryzyka wystąpienia oporności pasożytów.
ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Preparat podaje się jednorazowo, najlepiej w kawałku mięsa, kiełbasy 
lub innego smakołyku. Można go też dzielić, rozgniatać i mieszać 
z karmą. Może być stosowany bez względu na rodzaj diety.
SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIEC-
ZNE
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
Przed stosowaniem u zwierząt w złym stanie ogólnym lub 
wykazujących objawy silnego zarobaczenia, należy zwrócić się 
o poradę lekarza weterynarii.
W celu ograniczenia ryzyka ponownej inwazji wszystkie zwierzęta 
bytujące razem powinny być leczone w tym samym czasie. 
Po każdym zabiegu odrobaczania należy oczyścić środowisko, 
w którym przebywają (np. legowiska i ich otoczenie), a zwłaszcza 
usunąć pozostawione odchody.



KATALOG PRODUKTÓW BRANŻY ZOOLOGICZNEJ | ZOOPRODUKTY 2017 107

Pchły są żywicielami pośrednimi jednego z powszechnie występujących 
tasiemców,  Dypilidium caninum. Inwazja tasiemców będzie nawracała, 
jeśli nie zostanie przeprowadzone zwalczanie żywicieli pośrednich.
Na skutek częstego, powtarzanego używania preparatów z jakiejkol-
wiek grupy środków przeciwrobaczych może dojść do wykształcenia 
się oporności pasożytów na środki należące do danej grupy. 
W razie podejrzenia braku skuteczności należy przeprowadzić 
odpowiednie badania laboratoryjne (test redukcji liczby jaj w kale) 
lub zastosować środek przeciwpasożytniczy o innym mechanizmie 
działania.
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stoso-
wanego u kotek w pierwszych dwóch trymestrach ciąży nie zostało 
określone w związku z tym nie należy stosować 
produktu u kotek będących w tym okresie ciąży.
Po podaniu 5-krotnej dawki produktu  u kotów nie wystąpiły żadne 
objawy przedawkowania. Objawy przedawkowania w postaci wy-
miotów pojawiają się dopiero po przekroczeniu dawki 5-krotnej.
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy 
weterynaryjny zwierzętom:
Z uwagi na względy higieniczne, po podaniu psu tabletek należy umyć 
ręce.
W sytuacji przypadkowego połknięcia, szczególnie w przypadku dzie-
ci, należy zwrócić się o poradę medyczną pokazując lekarzowi ulotkę 
informacyjną lub etykietę.
Pasożyty wewnętrzne psów i kotów mogą stanowić poważne zagrożenie 
dla zdrowia ich właścicieli. Pamiętając, że formy inwazyjne zdolne do 
zarażenia ludzi znajdują się w odchodach zawsze po odrobaczaniu należy 
starannie oczyścić z nich miejsce bytowania zwierzęcia (poprzez np. za-
kopanie lub wrzucenie do specjalnego pojemnika na tego typu odpady).
POZW. URPL NR: 240/96
Wydawany bez przepisu lekarza – OTC.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Bayer Animal Health GmbH, Kaiser Wilhelm Allee 50, D-51373 
Leverkusen, Niemcy
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Foresto 1,25 g + 0,56 g obroża dla kotów i psów o masie ciała ≤ 8 kg
Foresto 4,50 g + 2,03 g obroża dla psów o masie ciała > 8 kg
Imidaklopryd, Flumetryna
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH) 
Jedna bezzapachowa obroża w kolorze szarym o długości 38 cm (12,5 
g) zawiera imidaklopryd w dawce 1,25 g oraz flumetrynę w dawce 
0,56 g jako substancje czynne.
Jedna bezzapachowa obroża w kolorze szarym o długości 70 cm (45 
g) zawiera imidaklopryd w dawce 4,5 g oraz flumetrynę w dawce 
2,03 g jako substancje czynne.
WSKAZANIA LECZNICZE
Koty:
W celu leczenia i zapobiegania infestacji pcheł (Ctenocephalides felis) 
przez okres 7 do 8 miesięcy. W celu ochrony bezpośredniego otoc-
zenia zwierzęcia przed rozwojem larw pcheł przez okres 10 tygodni.
Foresto może być stosowane jako element strategii zwalczania aler-
gicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).
Produkt wykazuje długotrwałą skuteczność roztoczobójczą (zabija 
roztocza) (Ixodes ricinus, Rhipicephalus turanicus) i odstraszającą 
(zapobiega żerowaniu pasożytów) w przypadku infestacji kleszczy 

(Ixodes ricinus) przez okres 8 miesięcy. Produkt wykazuje skuteczne 
działanie przeciwko larwom, nimfom i dorosłym osobnikom kleszczy.
Najlepiej, gdy obroża jest zakładana przed początkiem sezonu 
występowania pcheł lub kleszczy.
Psy:
W celu leczenia (Ctenocephalides felis) i zapobiegania infestacji 
pcheł (Ctenocephalides felis, C. canis) przez okres 7 do 8 miesięcy. 
W celu ochrony bezpośredniego otoczenia zwierzęcia przed roz-
wojem larw pcheł przez 8 miesięcy.
Foresto może być stosowane jako element strategii zwalczania aler-
gicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).
Produkt wykazuje długotrwałą skuteczność roztoczobójczą (zabija 
roztocza) w przypadku infestacji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicepha-
lus sanguineus, Dermacentor reticulatus) oraz odstraszającą (zapo-
biega żerowaniu) przy infestacji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicepha-
lus sanguineus) przez okres 8 miesięcy. Produkt wykazuje skuteczne 
działanie przeciwko larwom, nimfom i dorosłym osobnikom kleszczy.
W celu leczenia infestacji wszołów (Trichodectes canis).
Produkt zapewnia pośrednią ochronę przed przeniesieniem pato-
genów Babesia canis vogeli oraz Ehrlichia canis przez gatunek kleszc-
za Rhipicephalus sanguineus tym samym redukuje ryzyko babeszjozy 
oraz erlichiozy psów przez okres 7 miesięcy.
Najlepiej, gdy obroża jest zakładana przed początkiem sezonu 
występowania pcheł lub kleszczy.
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować u kociąt w wieku poniżej 10 tygodni, ani u szczeniąt 
w wieku poniżej 7 tygodni.
Nie stosować w przypadku potwierdzonej nadwrażliwości na sub-
stancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Sporadycznie, w ciągu pierwszych kilku dni po założeniu obroży 
może wystąpić nieznaczna zmiana w zachowaniu polegająca na dra-
paniu miejsca aplikacji, u zwierząt, które nie są przyzwyczajone do 
noszenia obroży. Należy upewnić się, że obroża nie została założona 
zbyt ciasno.
Mogą wystąpić łagodne reakcje w miejscu podania takie jak świąd, 
rumień oraz utrata sierści. Reakcje te są zgłaszane jako rzadkie 
u psów oraz nieczęste u kotów i zazwyczaj ustępują w ciągu 1 do 
2 tygodni bez konieczności zdejmowania obroży. W pojedynczych 
przypadkach może być zalecane tymczasowe zdjęcie obroży do mo-
mentu ustąpienia objawów.
W bardzo rzadkich przypadkach u psów oraz rzadkich przypadkach 
u kotów, mogą wystąpić takie reakcje w miejscu podania jak zapale-
nie skóry, egzema, rumień lub utrata sierści i w takiej sytuacji zalec-
ane jest zdjęcie obroży.
Podobnie, u psów i kotów w rzadkich przypadkach, mogą początkowo 
wystąpić lekkie i przemijające objawy takie jak obniżenie nastroju, 
zmiana apetytu, ślinienie, wymioty i biegunka. Tak jak w przypadku 
innych produktów podawanych zewnętrznie, u zwierząt, u których 
występuje nadwrażliwość może pojawić się kontaktowe, alergiczne 
zapalenie skóry.
Częstotliwość możliwych działań niepożądanych jest zdefiniowana 
według następującego schematu:
Bardzo częste (występuje częściej niż u 1 zwierzęcia na 10)
Częste (występują u 1 do 10 zwierząt na 100)
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Nieczęste (występują u 1 do 10 zwierząt na 1000) 
Rzadkie  (występują u 1 do 10 zwierząt na 10000)
Bardzo rzadkie (występują u mniej niż 1 zwierzęcia na 10000)
Nieznana (częstotliwość nie może być określona na podstawie 
dostępnych informacji).
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów 
lub innych objawów niewymienionych w ulotce, poinformuj o nich 
swojego lekarza weterynarii.

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA(-I) I SPOSÓB PO-
DANIA
Koty i małe psy o masie ciała do 8 kg otrzymują obrożę Foresto 
o długości 38 cm.
Psy o masie ciała powyżej 8 kg otrzymują obrożę Foresto o długości 70 
cm.
Do stosowania na skórę. Jedna obroża na zwierzę do założenia wokół 
szyi. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
SPECJALNE OSTRZEŻENIA  I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STO-
SOWANIA 
Ogółem, w ciągu 24 do 48 godzin po infestacji produkt spowoduje 
śmierć kleszczy i ich odpadanie od żywiciela, bez możliwości uprzed-
niego pożywienia się krwią. Nie można wykluczyć ryzyka wczepienia 
się pojedynczych kleszczy po zastosowaniu leczenia. Dlatego też, nie 
można całkowicie wykluczyć ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych 
przez kleszcze, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków.
Tak jak w przypadku wszystkich produktów do długotrwałego sto-
sowania miejscowego, okresy nadmiernego sezonowego zrzucania 
sierści mogą prowadzić do tymczasowego niewielkiego zmniejsze-
nia skuteczności leczenia w wyniku utraty tej części dawki substancji 
czynnych, która została rozprowadzona na sierści. Uzupełnienie dawki 
substancji czynnych z obroży rozpoczyna się natychmiast, dzięki cze-
mu pełna skuteczność zostaje ponownie osiągnięta bez konieczności 
stosowania dodatkowego leczenia lub wymiany obroży.
Dla uzyskania optymalnego efektu eliminacji pcheł przy silnej inwazji 
w pomieszczeniach domowych, może być konieczne zastosowanie 
w środowisku odpowiedniego środka insektobójczego.
Produkt jest wodoodporny; jego skuteczność pozostaje niezmieni-
ona w przypadku zmoczenia zwierzęcia. Jednakże, należy unikać 
długotrwałej, intensywnej ekspozycji na działanie wody lub nadmi-
ernego stosowania szamponu, gdyż może to spowodować skrócenie 
czasu działania produktu. Badania wykazują, że comiesięczne my-
cie szamponem lub zanurzanie w wodzie nie powoduje znaczącego 
skrócenia 8-miesięcznego okresu skuteczności przeciwkleszczowej 
po rozprzestrzenieniu się substancji czynnej w okrywie włosowej, 
podczas gdy skuteczność przeciwpchelna produktu stopniowo ulega 
zmniejszeniu, począwszy od 5 miesiąca.
Torebkę zawierającą obrożę należy przechowywać w opakowaniu 
zewnętrznym do momentu zastosowania produktu.
Tak jak w przypadku wszystkich produktów leczniczych wetery-
naryjnych, należy uniemożliwić małym dzieciom zabawę obrożą oraz 
wkładanie jej do ust. Nie powinno się zezwalać zwierzętom noszącym 
obrożę na spanie w tym samym łóżku co właściciele, a zwłaszcza 
dzieci.
Osoby, u których występuje nadwrażliwość na składniki obroży pow-
inny unikać kontaktu z produktem.

Należy natychmiast usunąć pozostałości lub odcięte fragmenty 
obroży.
Po założeniu obroży należy umyć ręce zimną wodą.
POZW. URPL NR: 2141/2011; 2140/2011
Wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Nazwa weterynaryjnego produktu leczniczego 
Kiltix dla małych psów, 1,25 g + 0,28 g, propoksur + flumetryna/
obroża
Kiltix dla średnich psów, 3,02 g + 0,68 g, propoksur + flumetryna/
obroża
Kiltix dla dużych psów, 4,5 g + 1,013 g, propoksur + flumetryna/obroża
Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego 
Bayer Animal Heath GmbH
D-51368 Leverkusen, Niemcy
Zawartość substancji czynnej (-ych) i innych substancji
1 obroża o masie 12,5 g zawiera: propoksur 1,25 g, flumetryna 0,28 g
1 obroża o masie 30,2 g zawiera: propoksur 3,02 g, flumetryna 0,68 g 
1 obroża o masie 45 g zawiera: propoksur 4,5 g, flumetryna 1,013 g 
Wskazania lecznicze
Do zwalczania i ochrony przed inwazją kleszczy z gatunku Rhipicepha-
lus  sanguineus oraz Ixodes ricinus, jak też pcheł Ctenocephalides ca-
nis, Ctenocephalides felis u psów.
Działanie preparatu rozpoczyna się w ciągu pierwszej doby od 
założenia obroży i utrzymuje się przez sześć miesięcy w przypadku 
Kiltixu dla małych psów i siedem miesięcy w przypadku Kiltixu dla 
średnich i dużych psów.
Przeciwwskazania
Nie stosować u psów z ranami skóry.
Nie stosować u zwierząt w przypadku istnienia mechanicznej 
niedrożności w obrębie układu pokarmowego lub moczowego, ast-
my oskrzelowej bądź innych dolegliwości płucnych oraz sercowo-
naczyniowych ponieważ karbaminiany mogą wyzwalać skurcz mięśni 
gładkich.
Nie stosować u szczeniąt poniżej trzech miesięcy życia.
Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na substancję 
czynną lub którąkolwiek       z substancji pomocniczych.
Działania niepożądane
W bardzo rzadkich przypadkach mogą być obserwowane zmiany 
w zachowaniu takie jak pobudzenie lub ospałość.
W bardzo rzadkich przypadkach mogą się pojawić reakcje w miejscu 
podania takie jak świąd, rumień, zmiany skórne i utrata sierści.
Niektóre zwierzęta, w bardzo rzadkich przypadkach, mogą 
doświadczyć lekkiego swędzenia oraz zaczerwienienia skóry.
W bardzo rzadkich przypadkach, po pobraniu drogą doustną mogą 
wystąpić objawy takie jak wymioty, biegunka czy ślinotok.
Dawkowanie, sposób i droga podania
Dla psów o masie ciała do 10 kg stosujemy jedną obrożę długości ok. 
38 cm (12,5 g) zapinając ją luźno na szyi zwierzęcia
U średnich psów należy stosować jedną obrożę długości ok. 53 cm 
(30,2 g) zapinając ją luźno na szyi zwierzęcia.
U dużych psów należy stosować jedną obrożę długości ok. 70 cm (45 
g) zapinając ją luźno na szyi zwierzęcia.
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Zalecenia dla prawidłowego podania
Należy wyjąć obrożę z torebki ochronnej bezpośrednio przed zastoso-
waniem. Należy rozwinąć obrożę i upewnić się, że na jej wewnętrznej 
stronie nie ma żadnych pozostałości plastikowych łączeń. Należy założyć 
obrożę na szyję zwierzęcia i dostosować jej długość nie zaciskając zbyt 
mocno (wskazówka: powinno być możliwe wsunięcie dwóch palców 
pomiędzy obrożę a szyję zwierzęcia). Należy przeciągnąć wolną końcówkę 
obroży przez szlufkę i odciąć niepotrzebny odcinek na długości 2 cm.
Obroża powinna być noszona stale z wyjątkiem kąpieli. Można ją 
założyć ponownie gdy sierść wyschnie.
Kategoria dostępności
Wydawany bez przepisu lekarza – OTC.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności
Obroża Kiltix przeznaczona jest wyłącznie do stosowania 
zewnętrznego. Podczas zakładania obroży unikać zbyt długiego 
kontaktu z preparatem. Osoby, u których wystąpiło uczulenie na 
składniki preparatu powinny unikać bezpośredniego z nim kontaktu. 
Dzieci powinny unikać kontaktu ze zwierzętami noszącymi obrożę. 
Przechowywać z dala od pożywienia i karmy dla zwierząt. Nie należy 
bawić się obrożą co szczególnie dotyczy dzieci. Nie należy ssać ani żuć 
obroży co szczególnie dotyczy dzieci.Dla uzyskania optymalnego efek-
tu eliminacji pcheł przy silnej inwazji w pomieszczeniach domowych, 
może być konieczne zastosowanie w środowisku odpowiedniego 
środka insektobójczego.
Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:
Zwierzę powinno nosić obrożę nieprzerwanie w celu zapewnienia 
7-miesięcznego okresu ochrony. Obrożę należy zdjąć po upływie 
okresu leczenia. Należy okresowo sprawdzać i dostosowywać zamo-
cowanie obroży, jeżeli będzie to konieczne.
Skuteczność oraz czas działania obroży są zależne od jakości i stanu 
sierści oraz ilości pasożytów w środowisku. W przypadku zmniejsza-
nia się skuteczności obroży, może być konieczna jej wcześniejsza 
wymiana.
Należy unikać częstej lub długotrwałej ekspozycji na działanie wody 
lub nadmiernego stosowania szamponu, gdyż może to spowodować 
skrócenie czasu działania produktu. Nie można wykluczyć ryzyka wcz-
epienia się pojedynczych kleszczy po zastosowaniu leczenia. Dlatego 
też, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przenoszenia chorób 
zakaźnych przez kleszcze, w przypadku wystąpienia niekorzystnych 
warunków.
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
Obroża jest przeznaczona do stosowania zewnętrznego jako produkt ro-
ztoczo- i owadobójczy i nie można pozwolić na jej połknięcie przez psa.
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy 
weterynaryjny zwierzętom:
Po założeniu obroży umyć dokładnie ręce wodą i mydłem.
Osoby ze znaną nadwrażliwością na substancję czynną propoksur 
bądź flumetrynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych pow-
inny unikać kontaktu z tym weterynaryjnym produktem leczniczym.
Unikać kontaktu ze skórą lub oczami.
Nie pić, nie jeść, nie palić w trakcie stosowania.
Produkt zawiera karbaminian (propoksur). W przypadku objawów za-
trucia należy zwrócić się o pomoc medyczną
Nr. Pozwolenia:
1365/03; 154/95; 155/95

ULOTKA INFORMACYJNA
Roztwór do nakrapiania dla psów - Fiprex® S, 75 mg/1 ml; Fiprex® M, 
150 mg/2 ml; Fiprex® L, 300 mg/4 ml; Fiprex® XL, 412,5 mg/5,5 ml. 
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej: Fiprex® S – Fipronil 75 
mg/1 ml; Fiprex® M – Fipronil 150 mg/2 ml; Fiprex® L – Fipronil 300 mg/4 
ml; Fiprex® XL – Fipronil 412,5 mg/5,5 ml. Wskazania lecznicze: Zwalc-
zanie inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) i wszy 
(Linognatus spp.) u psów. Działanie zabezpieczające przed ponowną 
inwazją pcheł utrzymuje się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną 
inwazją kleszczy przez okres 4 tygodni. Fiprex można stosować jako lecze-
nie wspomagające alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). Przeci-
wwskazania: Nie stosować u szczeniąt poniżej 8 tygodnia życia i/lub 
ważących mniej niż 2 kg. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na 
związki fenylopirazolowe. Nie stosować u zwierząt chorych lub w okresie 
rekonwalescencji. Nie stosować u królików. Pozwolenie Ministra Zdrowia 
na dopuszczenie do obrotu nr 1965/10 - Fiprex® S, 1966/10 - Fiprex® 
M, 1967/10 - Fiprex® L, 1968/10 - Fiprex® XL. Dostępne opakowania: 
Tuba o pojemności 1 ml – Fiprex® S, 2 ml - Fiprex® M, 4 ml - Fiprex® L, 
5,5 ml - Fiprex® XL, wykonana z LDPE/HDPE, z kaniulą HDPE, pakowane 
po 1, 3 lub 12 sztuk.
Roztwór na skórę dla psów i kotów - Fiprex® Spray 0, 5 g/100 ml. 
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej: Fipronil 0,5 g/100 
ml. Wskazania lecznicze: Zwalczanie inwazji pcheł (Ctenocephalides 
spp.), kleszczy (Ixodes spp.) i wszy (Linognatus spp.) u psów i kotów. 
Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje 
się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy przez 
okres 4 tygodni. Fiprex można stosować jako leczenie wspomagające 
alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). Przeciwwskazania: Nie 
stosować u szczeniąt i kociąt poniżej 8 tygodnia życia i/lub ważących 
mniej niż 2 kg. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na związki 
fenylopirazolowe. Nie stosować u zwierząt chorych lub w okresie 
rekonwalescencji. Nie stosować u królików. Pozwolenie Ministra Zd-
rowia na dopuszczenie do obrotu nr 1963/10. Dostępne opakowania: 
Butelka HDPE po 100 ml roztworu z pompką rozpylającą po 0, 5 ml, 
butelka HDPE po 250 ml roztworu z pompką rozpylającą po 1, 5 ml.
Roztwór do nakrapiania dla kotów - Fiprex® KOT; 52, 5 mg/0, 7 ml. 
Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej: Fipronil 52,5 mg 
/0,7 ml. Wskazania lecznicze: Zwalczanie inwazji pcheł (Ctenoce-
phalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) i wszy (Linognatus spp.) u kotów. 
Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje 
się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją klesz czy przez 
okres 4 tygodni. Fiprex można stosować jako leczenie wspomagające 
alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). Przeciwwskazania: Nie 
stosować u kociąt poniżej 8 tygodnia życia i/lub ważących mniej niż 
1 kg. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na związki feny-
lopirazolowe. Nie stosować u zwierząt chorych lub w okresie rekon-
walescencji. Nie stosować u królików. Pozwolenie Ministra Zdrowia 
na dopuszczenie do obrotu nr 1964/10. Dostępne opakowania: Tuba 
o pojemności 0, 7 ml, wykonana z LDPE/HDPE z kaniulą HDPE. Tuby 
pakowane są po 1, 3 lub 12 sztuk w pudełko tekturowe.
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
Podmiot odpowiedzialny: VET-AGRO Sp. z o.o., 20-616 Lublin, ul. 
Gliniana 32, Tel. 81 445 23 00, fax 81 445 23 20, 
www.vet-agro.pl
www.fiprex.pl

http://www.vet-agro.pl/
http://www.fiprex.pl/
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