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Covetrus jest globalną firmą zajmującą się technolo-
giami oraz usługami dotyczącymi zdrowia zwierząt. 
Jej celem jest postęp w świecie medycyny weteryna-
ryjnej i wzmacnianie zespołów weterynaryjnej opieki 
zdrowotnej na rynkach zdrowia zwierząt towarzyszą-
cych, koni oraz dużych zwierząt. Covetrus łączy pro-
dukty, usługi i technologie oraz oferuje klientom naj-
lepsze możliwe rozwiązania dla ich praktyk w celu 
zapewnienia najlepszej obsługi. 

Pasja Covetrus do dobrostanu zwierząt i ludzi moty-
wuje oddziały firmy na całym świecie do dalszego roz-
woju w obszarze zdrowia zwierząt. Covetrus z siedzi-
bą w Portland w stanie Maine zatrudnia ponad 5500 
pracowników obsługujących ponad 100 000 klientów 
w 19 krajach na całym świecie.

„Rozwijamy świat 

 medycyny weterynaryjnej”

KIM JESTEŚMY

 „Pasja, odpowiedzialność  
i troska o zwierzęta”

Nowa linia NutriCareVet, zainspirowana i rekomendo-

wana przez lekarzy weterynarii, wspiera naszych 

klientów i właścicieli zwierząt w utrzymaniu dobro-

stanu ich podopiecznych.

Współpracując z ekspertami i lekarzami weterynarii, 

oferujemy wysokiej jakości suplementy dla zwierząt 

domowych i hodowlanych, dostosowane do niemal 

każdej potrzeby. Nasz asortyment przyczynia się do 

utrzymania zdrowia i witalności oraz wspiera Twoje 

zwierzę, oferując różnorodną gamę produktów. Nasze 

receptury powstają w Europie, są dokładnie przemy-

ślane, oparte na aktualnym stanie wiedzy i spełniają 

najwyższe standardy jakości.

Zawsze zwracamy uwagę na uczciwy stosunek ceny 

do efektywności.

Nasza duża liczba wskazań pozwala nam odpowia-

dać na zróżnicowane potrzeby życia codziennego. 

Oferujemy także różne formy dawkowania: tabletki do 

rozgryzania, płyny, pasty, żele, proszki. Posiadamy 

produkty dopasowane do różnych potrzeb i do każde-

go gustu.

Nieustannie dążymy do poszerzania portfolio produk-

tów NutriCareVet o nowe i innowacyjne produkty dla 

lekarzy weterynarii i właścicieli zwierząt. W ten spo-

sób wspieramy opiekunów w dbaniu o dobrostan ich 

podopiecznych.

NASZE POGLĄDY



WSPARCIE

STAWÓW

ODPORNOŚCINAWODNIENIA

WĄTROBY
USUWANIA KUL 

WŁOSOWYCH

UKŁADU 
POKARMOWEGO

REDUKCJI STRESU

UKŁADU MOCZOWEGO

Gatunek Nr 
katalogowy  Nazwa oryginalna Nazwa MEDiVET Forma produktu Zawartość 

opakowania

Psy 2802083 Wsparcie stawów
NutriCareVet  
joint support

NutriCareVet joint support Karma uzupełniająca, tabletki 
wspomagające funcjonowanie stawów, 85 tabletek

Tabletki do żucia 85 szt.

2802102
Wsparcie 

odporności
NutriCareVet  

immune support 
NutriCareVet immune support tablets Karma uzupełniająca, tabletki 
wspomagające układ odpornościowy psów, opakowanie 85 tabletek

Tabletki do żucia 85 szt.

2802088 Wsparcie wątroby
NutriCareVet  
liver support

NutriCareVet liver support Karma uzupełniająca, tabletki 
wspomagające metabolizm wątroby u psów, 85 tabletek

Tabletki do żucia 85 szt.

2802093
Wsparcie układu 
pokarmowego

NutriCareVet  
gastro support

NutriCareVet gastro support Karma uzupełniająca wspomagająca 
funkcjonowanie układu pokarmowego u psów, 85 tabletek

Tabletki do żucia 85 szt.

NASZ ASORTYMENT

Gatunek Nr 
katalogowy  Nazwa oryginalna Nazwa MEDiVET Forma produktu Zawartość 

opakowania

Koty 2800628
Wspomaga 

usuwanie bezoarów
CatLax Hairball 

Remover
Pilo-Cat (cat laxative) pasta odkłaczająca 60 g Pasta 60 g

2802098
Wsparcie układu 

moczowego
NutriCareVet urinary 

support 
NutriCareVet urinary support tablets Karma uzupełniająca, tabletki 

wspomagające układ moczowy u kotów, 80 tabletek
Tabletki do żucia 80 szt.

2802101
Wsparcie 

odporności
NutriCareVet immune 

support 
NutriCareVet immune support tablets Karma uzupełniająca, tabletki 

wspomagające układ odpornościowy kotów, opakowanie 190 tabletek
Tabletki do żucia 190 szt.

2802081
Wsparcie 

leczenia kociego 
herpeswirusa

NutriCareVet immune 
support

NutriCareVet immune support lysine Mieszanka paszowa 
uzupełniająca, żel lizynowy 250 ml

Żel 250 ml

2802087 Wsparcie wątroby
NutriCareVet liver 

support
NutriCareVet liver support Karma uzupełniająca, tabletki 
wspomagające metabolizm wątroby u kotów, 80 tabletek

Tabletki do żucia 80 szt.

2802092
Wsparcie układu 
pokarmowego

NutriCareVet gastro 
support

NutriCareVet gastro support Karma uzupełniająca wspomagająca 
pracę układu pokarmowego u kotów, opakowanie 80 tabletek

Tabletki do żucia 80 szt.

Gatunek Nr 
katalogowy  Nazwa oryginalna Nazwa MEDiVET Forma produktu Zawartość 

opakowania

Psy i koty 2802074
Wsparcie redukcji 

stresu
NutriCareVet stress 

support
NutriCareVet stress support Karma uzupełniająca dla kotów i psów 

wspomagająca redukcję stresu, żel 250 ml
Żel 250 ml

2800946
Wsparcie flory 

jelitowej
Pet intestinal formula 

paste 15 ml
Pet intestinal formula, pasta 15 ml Pasta 15 ml

2800947
Wsparcie flory 

jelitowej
Pet intestinal formula 

paste 30 ml
Pet intestinal formula, pasta 30 ml Pasta 30 ml

2800949
Wsparcie flory 

jelitowej
Pet intestinal formula 

paste 60 ml
Pet intestinal formula, pasta 60 ml Pasta 60 ml

2800950
Wsparcie 

nawodnienia
Oral rehydration 
powder sachets

Elektrolity doustne w saszetkach, 10 saszetek po 30 g Proszek 10x30 g

2802100
Wsparcie układu 

moczowego
NutriCareVet urinary 

support
NutriCareVet urinary support paste Karma uzupełniająca wspierająca 

układ moczowy psów i kotów, pasta 100 g
Pasta 100 g

2800629
Wsparcie 

odporności 
Vet Multivitamins Witaminy dla psów i kotów, 50 tabletek × 1g Tabletki 50 szt.



8 PIES PIES 9 

Chrząstka jest złożonym materiałem składającym się 
ze stałej macierzy tworzonej głównie z kolagenu i na-
syconych wodą proteoglikanów. Nie jest jednorodna. 
Interakcja fizycznych i biochemicznych struktur 
chrząstki jest niezbędna do zapewnienia prawidłowe-
go funkcjonowania i ruchu stawu, odporności na zu-
życie, kongruencji oraz przeniesienia obciążenia na 
kość podchrzęstną. Chondrocyty odpowiadają za syn-
tezę i utrzymanie chrząstki.

Osteoartroza występuje, gdy normalna struktura 
chrząstki i homeostaza są zaburzone. Osteoartroza 
jest wynikiem złożonej interakcji czynników bioche-
micznych i biomechanicznych, które występują jedno-
cześnie, powodując zmiany zwyrodnieniowe. Postępu-
jące zmiany patologiczne, występujące w chorobie 
zwyrodnieniowej stawów, scharakteryzowano nie tyl-
ko dla chrząstki stawowej, ale także dla tkanki 
okołostawowej.

Osteoartroza jest wolno postępującą, wyniszczającą 
i zwyrodnieniową chorobą, dotykającą 20% populacji 
psów powyżej pierwszego roku życia. U psów du-
żych ras cięższe objawy kliniczne mogą pojawiać się 
szybciej, jednak osteoartroza dotyka psy wszystkich 
rozmiarów i ras.

Etiologia choroby może obejmować wadliwą strukturę 
chrząstki stawowej, urazy stawów, niestabilność oraz 
mechanizmy zapalne. Choroba przejawia się jako ból, 
sztywność, kulawizna i niepełnosprawność.

Ból i zmniejszona mobilność, wynikające z osteoartro-
zy, mają zazwyczaj negatywny wpływ na szereg 
czynności wpływających na jakość życia psa: poziom 
komfortu zwierzęcia, codzienne funkcjonowanie 
(stanie lub chód), tolerancję wysiłku i aktywności 
(zabawę, wchodzenie po schodach), zachowanie, 
oddawanie moczu i kału oraz relację między zwie-
rzęciem a właścicielem.

W momencie rozwinięcia się choroby znalezienie 
możliwości leczenia staje się niezbędne do zminimali-
zowania negatywnych konsekwencji osteoartrozy.

Niefarmaceutyczne opcje leczenia mogą obejmować 
zabiegi chirurgiczne, zmniejszenie masy ciała, modyfi-
kację ćwiczeń oraz fizjoterapię. Niesteroidowe leki 
przeciwzapalne (NLPZ) są obecnie preferowaną tera-
pią farmaceutyczną dla psów z osteoartrozą. NLPZ 
mogą jednak powodować owrzodzenie przewodu po-
karmowego (działanie niepożądane) i są przeciwwska-
zane w przypadku niewydolności nerek lub 
odwodnienia.

Artroza. Anatomia, fizjologia  
i patobiologia stawów u psów.

Osteoartroza dotyka co piątego psa.

Pozostałe opcje farmaceutyczne obejmują podawanie 
diacereiny, kortykosteroidów i kwasu hialuronowego.

Stosuje się również wyselekcjonowane nutraceutyki, takie 
jak: glukozamina, chondroityna, polisiarczan pentozanu, 
niezmydlające się frakcje oleju z awokado lub soi, małż 
zielony (omułek zielonowargowy) oraz białka mleka.

Chlorowodorek glukozaminy (HCl) i siarczan chon-
droityny (CS) są powszechnie zalecanymi naturalny-
mi produktami do leczenia osteoartrozy u psów. Glu-
kozamina reguluje syntezę kolagenu w chrząstce 
i zapewnia łagodne działanie przeciwzapalne, pod-
czas gdy siarczan chondroityny hamuje destrukcyjne 
działanie enzymów w mazi stawowej i chrząstce. Glu-
kozamina i siarczan chondroityny przyczyniają się też 
do syntezy glikozaminoglikanów oraz proteoglikanów, 
które są budulcem tworzącym chrząstkę.

Kwasy tłuszczowe omega-3, zwłaszcza EPA i DHA, 
są powszechnie stosowane w leczeniu bólu i stanów 
zapalnych związanych z osteoartrozą.

Kwasy tłuszczowe omega-3 zmniejszają produkcję 
prostaglandyny E2 w chrząstce i konkurują z kwasem 
arachidonowym jako substratem dla enzymów cyklo-
oksygenazy oraz lipooksygenazy, związanych z bólem 
i stanem zapalnym.

Kwasy tłuszczowe omega-3 zmniejszają również wy-
twarzanie tromboksanu A2 oraz leukotrienu B4, które 
hamują mediatory prozapalne, interleukinę-1 i interleu-
kinę-2 oraz czynnik martwicy nowotworu w chrząstce.

Ogólnie uważa się, że kwasy tłuszczowe omega-3 
przyczyniają się do redukcji stanów zapalnych w ca-
łym ciele, także w stawach, co powoduje zmniejszenie 
uszkodzeń komórek i tkanek. Psy ze zdiagnozowaną 
osteoartrozą wykazywały poprawę wartości ob-
ciążeniowych po podaniu kwasów tłuszczowych 
omega-3.

Podawanie kwasów tłuszczowych omega-3 zostało 
skojarzone z poprawą ogólnej wydolności wysiłkowej. 
Potwierdza to zaobserwowana poprawa stanu ogól-
nego psów, którym podawano suplementy zawierają-
ce olej z ryb. Przyjmowanie kwasów omega-3 pozwa-
la na zmniejszenie lub całkowite odstawienie NLPZ 
u chorych psów.

Źródła:  
Johnson SA. Osteoarthrose: joint anatomy, physiology, and 
pathobiology. Glucosamine and chondroitin use in canines for 
Osteoarthrose: A review, Angel Bhathal, Meredith Spryszak, 
Christopher Louizos, Grace Frankel. Open Vet J. 2017; 7(1): 36–49; 
Johnston, 1997; Johnson et al., 2001; Roush et al., 2002; Aragon 
et al., 2007; Rychel, 2010; D’Altilio et al., 2007; Epstein et al., 2015; 
Beale, 2004; Henrotin et al., 2005. Nutrition and nutraceuticals in 
the changing management of Osteoarthrose for dogs and cats. 
Karie A. Johnson DVM, Anne H. Lee MS, and Kelly S. Swanson PhD

/ NutriCareVet joint support NutriCareVet joint support /



10 PIES PIES 11 

Karma uzupełniająca, tabletki do rozgryzania  
wspomagające fizjologiczne funkcjonowanie stawów u psów

WSPARCIE STAWÓW (2802083)

Suplement diety w postaci tabletek do rozgryzania 
NutriCareVet joint support to karma uzupełniająca 
dla psów, wspierająca funkcje fizjologiczne układu 
mięśniowo-szkieletowego oraz pobudzająca aktyw-
ność, zwłaszcza u starszych psów. Zawiera glukoza-
minę, siarczan chondroityny, L-metioninę, ekstrakt 
z czarciego pazura, małże zielone (omułki zielonowar-
gowe), witaminy C i E. Tabletki do rozgryzania wspo-
magają pracę układu mięśniowo-szkieletowego. 
Oprócz ważnych minerałów, pierwiastków śladowych 
oraz cennych aminokwasów, w ich skład wchodzi 
małż zielony bogaty w GAG (glikozaminoglikany). To 
one sprzyjają regeneracji i wspomagają rozwój tkanki 
chrzęstnej i łącznej u zwierząt.

Zalecenia żywieniowe: 1 tabletka (2,5 g) na 10 kg 
masy ciała dziennie. W przypadku zaostrzenia się do-
legliwości dawka może zostać podwojona.

Skład: wątróbka drobiowa, MSM (metylosulfonylome-
tan), glukozamina (9%), mleko i produkty mleczne, kora 
wierzby (zmielona), olej z łososia, siarczan chondroityny 
(4%), drożdże, skrobia ziemniaczana, mąka ryżowa, 
dekstroza, małż zielony (zmielony), kurkuma (Curcuma 
longa).

Składniki analityczne: białko surowe 25,6%, popiół 
surowy 17,1%, tłuszcz surowy 4,4%, błonnik surowy 
5,1%, woda 7,8%.

Dodatki dietetyczne na kilogram: 10 000 mg wita-
miny E (3a700); 10 000 mg witaminy C (3a300); 
50 000 mg L-metioniny (3c305).

Dodatki sensoryczne na kilogram: 44 000 mg czar-
ciego pazura (Harpagophytum procumbens), 800 mg 
kadzidłowca indyjskiego (Boswellia serrata).

Dodatkowe składniki na kilogram: 2360 mg EPA, 
5240 mg DHA, 9680 mg kwasów tłuszczowych ome-
ga-3 (na kg).

Sposób przechowywania: przechowywać w chłod-
nym, suchym miejscu, w temperaturze 15-25°C.

Ostrzeżenie: nie do spożycia przez ludzi. Produkt prze-
znaczony wyłącznie dla zwierząt. Trzymać poza zasię-
giem dzieci. Jeśli Twoje zwierzę jest w ciąży lub karmi 
młode, przed podaniem produktu skonsultuj się 
z lekarzem weterynarii. Ten produkt jest przezna-
czony wyłącznie do stosowania okresowego lub 
uzupełniającego.

NutriCareVet joint support

/ NutriCareVet joint support NutriCareVet joint support /

Kod produktu: 2802083

Zawartość: 85 tabletek do rozgryzania

Masa netto: 213 g (jedna tabletka to 2,5 g), 
co odpowiada w przybliżeniu wadze 85 
tabletek

Główne składniki:

• kwasy tłuszczowe omega-3

• glukozamina

• MSM

• siarczan chondroityny

• małż zielony  
  (omułek zielonowargowy)

• metionina

• ekstrakt z czarciego pazura

• Boswellia serrata

• witaminy C i E

Najważniejsze cechy produktu:

·  Wsparcie metabolizmu obciążonych stawów;

· Zawartość glukozaminy, MSM, siarczanu 
chondroityny, małża zielonego, metioniny, 
ekstraktu z czarciego pazura;

· Atrakcyjny smak – 100% wątróbki drobiowej;

· Zawartość kwasów tłuszczowych omega-3 
i EPA + DHA;

· Zawartość ekstraktów roślinnych z Europy;

· Odpowiedni dla wszystkich psów, niezależnie 
od wieku, wielkości czy rasy;

· Łatwa aplikacja;

· Opracowany i polecany przez lekarzy 
weterynarii.
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NutriCareVet liver support 

Suplement diety w postaci tabletek do rozgryzania 
NutriCareVet liver support to karma uzupełniająca dla 
psów, wspierająca metabolizm wątrobowy. Zawiera 
ostropest plamisty, kurkumę, karczochy, chlorowodorek 
betainy, lecytynę, cytryniec chiński i witaminę E.

Ostropest plamisty wykazuje szereg cech wspomaga-
jących metabolizm wątroby: działanie przeciwzapalne, 
przeciwutleniające, żółciopędne, regeneracyjne. Po-
nadto kurkuma wspomaga wątrobę i produkcję żółci. 
Karczoch działa pobudzająco na przemianę materii, 
chroni wątrobę i działa detoksykująco. Chlorowodorek 
betainy ma pozytywny wpływ na pracę przewodu po-
karmowego. Lecytyna ułatwia trawienie emulgując 
tłuszcze.

Zalecenia żywieniowe: 1 tabletka (2,5 g) na 10 kg 
masy ciała dziennie. Uwaga: karma uzupełniająca 
może stanowić jedynie 5% dziennego całkowitego 
spożycia paszy, ze względu na zwiększoną 
(w porównaniu z paszą pełnoporcjową) zawartość 
pierwiastków śladowych.

Skład: wątróbka drobiowa, mleko i produkty mleczne, 
MSM (metylosulfonylometan), kurkuma (Curcuma 
Longa), ryż, skrobia ziemniaczana, dekstroza.

Składniki analityczne: białko surowe 34,5%, popiół 
surowy 13,1%, tłuszcz surowy 6,7%, błonnik surowy 
2,6%.

Dodatki dietetyczne na kilogram: 7 500 j.m. 
witaminy E (3a700), 2000 mg witaminy B2/
ryboflawiny (3a825i), 3 000 mg witaminy B1, 600 mg 
witaminy B6/chlorowodorku pirydoksyny (3a831), 
16 000 mcg witaminy B12/cyjanokobalaminy, 1000 
mg pantotenianu wapnia D (3a841), 10 000 mg 
witaminy C (3a300), 10 000 mg L-karnityny (3a910), 
5000 mg L-argin iny (3c363) ,  21 000 mg 
chlorowodorku betainy (3a925), 5000 mg cynku 
z chylatu cynku (3b607).

Dodatki sensoryczne na kilogram: 6000 mg 
ostropestu plamistego (Silybum marianum), 6000 mg 
karczocha (Cynara scolymus), 1250 mg cytryńca 
chińskiego (Schisandra chinensis).

Dodatki technologiczne na kilogram: 17 000 mg 
lecytyny (1c322i).

Sposób przechowywania: przechowywać w chłod-
nym, suchym miejscu, w temperaturze 15-25°C.  
Gwarancja trwałości dotyczy tylko nieotwartych 
pojemników przechowywanych w chłodnym, su-
chym miejscu.

Karma uzupełniająca, tabletki do rozgryzania 
wspomagające metabolizm wątroby u psów

WSPARCIE WĄTROBY (2802088)

Ostrzeżenie: nie do spożycia przez ludzi. Produkt 
przeznaczony wyłącznie dla zwierząt. Trzymać poza 
zasięgiem dzieci. Jeśli Twoje zwierzę jest w ciąży lub 
karmi młode, przed podaniem produktu skonsultuj się 
z lekarzem weterynarii. Ten produkt jest przeznaczony 
wyłącznie do stosowania okresowego lub uzupełniającego.

Kod produktu: 2802088

Zawartość: 85 tabletek do rozgryzania

Masa netto: 213 g (jedna tabletka to 2,5 g),  
co odpowiada w przybliżeniu wadze 85 tabletek

Główne składniki:
• ostropest plamisty
• kurkuma
• karczoch
• chlorowodorek betainy
• lecytyna
• cytryniec chiński
• MSM
• witamina E
• witamina B12
• arginina
• karnityna

Najważniejsze cechy produktu:

·  Wspomaga metabolizm wątroby;

· Zawartość ostropestu plamistego, 
karczocha, chlorowodorku betainy, 
lecytyny, cytryńca chińskiego,  
witaminy E;

· Atrakcyjny smak – 100% wątróbki 
drobiowej;

· Zawartość ekstraktów roślinnych z Europy;

· Odpowiedni dla wszystkich psów, 
niezależnie od wieku, wielkości czy rasy;

· Łatwa aplikacja;

· Opracowany i polecany przez lekarzy 
weterynarii.

/ NutriCareVet liver support NutriCareVet liver support /
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Suplement diety w postaci tabletek do rozgryzania 
NutriCareVet gastro support to karma uzupełniająca 
dla psów, wspierająca funkcjonowanie przewodu po-
karmowego w przypadku nadkwasoty. Preparat zawie-
ra łuski babki jajowatej/babki płesznik, korę wiązu, pra-
woślaz i montmorylonit. Zrównoważoną pracę jelit 
i trawienie wspomagają także probiotyki Enterococcus 
faecium, prebiotyczna inulina z cykorii oraz rośliny 
i minerały.

Zalecenia żywieniowe: 2 tabletki na 10 kg masy ciała 
przez pierwsze 5 dni, rano i wieczorem. Następnie 
zmniejszyć dawkę do jednej tabletki na każde 10 kg masy 
ciała, rano i wieczorem. Uwaga: karma uzupełniająca 
może stanowić jedynie 3% dziennego całkowitego 
spożycia paszy, ze względu na zwiększoną 
(w porównaniu z paszą pełnoporcjową) zawartość 
pierwiastków śladowych.

Skład: wątróbka drobiowa, mleko i produkty mleczne, 
zmielone łuski babki jajowatej/babki płesznik (6%), 
drożdże, węglan wapnia, zmielona kora wiązu (2%), 
skrobia ziemniaczana, mąka ryżowa, dekstroza, 
prawoślaz (ekstrahowany) (0,5%), inulina z cykorii, 
wodorowęglan sodu, owoc dzikiej róży (zmielony), 
pięciornik kurze ziele (zmielony), kurkuma (zmielona).

Składniki analityczne: popiół surowy 15,4%, białko su-
rowe 26,5%, tłuszcz surowy 4,4%, błonnik surowy 3,1%.

Dodatki dietetyczne na kilogram: 1500 mg witaminy 
E (3a700), 3000 mcg witaminy B12/cyjanokobalaminy. 
Związki pierwiastków śladowych: 2700 mg 
uwodnionego (stałego) cynku z chelatu cynkowo-
glicynowego (3b607), 14 mg inaktywowanych drożdży 
selenowych z Saccharomyces cerevisiae NCYC R397.

Dodatki sensoryczne na kilogram: 14 000 mg wyciągu 
z rumianku (Matricaria recutita), 18 000 mg wyciągu 
z korzenia lukrecji (Glycyrrhiza gabra), 2000 mg wycią-
gu z ostropestu plamistego (Silybum marianum (L.)), 
1 200 mg cytryńca chińskiego (Schisandra chinensis).

Dodatki technologiczne na kilogram: 20 000 mg 
bentonitu montmorylonitu (E558),  9000 mg 
klinoptylolitu pochodzenia osadowego (1g568), 
20 000 mg lecytyny (1c322i).

Dodatki zootechniczne na kilogram: 1 x 1011 CFU 
Enterococcus faecium NICMB 10415 (4b1705).

Sposób przechowywania: przechowywać w chłod-
nym, suchym miejscu, w temperaturze 15-25°C. Gwa-
rancja trwałości dotyczy tylko nieotwartych pojemni-
ków przechowywanych w chłodnym, suchym miejscu. 

Ostrzeżenie: nie do spożycia przez ludzi. Produkt 

Karma uzupełniająca, tabletki do rozgryzania 
wspomagające pracę przewodu pokarmowego 
u psów

WSPARCIE PRZEWODU POKARMOWEGO (2802093)

Najważniejsze cechy produktu:

· Wsparcie przewodu pokarmowego;

· Probiotyki i prebiotyki stymulują 
perystaltykę jelit;

· Zawartość łuski babki jajowatej/babki 
płesznik, kory wiązu, prawoślazu, 
wodorowęglanu sodu, ekstraktu 
z rumianku, ekstraktu z korzenia lukrecji, 
ekstraktu z ostropestu plamistego oraz 
bentonitu montmorylonitu;

· Atrakcyjny smak – 100% wątróbki drobiowej;

· Zawartość ekstraktów roślinnych z Europy;

· Odpowiedni dla wszystkich psów, 
niezależnie od wieku, wielkości czy rasy;

· Łatwa aplikacja;

· Opracowany i polecany przez lekarzy 
weterynarii.

przeznaczony wyłącznie dla zwierząt. Trzymać poza za-
sięgiem dzieci. Jeśli Twoje zwierzę jest w ciąży lub karmi 
młode, przed podaniem produktu skonsultuj się 
z lekarzem weterynarii. Ten produkt jest przeznaczony wy-
łącznie do stosowania okresowego lub uzupełniającego.

Kod produktu: 2802093

Zawartość: 85 tabletek do rozgryzania

Masa netto: 213 g (jedna tabletka to 2,5 g), 
 co odpowiada w przybliżeniu wadze 85 tabletek

Główne składniki: 
• łuski babki jajowatej/babki płesznik
• kora wiązu
• prawoślaz
• wodorowęglan sodu
• wyciąg z rumianku
• wyciąg z korzenia lukrecji
• wyciąg z ostropestu plamistego
• cytryniec chiński
• bentonit montmorylonit
• lecytyna
• prebiotyczna inulina z cykorii
• prebiotyczny Enterococcus  
   faecium
• kurkuma

NutriCareVet gastro support

/ NutriCareVet gastro support NutriCareVet gastro support /
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PIES 17 NutriCareVet immune support /

Źródła:  
Fachgesellschaft für Ernährungstherapie und Prävention, Beta-
Glucane – Ernährungstherapeutische Aspekte 13.Oktober 2021; 
mitomedvet.de, Beta Glucan

Beta-Glukany złożone są z wielu cząsteczek D-gluko-
zy występujących w ścianach komórkowych ziaren, 
bakterii, drożdży i grzybów. Nie podlegają trawieniu, 
przez co wchodzą w skład błonnika pokarmowego, 
który może posiadać pozytywny wpływ na zdrowie 
jelit i system immunologiczny.

Beta-Glukany wpływają na poziom cukru we krwi, 
zdrowie jelit, układ odpornościowy i poziom chole-
sterolu. Przyjmowanie błonnika zwiększa aktywność 
jelitową oraz występowanie pożytecznych bakterii 
(działanie prebiotyczne). W wyniku przemian biolo-
gicznych dochodzi do zwiększonego występowania 
w jelitach krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych 
(octanu, maślanu i propionianu).

Ze względu na zróżnicowanie struktur chemicznych, 
Beta-Glukany wykazują odmienne właściwości 
i w różny sposób wpływają na fizjologię przewodu 
pokarmowego.

Beta-Glukany ze względu na swoją wszechstronność:

• Skutecznie wspomagają zwalczanie wirusów, 
bakterii, pasożytów i grzybów,

• Wykazują pozytywny wpływ na skuteczność 
zwalczania schorzeń mających związek 
z osłabieniem lub nadaktywnością układu 
odpornościowego (alergie, infekcje, nietolerancje  
czy stany zapalne),

• Odpowiadają za znaczną mobilizację układu 
immunologicznego w przypadku wzmożonego 
stresu psychicznego i fizycznego,

• Obniżają poziom cholesterolu (zwłaszcza przy 
cukrzycy i chorobach wątroby),

• Promują probiotyki (oczyszczają jelita i stabilizują 
ścianę jelit),

• Wzmacniają autonomiczny układ nerwowy.

Beta-Glukany –
Wsparcie odporności zwierząt.

Kup pakiet suplementów  
i otrzymaj ekspozytor!

Zapytaj swojego doradcę o ofertę pakietową!



18 PIES PIES 19 

NutriCareVet immune support

Suplement diety w postaci tabletek do rozgryzania 
NutriCareVet immune to karma uzupełniająca dla 
psów, wspierająca funkcje układu immunologicznego 
za pomocą witamin, pierwiastków śladowych oraz 
niezbędnych aminokwasów. Dobra kondycja układu 
immunologicznego jest szczególnie istotne w czasie 
rekonwalescencji, odsadzania szczeniąt i w okresie 
szczepień. Wspomaga również utrzymanie właściwej 
flory jamy ustnej. Produkt zawiera Beta-Glukany, wi-
taminy E i C, metioninę, karnitynę oraz Echinacea pur-
purea L. (jeżówkę purpurową).

Zalecenia żywieniowe: 1 tabletka (2,5g) na 10 kg 
masy ciała dziennie. Zaleca się okresowe stosowanie. 
Uwaga: karma uzupełniająca może stanowić jedynie 
6% dziennego całkowitego spożycia paszy, ze wzglę-
du na zwiększoną (w porównaniu z paszą pełnopor-
cjową) zawartość pierwiastków śladowych.

Skład: wątróbka drobiowa, mleko i produkty mleczne, 
drożdże, olej z łososia, inulina z cykorii, Beta-Glukany 
(5%), mąka ryżowa, skrobia ziemniaczana, dekstroza, 
suszone algi (Euglena gracilis), cytryniec chiński 
(Schisandra chinensis).

Składniki analityczne: popiół surowy 16,7%, białko su-
rowe 29,7%, tłuszcz surowy 6,9%, błonnik surowy 3,5%.

Dodatki dietetyczne na kilogram: 22 500 mg 
witaminy E (3a700), 20 000 mg witaminy C (3a300), 
30 000 mg L-metioniny (3c305), 5000 mg L-karnityny 
(3a910),  7,15 mg inaktywowanych drożdży 
selenowych z Saccharomyces cerevisiae NCYC R397.

Dodatki sensoryczne na kilogram: jeżówka 
purpurowa (Echinacea purpurea L.) 10 000 mg.

Dodatkowe składniki na kilogram: 2360 mg EPA, 
5240 mg DHA, 9680 mg kwasów tłuszczowych 
omega-3.

Sposób pr zec how y wania :  przechowywać 
w chłodnym, suchym miejscu, w temperaturze 
15-25°C.

Ostrzeżenie: nie do spożycia przez ludzi. Produkt 
przeznaczony wyłącznie dla zwierząt. Trzymać poza 
zasięgiem dzieci. Jeśli Twoje zwierzę jest w ciąży lub 
karmi młode, przed podaniem produktu skonsultuj 
się z lekarzem weterynarii. Ten produkt jest przezna-
czony wyłącznie do stosowania okresowego lub 
uzupełniającego.

Karma uzupełniająca, tabletki do rozgryzania 
wspomagające pracę układu immunologicznego

WSPARCIE UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO (2802102)

Najważniejsze cechy produktu:
·  Wspacie układu immunologicznego;

· Zawartość Beta-Glukanów i prebiotyków;

· Zawartość witamin E i C, metioniny, 
karnityny, jeżówki purpurowej (Echinacea 
purpurea L.);

· Atrakcyjny smak – 100% wątróbki 
drobiowej;

· Zawartość kwasów tłuszczowych omega-3 / 
EPA + DHA;

· Zawartość ekstraktów roślinnych z Europy;

· Odpowiedni dla wszystkich psów, niezależnie 
od wieku, wielkości czy rasy;

· Łatwa aplikacja;

· Tabletki z linią podziału;

· Opracowany i polecany przez lekarzy 
weterynarii.

Kod produktu: 2802102

Zawartość: 85 tabletek do rozgryzania

Masa netto: 213 g (jedna tabletka to 2,5 g), 
co odpowiada w przybliżeniu wadze 85 tabletek

Główne składniki:

• Beta-Glukany

• prebiotyki inuliny z cykorii

• witamina E

• witamina C

• kwasy tłuszczowe omega-3

• metionina

• karnityna

• jeżówka purpurowa  
   (Echinacea purpurea L.)

NutriCareVet immune support // NutriCareVet immune support
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Karczoch zwyczajny (Cynara cardunculus var. 
scolymus L.) jest znany w medycynie tradycyjnej 
i ceniony za swoje dobroczynne działanie na drogi 
żółciowe oraz przewód pokarmowy.

Karczoch, pochodzący z regionu śródziemnomorskie-
go, jest uprawiany na całym świecie w celach spo-
żywczych i leczniczych. Ta zdrowa roślina zawiera 
błonnik, inulinę, minerały (potas, sód, fosfor), wi-
taminę C oraz związki polifenolowe. Bioaktywne 
składniki, które znajdują się głównie w liściach, za-
wierają kwasy mono- i dikawoilochinowy (kwas 
chlorogenowy, cynaryna) oraz flawonoidy.

Badania wykazują, że ekstrakt z liści karczocha 
wykazuje działanie przeciwutleniające, hepa-
toprotekcyjne, żółciopędne oraz obniżające po-
ziom lipidów. 

Źródła:  
Evidences on Molecules Most Frequently Included in Canine and 
Feline Complementary Feed to Support Liver Function, Vet Med Int. 
2020; 2020: 9185759. Published online 2020 May 9

Karczoch: naturalne wsparcie 
wątroby w okresach stresu  
lub choroby.

Karma uzupełniająca, tabletki do rozgryzania  
wspomagające metabolizm wątroby u kotów

WSPARCIE WĄTROBY (2802087)

Suplement diety w postaci tabletek do rozgryzania 
NutriCareVet liver support to karma uzupełniająca 
dla kotów, wspierająca funkcje metaboliczne wątroby. 
Zawiera ostropest plamisty, karczoch, chlorowodorek 
betainy, witaminy E i B12 oraz taurynę.

Zalecenia żywieniowe: 1 tabletka (0,75-0,85 g) na 
5 kg masy ciała dziennie.

Skład: wątróbka drobiowa, mleko i produkty mleczne, 
drożdże, MSM (metylosulfonylometan), olej z łososia, 
jaja i produkty jajeczne.

Składniki analityczne: białko surowe 37,6%, popiół 
surowy 13,7%, tłuszcz surowy 15,6%, błonnik suro-
wy 1,0%.

Dodatki dietetyczne na kilogram: 10 000 mg wita-
miny E (3a700), 3000 mg witaminy B1, 2200 mg wi-
taminy B2/ryboflawiny (3a825i), 1100 mg witaminy 
B6/chlorowodorku pirydoksyny (3a831), 500 mg 
D-pantotenianu wapnia (3a841), 27 000 mcg witami-
ny B12/cyjanokobalaminy, 5000 mg L-argininy 
(3c361), 30 000 mg chlorowodorku betainy (3a925), 
7000 mg tauryny (3a370).

Dodatki sensoryczne na kilogram: 7000 mg 
ostropestu plamistego (Silybum marianum), 7000 
mg karczocha (Cynara scolymus).

Dodatkowe składniki na kilogram: 1180 mg EPA, 
2620 mg DHA, 4840 mg kwasy tłuszczowe omega-3.

Sposób przechowywania: przechowywać w chłod-
nym, suchym miejscu, w temperaturze 15-25°C.

Ostrzeżenie: nie do spożycia przez ludzi. Produkt 
przeznaczony wyłącznie dla zwierząt. Trzymać poza 
zasięgiem dzieci. Jeśli Twoje zwierzę jest w ciąży lub 
karmi młode, przed podaniem produktu skonsultuj się 
z lekarzem weterynarii. Ten produkt jest przeznaczony 
wyłącznie do stosowania okresowego lub 
uzupełniającego.

NutriCareVet liver support 

NutriCareVet liver support // NutriCareVet liver support
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Kod produktu: 2802087

Zawartość: 80 tabletek do rozgryzania

Masa netto: 60 g (0,75-0,85g na tabletkę), 
co odpowiada w przybliżeniu wadze 80 tabletek

Główne składniki:

• ostropest plamisty

• karczoch

• chlorowodorek betainy

• MSM

• witamina E

• witamina B12

• arginina

• tauryna

Najważniejsze cechy produktu:

· Wsparcie metabolizmu wątroby;

· Zawartość ostropestu plamistego, 
karczocha, chlorowodorku betainy, 
witamin E i B12, argininy i tauryny;

· Atrakcyjny smak – 100% wątróbki 
drobiowej;

· Zawartość ekstraktów roślinnych  
z Europy;

· Odpowiedni dla wszystkich kotów, 
niezależnie od wieku, wielkości  
czy rasy;

· Łatwa aplikacja;

· Tabletka z linią podziału;

· Opracowany i polecany przez lekarzy 
weterynarii.

Ostre zapalenie żołądka i jelit jest jedną z najczęst-
szych chorób u psów i kotów. Zapalenie błony śluzo-
wej żołądka u kotów może mieć różne przyczyny: 
reakcje alergiczne (np. na niektóre składniki po-
karmu), bakterie (np. Helicobacter), połknięte sub-
stancje niestrawialne oraz niektóre choroby nerek 
i nowotwory.

Intensywność zapalenia żołądka może wahać się 
od łagodnego podrażnienia do rozległego stanu 
zapalnego, a jego objawy mogą przybierać różne 
formy. Choroba często objawia się tym, że kot wy-
miotuje częściej, a w wymiocinach może znajdować 
się krew lub nadmierna ilość śluzu. Może wystąpić 
przewlekła biegunka. Jeśli zapalenie żołądka utrzy-
muje się u kotów przez długi czas, mogą one stać się 
ospałe, wycofane i stracić apetyt.

Lekarze weterynarii rozróżniają ostre i przewlekłe 
zapalenie żołądka u kotów. Ostre zapalenie żołądka 
u kotów na ogół leczy się dobrze, jeśli jego przyczyna 
zostanie wcześnie zdiagnozowana. Jednym z zadań 
błony śluzowej żołądka jest ochrona jego ściany przed 
działaniem kwasu żołądkowego. Jednak w niektórych 
przypadkach kwas żołądkowy wytwarzany jest 
w zbyt dużych ilościach, powodując początkowo po-
drażnienie, a następnie zapalenie błony śluzowej.

Kora wiązu to tradycyjny produkt ziołowy (określa-
ny również mianem „śliska kora wiązu”), pozyskiwa-
ny najczęściej z terenu Ameryki Północnej. We-
wnętrzna warstwa kory wiązu zawiera duże ilości 
śluzu i innych składników, jak kwasy garbnikowe, 
kwasy tłuszczowe oraz minerały. Pozytywne działa-
nie kory wiązu było powszechnie znane i wykorzysty-
wane przez rdzennych mieszkańców Ameryki, którzy 
używali kory zarówno doustnie, jak i miejscowo. 

Kora wiązu zawiera przeciwutleniacze, które pomagają 
w leczeniu stanów zapalnych. Dodatkowo śluz łagodzi 
stany zapalne błony śluzowej żołądka. Podawanie kory 
wiązu ma pozytywny wpływ na cały układ pokarmo-
wy, a jej aktywne składniki mogą również zapobiegać 
wystąpieniu idiopatycznych wymiotów.

Źródło:  
Gastritis bei Katzen (Magenschleimhautentzündung bei Katzen), 
Tiermedizin Portal

Kora wiązu: działa wykrztuśnie, 
przeciwskurczowo, 
przeciwzapalnie i łagodząco 
na błony śluzowe.

NutriCareVet gastro support // NutriCareVet liver support
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Suplement diety w postaci tabletek do rozgryzania 
NutriCareVet gastro support to karma uzupełniająca 
dla kotów, wspierająca działanie kwasu żołądkowego. 
Zawiera łuski babki jajowatej/babki płesznik, korę 
wiązu, prawoślaz i montmorylonit. Tabletki wspoma-
gają zrównoważone trawienie dzięki obecności Ente-
rococcus faecium, prebiotycznej inuliny z cykorii, oraz 
roślin i minerałów stymulujących aktywność jelitową.

Zalecenia żywieniowe: 2 tabletki na 5 kg masy ciała 
przez pierwsze 5 dni, rano i wieczorem. Następnie 
zmniejszyć do jednej tabletki na każde 5 kg masy cia-
ła, rano i wieczorem. Uwaga: karma uzupełniająca 
może stanowić jedynie 2% dziennego całkowitego 
spożycia paszy, ze względu na zwiększoną (w porów-
naniu z paszą pełnoporcjową) zawartość pierwiast-
ków śladowych.

Skład: wątróbka drobiowa, mleko i produkty mleczne, 
drożdże, zmielone łuski babki jajowatej/babki płesznik 
(6%), węglan wapnia, inulina z cykorii, kora wiązu 
(zmielona) (1,5%), tlenek magnezu, wodorowęglan 
sodu, prawoślaz (ekstrahowany) (0,13%), owoc dzi-
kiej róży (zmielony), pięciornik kurze ziele (zmielony), 
kurkuma (zmielona w całości), olej z łososia.

Składniki analityczne: popiół surowy 18,1%, białko suro-
we 30,5%, tłuszcz surowy 11,8%, błonnik surowy 1,9%. 

Dodatki dietetyczne na kilogram: 1500 mg witaminy 
E (3a700), 3000 mcg witaminy B12/cyjanokobalami-
ny. Związki pierwiastków śladowych: 2250 mg uwod-
nionego (stałego) cynku z chelatu cynkowo-glicyno-
wego (3b607), 17,5 mg inaktywowanych drożdży 
selenowych z Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 
(3b811).

Dodatki sensoryczne na kilogram: 15 000 mg eks-
traktu z rumianku (Matricaria recutita), 23 000 mg 
ekstraktu z korzenia lukrecji (Glycyrrhiza glabra), 
3000 mg ekstraktu z ostropestu plamistego (Silybum 
marianum (L.)), cytryniec chiński (Schisandra chinen-
sis), ekstrakt z cytryńca (Schisandra tincture) 1250 
mg.

Dodatki technologiczne na kilogram: 20 000 mg 
bentonitu montmorylonitu (E558), 10 000 mg kli-
noptylolitu pochodzenia osadowego (1g568).

Dodatki zootechniczne na kilogram: 1 x 1011 CFU 
Enterococcus faecium NICMB 10415 (4b1705).

Sposób przechowywania: przechowywać w chłod-
nym, suchym miejscu, w temperaturze 15-25°C.

Ostrzeżenie: nie do spożycia przez ludzi. Produkt prze-
znaczony wyłącznie dla zwierząt. Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. Jeśli Twoje zwierzę jest w ciąży lub kar-
mi młode, przed podaniem produktu skonsultuj się 
z lekarzem weterynarii. Ten produkt jest przeznaczony 
wyłącznie do karmienia okresowego lub uzupełniającego.

Kod produktu: 2802092

Zawartość: 80 tabletek do rozgryzania

Masa netto: 60 g (0,75-0,85g na tabletkę), 
co odpowiada w przybliżeniu wadze 80 tabletek

Główne składniki:
• łuski babki jajowatej/babki płesznik
• kora wiązu
• prawoślaz
• wodorowęglan sodu
• kurkuma
• ekstrakt z korzenia lukrecji
• ekstrakt z ostropestu plamistego
• cytryniec chiński
• bentonit montmorylonit
• prebiotyk inuliny z cykorii
• probiotyk Enterococcus faecium

Najważniejsze cechy produktu:
· Wsparcie przewodu pokarmowego;

· Stymulacja pracy jelit dzięki zawartości 
probiotyków i prebiotyków;

· Zawartość łuski babki jajowatej/babki 
płesznik, kory wiązu, chlorowodorku 
betainy, prawoślazu, ekstraktu z korzenia 
lukrecji, ekstraktu z ostropestu plamistego 
i bentonitu montmorylonitu;

· Atrakcyjny smak – 100% wątróbki drobiowej;

· Zawartość ekstraktów roślinnych z Europy;

· Odpowiedni dla wszystkich kotów, 
niezależnie od wieku, wielkości czy rasy;

· Łatwa aplikacja;

· Tabletka z linią podziału;

· Opracowany i polecany przez lekarzy 
weterynarii.

NutriCareVet gastro support

Karma uzupełniająca, tabletki do rozgryzania  
wspomagające funkcje przewodu pokarmowego 
u kotów

WSPARCIE PRZEWODU POKARMOWEGO (2802092)

NutriCareVet gastro support // NutriCareVet gastro support
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Bakterie przedostają się przez cewkę moczową do 
pęcherza, gdzie mogą się rozmnażać i powodować 
stany zapalne nerek i dróg moczowych. Jeśli choro-
ba rozprzestrzenia się poprzez moczowody, stan 
zapalny może również dotyczyć nerek i miedniczki 
nerkowej.

W przypadku łagodnego stanu zapalnego, mogące-
go powodować niewielki ból i częste oddawanie mo-
czu, nerki oraz drogi moczowe przepłukiwane są pły-
nami wypłukującymi drobnoustroje, w ilości od 
dwóch do trzech litrów dziennie. Produkty ziołowe 
w postaci karmy uzupełniającej mogą wspomagać 
ten proces.

Ze względu na działanie moczopędne do terapii na-
wadniającej stosuje się różne preparaty roślinne: z li-
ści brzozy, ziela pokrzywy, strąków fasoli, ziela nawło-
ci, pietruszki, korzenia perzu, skrzypu polnego, jagód 
jałowca, korzenia wilżyny ciernistej i liści ortosyfonu.

Nawłoć wykazuje nie tylko działanie moczopędne, 
ale łagodzi również skurcze nerek i dróg moczo-
wych. Produkty zawierające nawłoć czy nasturcję 
działają bakteriobójczo oraz lekko antyseptycznie. 
Skrzyp jest bogaty w kwas krzemowy, który dosko-
nale sprawdza się wspomagając leczenie choroby 
zwyrodnieniowej stawów i reumatyzmu.

W przypadku bakteryjnych i/lub zapalnych chorób 
dróg moczowych zaleca się wspomaganie leczenia 
podawaniem produktów zawierających skrzyp polny. 
Skrzyp polny posiada właściwości przeciwzapalne 
i odwadniające, przydatne przy problemach z nerkami 
i układem moczowym. Skrzyp polny polecany jest do 
pobudzenia krążenia krwi i trawienia.

Źródła:  
Arzneipflanzen Anbau und Nutzen; Apotheken Umschau Acker-
Schachtelhalm

Nawłoć, nasturcja i skrzyp: 
ziołowe wsparcie  
w chorobach nerek  
i dróg moczowych.

Suplement diety w postaci tabletek do rozgryzania 
NutriCareVet Feline to karma uzupełniająca dla kotów, 
wspierająca funkcje nerek i układu moczowego. 
Zawiera glukozaminę, siarczan chondroityny, małża 
zielonego (omułek zielonowargowy), nawłoć, nasturcję, 
taurynę, tryptofan, metioninę, chlorek amonu i skrzyp 
polny. Składniki te stymulują naturalny przepływ 
moczu i optymalizują spożycie wody pitnej.

Metionina jest aktywnym składnikiem, należącym do 
grupy aminokwasów egzogennych zalecanych 
w profilaktyce infekcji dróg moczowych i kamicy 
fosforanowej. Powoduje też zakwaszenie moczu.

Nawłoć wykazuje działanie diuretyczne oraz 
rozkurczające na drogi moczowe. Skrzyp prowadzi do 
zwiększonego wydalania moczu.

Zalecenia żywieniowe: 1 tabletka (0,75-0,85 g) na 
5 kg masy ciała, rano i wieczorem przez 5-12 tygodni.

Skład: wątróbka drobiowa, mleko i produkty mleczne, 
glukozamina, siarczan chondroityny, drożdże, nawłoć 
(zmielona) ,  zmielony małż z ie lony (omułek 
zielonowargowy) (2,2%), nasturcja, olej z łososia, jaja 
i produkty jajeczne.

 

Składniki analityczne: popiół surowy 12,5%, białko 
surowe 38,9%, tłuszcz surowy 12,7%, błonnik suro-
wy 0.4%.

Dodatki dietetyczne na kilogram: 45 000 mg 
L-metioniny (3c305), 42 000 mg tauryny (3a370), 
12 000 mg tryptofanu (3c440).

Dodatki sensoryczne na kilogram: 3600 mg jeżówki 
purpurowej (Echinacea purpurea L.), 3600 mg 
skrzypu (Equisetum arvense L.).

Dodatki zootechniczne na kilogram: 10 000 mg 
chlorku amonu (4d8).

Sposób przechowywania: przechowywać w chłod-
nym, suchym miejscu, w temperaturze 15-25°C.  
Gwarancja trwałości dotyczy tylko nieotwartych po-
jemników przechowywanych w chłodnym, suchym 
miejscu.

Ostrzeżenie: nie do spożycia przez ludzi. Produkt 
przeznaczony wyłącznie dla zwierząt. Przechowywać 
poza zasięgiem dzieci. Jeśli Twoje zwierzę jest w ciąży 
lub karmi młode, przed podaniem produktu skonsultuj 
się z lekarzem weterynarii. Ten produkt jest 
przeznaczony wyłącznie do stosowania okresowego 
lub uzupełniającego.

Karma uzupełniająca, tabletki do rozgryzania 
wspomagające funkcjonowanie układu 
moczowego u kotów

WSPARCIE UKŁADU MOCZOWEGO (2802098)

NutriCareVet urinary support

NutriCareVet urinary support // NutriCareVet urinary support
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Kod produktu: 2802098

Zawartość: 80 tabletek do rozgryzania

Masa netto: 60 g (0,75-0,85 g na tabletkę), 
co odpowiada w przybliżeniu wadze 80 tabletek

Główne składniki:

• małż zielony (omułek zielonowargowy)

• nawłoć

• nasturcja

• tauryna

• tryptofan

• metionina

• chlorek amonu

• Echinacea purpurea L.

• Equisetum arvense L.

Najważniejsze cechy produktu:

·  Wsparcie nerek i układu moczowego;

· Zawartość małża zielonego, nawłoci, 
nasturcji, tauryny, metioniny, tryptofanu, 
chlorku amonu, jeżówki purpurowej, 
skrzypu;

· Atrakcyjny smak – 100% wątróbki 
drobiowej;

· Zawartość ekstraktów roślinnych z Europy;

· Odpowiedni dla wszystkich kotów, 
niezależnie od wieku, wielkości czy rasy;

· Łatwa aplikacja;

· Tabletki z linią podziału;

· Opracowany i polecany przez lekarzy 
weterynarii.

Koci katar to mieszana infekcja wirusowa, której 
towarzyszą często zakażenia bakteryjne, atakująca 
górne drogi oddechowe kotów. Do głównych 
czynników powodujących koci katar należą: 
kaliciwirus kotów, herpeswirus kotów oraz chlamydia 
(Chlamydophila felis).

Czasami koci katar może przybierać ciężką postać kli-
niczną, zwłaszcza u niezaszczepionych kociąt żyją-
cych w środowisku zamieszkiwanym przez wiele ko-
tów. W takich warunkach zachorowalność często 
gwałtownie wzrasta do 100%, przy śmiertelności 
na poziomie 30%. Jednak nawet u zaszczepionych 
zwierząt można zdiagnozować mniej lub bardziej wy-
raźne objawy przypominające koci katar.

Głównymi czynnikami ryzyka kociego kataru są wiek 
(poniżej 11 miesięcy lub powyżej 7 lat ) oraz czas 
przebywania w domkach dla kotów, schroniskach 
lub podobnych obiektach, zamieszkiwanych przez 
większą ilość zwierząt. Szczepienie może zmniej-
szyć o 60% ryzyko wystąpienia u kotów grypopo-
dobnych objawów ze strony układu oddechowego.

Wiek (u zwierząt poniżej 11 tygodnia życia, 
a zwłaszcza poniżej 4 miesiąca życia) oraz liczba 
zwierząt żyjących razem są uznawane za czynniki 
zwiększonego ryzyka infekcji herpeswirusem . 
Bezpośredni kontakt przyspiesza przenoszenie wirusa.

Wydarzenia stresujące (transport, poród, wystawy) 
lub okresy obniżonej  odporności  ( leczenie 
kortykosteroidami lub ciąża) mogą prowadzić do 
wydalania wirusa po upływie od 1 do 2 tygodni od 
zdarzenia inicjującego. Ta faza eliminacji może trwać 
od 1 nawet do 3 tygodni, podczas których zarażone 
zwierzę może wykazywać objawy o różnym nasileniu 
(lub przechodzić zakażenie bezobjawowo).

Badania naukowe zaowocowały odkryciem 
odżywczej L-l izyny, aminokwasu naturalnie 
występującego w białkach. Aminokwas ten może 
wspomagać leczenie infekcji herpeswirusem, ponadto 
badania naukowe wskazują, że doustne suplementy 
zawierające L-lizynę mają korzystny wpływ na 
przebieg infekcji spowodowanych herpeswirusem 
kocim. Jeśli kot otrzyma wystarczającą ilość 
L-lizyny, objawy choroby mogą być łagodniejsze, 
a zwierzę może szybciej wyzdrowieć.

Źródła:  
Vet-Magazin.at, FHV-1-Herpesvirusinfektion-Katzen

Koci katar –
zwykłe przeziębienie czy może 
słaby układ immunologiczny?

NutriCareVet immune support lysine // NutriCareVet urinary support
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Najważniejsze cechy produktu:
· Wsparcie kotów w stresującym okresie;

· Zawartość lizyny;

· Nie zawiera laktozy;

· Nie zawiera glutenu;

· Nie zawiera barwników;

· Hipoalergiczny;

· Z uprawy organicznej;

· Wytwarzany lokalnie;

· Odpowiedni dla wszystkich kotów, 
niezależnie od wieku, wielkości czy rasy;

· Łatwa aplikacja;

· Smaczny, bez gorzkiego posmaku lizyny;

· Testowany klinicznie;

· Opracowany i polecany przez lekarzy 
weterynarii.

Ostrzeżenie: nie do spożycia przez ludzi. Produkt prze-
znaczony wyłącznie dla zwierząt. Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. Jeśli Twoje zwierzę jest w ciąży lub kar-
mi młode, przed podaniem produktu skonsultuj się z leka-
rzem weterynarii. Ten produkt jest przeznaczony wyłącz-
nie do stosowania okresowego lub uzupełniającego.

Kod produktu: 2802081

Zawartość: 50 ml żelu

Główne składniki:

• lizyna

• gliceryna

• hydrolizowane białka zwierzęce

Zalecenia żywieniowe: żel nałożyć na łapę kota lub 
dodać do pokarmu. Podawać na tydzień przed stresu-
jącym okresem i co najmniej 2 tygodnie po nim. Do-
brze wstrząsnąć przed użyciem.

2 razy dziennie:
koty < 4 kg jedna doza 
koty > 4 kg dwie dozy
Naciśnięcie pompki = doza, to ok. 1 ml produktu.

Sposób przechowywania: przechowywać w chłod-
nym, suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze 
15-25°C.

Suplement w postaci żelu NutriCareVet immune 
support wspiera układ immunologiczny kotów 
w czasie stresu. L-lizyna jest niezbędnym amino-
kwasem egzogennym. Z tego powodu musi być 
spożywana wraz z pokarmem. Uzupełnienie diety 
w L-lizynę jest szczególnie polecane w przypadku 
kotów zakażonych herpeswirusem.

Skład: sorbitol, gliceryna, hydrolizowane białka 
zwierzęce.

Składniki analityczne: woda 43,5%, białko surowe 
17,6%, popiół 0,7%, całkowita zawartość węglowo-
danów 38,23%, całkowita zawartość tłuszczów 
<0,5%, błonnik surowy <0,4%, glicerol <1%, potas 
0,0116%, sód 0,121%, wartość energetyczna 223 
kcal/100g.

Dodatki (na litr): aminokwasy i ich sole i analogi: 
250 g 3.2.3 monochlorowodorku L-lizyny; emulgato-
ry i stabilizatory, zagęszczacze i środki żelujące: 
11,9 g celulozy mikrokrystalicznej E 460, 2,1 g kar-
boksymetylocelulozy E 466, 10,5 g gumy ksantano-
wej E 415, 0,28 g monolaurynianu sorbitanu E 493; 
konserwanty: 10 g sorbinianu potasu E 202.

WSPARCIE UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO (2802081)

Karma uzupełniająca, żel lizynowy 
wspomagający układ immunologiczny kotów

< 4 kg x2 

> 4 kg x2 

NutriCareVet  
immune support lysine 

Rekomendowane 
dzienne dawkowanie

NutriCareVet immune support lysine // NutriCareVet immune support lysine
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Suplement diety w postaci tabletek do rozgryzania 
NutriCareVet immune support to karma uzupełnia-
jąca dla kotów, wspierająca funkcjonowanie zdrowe-
go układu immunologicznego. Zawiera witaminy, 
pierwiastki śladowe oraz niezbędne aminokwasy, 
a także Beta-Glukany, siarę w proszku, L-karnitynę, 
prebiotyki (w tym Enterococcus faecium) oraz 
składniki ziołowe.

Zalecenia żywieniowe: 2 tabletki na 5 kg masy ciała, 
trzy razy dziennie przez pierwsze 5-7 dni. Następnie 
zmniejszyć do jednej tabletki na każde 5 kg masy cia-
ła rano, w południe i wieczorem. Tabletkę należy po-
dać bezpośrednio do pyska lub z mokrą karmą. Stoso-
wać najlepiej przez 6 tygodni. Ta karma uzupełniająca 
może stanowić jedynie 9% dziennego całkowitego 
spożycia paszy, ze względu na zwiększoną (w porów-
naniu z paszą pełnoporcjową) zawartość pierwiast-
ków śladowych i witaminy D3.

Skład: wątróbka drobiowa, mleko i produkty mleczne, 
drożdże, siara w proszku, Beta-Glukany (4%), inulina 
z cykorii, jaja i produkty jajeczne, produkty uboczne 
pochodzenia roślinnego, olej z łososia, minerały.

Składniki analityczne: popiół surowy 12,7%, białko 
surowe 35,8%, tłuszcz surowy 13,0%, błonnik suro-
wy 3,8%.

Dodatki dietetyczne na kilogram: 112 500 j.m. wita-
miny A (3a672a), 11 250 j.m. witaminy D3 (3a671), 
26 055 mg witaminy E (3a700), 193 mg witaminy B1 
(3a821), 499 mg witaminy B2/ryboflawiny (3a825i), 
400 mg witaminy B6/chlorowodorku pirydoksyny 
(3a831), 3134 mcg witaminy B12/cyjanokobalaminy, 
326 mg witaminy K3 (MNB) w postaci menadionu wo-
dosiarczynu amidu kwasu nikotynowego, 24 950 mg 
witaminy C (3a300), 2032 mg niacyny (3a314), 
1215 mg D-pantotenianu wapnia (3a841), 76 mg 
kwasu foliowego (3a316), 7949 mcg biotyny (3a880), 
35 000 mg tauryny (3a370), 5000 mg L-karnityny 
(3a910), 30 000 mg L-metioniny (3c305), 40 000 mg 
L-lizyny (3c322). Związki pierwiastków śladowych: 
72 mg miedzi z chelatu glicyny miedzi (II) hydrat (sta-
ły) (3b413), 540 mg manganu z hydratu chelatu glicy-
no-manganowego (3b506), 540 mg cynku z hydratu 
glicyny z chelatem stałego cynku (3b607), 5,2 mg se-
lenu z seleninu sodu (3b801).

Dodatki sensoryczne na kilogram: 10 000 mg je-
żówki purpurowej (Echinacea purpurea L.).

Dodatki zootechniczne na kilogram: 1 x 1011 CFU 
Enterococcus faecium NICMB 10415 (4b1705).

Sposób przechowywania: przechowywać w chłod-
nym, suchym miejscu, w temperaturze 15-25°C.

Karma uzupełniająca, tabletki do rozgryzania  
wspierające funkcjonowanie układu  
immunologicznego

WSPARCIE UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO (2802101)

Probiotyki to żywe i niezastąpione bakterie, które 
wykazują działanie prozdrowotne. Najczęściej wy-
korzyst y wane są probiot yk i  w ystępujące 
w produktach mlecznych, tzw. bakterie kwasu mle-
kowego, takie jak lactobacillus czy bifidobakterie. 
Probiotyki przydatne dla kotów obejmują również 
Enterococcus faecium.

Aby probiotyki były skuteczne, bakerie probiotyczne 
muszą być odporne na działanie kwasu żołądkowe-
go i enzymów trawiennych obecnych w jelicie cien-
kim. Dopiero gdy dotrą żywe do jelita grubego, mogą 
wesprzeć florę jelitową, a tym samym pozytywnie 
wpływać na cały organizm.

Produkty probiotyczne i karmy uzupełniające wyka-
zują pozytywny wpływ na zdrowie kotów na wielu 
płaszczyznach. Dieta probiotyczna może być na 
przykład pomocna w przypadku problemów z florą 
bakteryjną lub układem odpornościowym.

Pokarm probiotyczny może mieć korzystny wpływ 
na mikroflorę jelit. Pozytywny wpływ na florę jelito-
wą to między innymi: hamowanie namnażania drob-
noustrojów niepożądanych, ochrona przed patogena-
mi, łagodzenie biegunek w infekcjach jelitowych, 
regulacja i stymulacja perystaltyki jelit w zaparciach. 
Probiotyki działają profilaktycznie, wspomagając jed-
nocześnie proces leczenia.

Co więcej, probiotyki wspierają układ immunologicz-
ny, zwiększając aktywność komórek organizmu. Two-
rzą mechanizmy obronne, które zwalczają obce szko-
dliwe substancje i patogeny, wspomagając organizm 
zwierząt w obronie przed czynnikami zakaźnymi.

Źródło:  
Katzenernährung: Brauchen Katzen Probiotika in der Ernährung?

Probiotyki wykazują 
pozytywny wpływ 
na układ odpornościowy.

NutriCareVet immune support 

NutriCareVet immune support lysine // NutriCareVet immune support
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Najważniejsze cechy produktu:

· Wsparcie układu immunologicznego;

· Zawartość Beta-Glukanów, prebiotyków 
i probiotyków;

· Zawartość witamin C, A i E, metioniny, 
tauryny, lizyny, siary i biotyny;

· Atrakcyjny smak – 100% wątróbki 
drobiowej;

· Zawartość kwasów tłuszczowych omega-3 
EPA + DHA;

· Zawartość ekstraktów roślinnych z Europy;

· Odpowiedni dla wszystkich kotów, 
niezależnie od wieku, wielkości czy rasy;

· Łatwa aplikacja;

· Tabletka z linią podziału;

· Opracowany i polecany przez lekarzy 
weterynarii.

Ostrzeżenie: nie do spożycia przez ludzi. Produkt prze-
znaczony wyłącznie dla zwierząt. Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. Jeśli Twoje zwierzę jest w ciąży lub kar-
mi młode, przed podaniem produktu skonsultuj się z le-
karzem weterynarii. Ten produkt jest przeznaczony wy-
łącznie do stosowania okresowego lub uzupełniającego.

Kod produktu: 2802101

Zawartość: 190 tabletek do rozgryzania

Masa netto: 142,5 g (0,75-0,85g na tabletkę), 
co odpowiada w przybliżeniu wadze 190 tabletek

Główne składniki:
• Beta-Glukany 
• witamina D3
• prebiotyk  

inuliny z cykorii
• metionina
• probiotyk  

Enterococcus  
faecium 

• tauryna 
• karnityna
• siara 

• lizyna
• biotyna
• witamina A 
• witamina C 
• witamina E
• kwasy  

tłuszczowe  
omega-3

• Echinacea  
purpurea L. 

Koty to niezwykle czyste zwierzęta. W wyniku 
codziennej higieny osobistej połykają własne futro, 
które gromadzi się w żołądku w postaci kul 
włosowych (pilobezoarów).

Badania wykazały, że przeciętny krótkowłosy kot 
o wadze 4 kilogramów połyka około 75 g sierści 
rocznie . Większość tego futra jest naturalnie 
wydalana, a reszta jest zwracana.

Poniższe metody mogą pomóc zminimalizować 
problemy związane z połykaniem sierści: regularne 
szczotkowanie, podawanie (nawet kilka razy dziennie) 
karmy bogatej w błonnik lub specjalnej karmy (tzw. 
malt pasty), udostępnianie trawy dla kotów.

Pasty ze słodu lub oleju pobudzają jelita do pracy 
i działają przeczyszczająco, ułatwiając usuwanie kul 
włosowych.

Źródła:  
Aquatop, Haarballen bei Katzen

Kule włosowe u kotów 
(pilobezoary).

Pilo-Cat (CatLax) pasta odkłaczająca // NutriCareVet immune support
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Pasta odkłaczająca Covetrus Pilo-Cat (CatLax) 
wspomaga pasaż połkniętej sierści w jelitach 
i zapobiega tworzeniu się kul włosowych. Zakłaczenia 
można uniknąć dzięki częstej pielęgnacji i rutynowemu 
stosowaniu karmy uzupełniającej.

Pilo-Cat zawiera składniki, które łagodnie nawilżają 
przewód pokarmowy kota, zapobiegając przy tym 
gromadzeniu się kul włosowych. Połknięta sierść 
gromadzi się w przewodzie pokarmowym, tworząc 
skupisko włosów lub kulę włosową. Do objawów 
klinicznych zaliczają się kaszel, wymioty, duszenie się 
i zaparcia.

Pilo-Cat (CatLax) działa jak smar, który pokrywa 
połkniętą sierść i pozwala jej przemieszczać się w dół 
przewodu pokarmowego. Produkt wykazuje delikatne 
działanie przeczyszczające, ułatwiające wydalenie 
stwardniałego stolca.

Zalecenia żywieniowe: wycisnąć pastę CatLax na 
przednią łapę lub bezpośrednio do pyska kota. Koty 
chętnie zlizują pastę. Gdy kot jest głodny, zlizuje pastę 
bezpośrednio z czubka tubki lub z palca. Alternatyw-
nie można ją mieszać z karmą Twojego kota. Produkt 
odpowiedni dla kociąt powyżej 6 miesiąca życia.

Dawkowanie Pilo-Cat: 
Zapobieganie powstawaniu kul włosowych  
Kocięta (starsze niż 6 miesięcy):  
3-6 mm pasty / tydzień 
Koty:  
6-13 mm pasty / tydzień  
Usuwanie kul włosowych  
Kocięta (starsze niż 6 miesięcy): 
13 mm pasty / dzień przez minimum 3 dni  
Koty:  
25 mm pasty / dzień przez minimum 3 dni

Skład: zboża, oleje i tłuszcze.

Dodatki: emulgatory, konserwanty, aromaty.

Dodatki dietetyczne: 10 mg witaminy E.

Składniki analityczne: białko surowe 1,2%, oleje 
i tłuszcze surowe 40%, popiół surowy 0,7%, błonnik 
surowy 10,8%, woda 11,5%.

Sposób przechowywania: przechowywać 
w chłodnym, suchym miejscu.

Karma uzupełniająca, pasta wspomagająca 
usuwanie kul włosowych dla kotów.

WSPOMAGANIE USUWANIA KUL WŁOSOWYCH (2800628)

Pilo-Cat (CatLax)
pasta odkłaczająca

Ostrzeżenie: stosować tylko zgodnie z zaleceniami. 
Jeśli objawy nie ustępują, należy skonsultować się 
z lekarzem weterynarii. Nie stosować u kociąt poniżej 
6 miesiąca życia. Przechowywać w miejscu niedo-
stępnym dla dzieci i zwierząt. Karma uzupełniająca 
dla kotów. Do stosowania wyłącznie u kotów.

Kod produktu: 2800628

Zawartość: 60 g

Główne składniki:
• zboża
• oleje i tłuszcze
• witamina E

Najważniejsze cechy produktu:

· Wspomaga usuwanie kul włosowych;

· Wspomaga trawienie;

· Zawiera witaminę E;

· Atrakcyjny smak;

· Odpowiedni dla wszystkich kotów, 
niezależnie od wieku, wielkości czy rasy;

· Łatwa aplikacja;

· Polecany przez lekarzy weterynarii.

Pilo-Cat (CatLax) pasta odkłaczająca // Pilo-Cat (CatLax) pasta odkłaczająca
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Pasta Pet Intestinal FormulaMikrobiom i probiotyki 
w dobrostanie psów i kotów.

Od tysięcy lat psy i koty mieszkają z ludźmi i są ich 
głównymi towarzyszami. Dzisiaj psy i koty żyją na 
obszarach miejskich, są na diecie wysokowęglowo-
danowej i stoją przed podobnymi wyzwaniami stylu 
życia jak ludzie.

Zdrowie i dobre samopoczucie zwierząt towarzyszą-
cych, podobnie jak ich właścicieli, zależy od drobno-
ustrojów jelitowych. Częścią naszej odpowiedzialno-
ści za utrzymanie dobrej kondycji naszego pupila jest 
zapewnienie mu odpowiedniej opieki i zbilansowanej 
diety. Jednakże zmiany mikroflory mogą ułatwiać eks-
pozycję na patogeny i szkodliwy wpływ środowiska. 
Rozsądnym wyjściem jest więc poszukiwanie nowych 
sposobów ochrony psów i kotów, a jednocześnie ich 
właścicieli, przed patogenami.

Objawy chorobowe jak skłonność do biegunek, 
infekcji czy podatność na stres mogą być skojarzone 
z jelitami jako centrum zdrowia, ale skład flory 
jelitowej ma również duży wpływ na występowanie 
alergii i nietolerancji.

Biegunka jest z pewnością jednym z najczęstszych 
objawów chorobowych, z jakimi stykają się właściciele 
kotów i psów.

Określone szczepy probiotyczne i/lub ich określone 
kombinacje mogą być przydatne w żywieniu, terapii 
i opiece nad psami i kotami.

Suplementy probiotyczne okazały się przydatne 
w zapobieganiu i wspomaganiu leczenia ostrego 
zapalenia żołądka i jelit, chorób zapalnych jelit oraz 
zapobieganiu alergiom u zwierząt domowych.

Źródła:  
Microbiota and probiotics in canine and feline welfare, 2015 
Aug;34:14-23. doi: 10.1016/j.anaerobe.2015.04.002. Epub 2015 Apr 
8., Łukasz Grześkowiak, Akihito Endo, Shea Beasley, Seppo Salminen

Pasta wspomagająca florę jelit u zwierząt domowych 
pomaga przywrócić prawidłowe funkcje trawienne, 
zmniejsza objętość oraz częstotliwość wypróżnień, 
a także przywraca równowagę wodno-elektrolito-
wą. Jednocześnie stanowi źródło łatwo przyswajal-
nej energii i pomaga w naprawie i odbudowie błony 
śluzowej przewodu pokarmowego.

Probiotyki i prebiotyki wiążą bakterie chorobotwórcze, 
zapobiegając ich adhezji, poprawiając tym samym 
stan niepatogennej flory jelitowej i wspierając produk-
cję IgA w jelitach. Co więcej, zbilansowana flora jelit 
wspomaga trawienie, wchłanianie składników od-
żywczych, wspiera układ odpornościowy i stanowi 
skuteczny modyfikator środowiska jelitowego.

Montmorylonit to glina smektytowa o doskonałych 
właściwościach adsorpcyjnych i powlekających. Jej 
powierzchnia pokryta jest ładunkami jonowymi, co 
powoduje, że wyjątkowo skutecznie powleka i chro-
ni błonę śluzową jelit. Czyni ją to również bardzo 
skutecznym środkiem wiążącym toksyny i patoge-
ny. Dodatkowo zmniejsza problemy związane 
z tworzeniem się i wydalaniem twardych stolców, 
a wiążąc bakterie chorobotwórcze, ułatwia ich usu-
wanie i hamuje wchłanianie.

Pasta Pet Intestinal Formula zawiera peptyd gluta-
miny, który jest stabilnym i naturalnym źródłem ami-
nokwasu glutaminy. Jedną z jego głównych funkcji 
jest dostarczanie energii szybko dzielącym się komór-
kom jelitowym, np. komórkom odpornościowym błony 
śluzowej i enterocytom nabłonkowym.

Śluzówki i tkanka limfoidalna w jelitach wykorzy-
stują glutaminę, aby utrzymać integralność błony 
śluzowej i zredukować translokację bakterii do wę-
złów chłonnych krezkowych w sytuacjach streso-
wych i procesach katabolicznych. Glutamina sty-
muluje funkcjonowanie limfocytów B i T i zwiększa 
syntezę immunoglobulin.

Skład: gliceryna, monohydrat dekstrozy, melasa z bu-
raków cukrowych, drożdże i ich pochodne (drożdże 
piwne), chlorek sodu, chlorek potasu, chlorek 
magnezu.

Dodatki (na 100 ml produktu): stabilizatory flory jeli-
towej: 4b1707 Enterococcus faecium DSM 10663/
NCIMB 10415 4,9 x 109 (w momencie produkcji); środ-
ki wiążące, środki przeciwzbrylające i koagulanty: 
1m558i bentonit montmorylonit 40 μg.

Substancje analityczne: białko surowe 1,86%, błon-
nik surowy 0.8%, tłuszcze i oleje surowe 4,5%, popiół 
surowy 26,6%, wilgotność 39,9%. 

Karma uzupełniająca, pasta wspomagająca  
florę jelitową przy zaburzeniach przewodu  
pokarmowego u psów i kotów

WSPARCIE FLORY JELITOWEJ (2800946/2800947/2800949)

Pasta Pet Intestinal Formula // Pasta Pet Intestinal Formula
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Wartość energetyczna: 157 Kcal / 100 g.

Pasta dostępna w 3 wielkościach opakowań:

• 2800946 Pet Intestinal Formula 15 ml 
• 2800947 Pet Intestinal Formula 30 ml 
• 2800949 Pet Intestinal Formula 60 ml

Dawkowanie: 
 Waga: Rekomendowane 

  dawkowanie: 

Koty/psy  <5 kg  2 ml 2 razy dziennie 

Psy  5-15 kg  3 ml 2 razy dziennie 

Psy  15-30 kg  5 ml 2 razy dziennie 

Psy  >30 kg  7 ml 2 razy dziennie

Minimalny zalecany okres podawania to 3 dni, okres ten 
może się jednak różnić w zależności od przypadku. Stoso-
wać zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii. Należy uni-
kać jednoczesnego stosowania doustnego z makrolidami.

Sposób przechowywania: przechowywać w chłod-
nym, suchym miejscu, w temperaturze 15-25°C.  
Produkt przeznaczony wyłącznie dla zwierząt. Prze-
chowywać poza zasięgiem dzieci.

Najważniejsze cechy produktu:

· Wspomaga florę jelitową przy 
zaburzeniach funkcji przewodu 
pokarmowego;

· Zawiera bentonit montmorylonit, 
prebiotyki i probiotyki, elektrolity, 
peptydy glutaminy i źródło energii;

· Odpowiedni dla wszystkich psów  
i kotów, niezależnie od wieku, 
wielkości czy rasy;

· Łatwa aplikacja;

· Polecany przez lekarzy weterynarii.

Główne składniki:
• bentonit montmorylonit
• prebiotyki i probiotyki
• elektrolity
• peptydy glutaminy
• dekstroza
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Elektrolity doustne w saszetkach to smaczna karma 
nawadniająca, która dostarcza osłabionym psom i ko-
tom potrzebne do regeneracji składniki odżywcze. Wi-
taminy z grupy B pomagają w normalizacji metaboli-
zmu, właściwości nawadniające zaspokajają potrzeby 
zwierząt z zaburzeniami trawienia, wymagających 
uzupełnienia witamin, minerałów i aminokwasów.

Ta kompletna, zbilansowana i bogata formuła jest 
idealna dla osłabionych psów i kotów, potrzebujących 
intensywnej opieki w okresie zdrowienia i/lub 
rekonwalescencji.

Zalecenia żywieniowe: rozpuścić 1 saszetkę w 1/2 li-
tra (500 ml) wody.

Zalecenia do stosowania:

a) Redukcja ostrych zaburzeń wchłaniania jelitowego: 
Okres stosowania – od 1 do 2 tygodni przy ponownym 
wprowadzaniu normalnego pokarmu lub stosować 
zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii. Można po-
dawać przez sondę lub strzykawką albo nalać do miski 
– do swobodnego pobierania. Efekty można zaobser-
wować po kilku dniach, kiedy enterocyty zaczyną się 
regenerować dzięki wchłanianiu glutaminy;

b) W celu redukcji skutków zespołu złego trawienia: 
Okres stosowania: ok. 3-12 tygodni.

Niestrawność może wystąpić, gdy zwierzę jest chore 
lub hospitalizowane i nie przyjmuje posiłków. Kiedy 
zwierzę nie je, nie otrzymuje niezbędnych dla niego 
składników odżywczych, których potrzebuje do wzro-
stu, regeneracji i codziennych czynności. Efekt roztwo-
ru doustnego powinien być widoczny w pierwszych 
dniach stosowania dzięki uzupełnieniu składników 
odżywczych;

c) W celu wsparcia jelit:

Zadaniem tego produktu jest m.in. dostarczenie skład-
ników, pozwalających utrzymać zdrowie przewodu 
pokarmowego;

d) W celu wsparcia terapii odwodnionych psów i kotów:  
W przypadku podejrzenia odwodnienia zaleca się 
dawkowanie zgodnie z następującymi zaleceniami. 
Jeśli zwierzę przyjmie zalecaną ilość roztworu, 
efekt nawodnienia można zaobserwować w ciągu 
24 godzin.

Karma uzupełniająca, wspomagająca 
zdrowie układu pokarmowego u psów i kotów

Elektrolity doustne 
w saszetkach
WSPARCIE NAWODNIENIA (2800950)

Czas
Dawkowanie roztworu  

na kg m.c.
Częstotliwość 

podawania

Pierwsze 12 godzin 1ml/kg masy ciała Co 2 godziny

Kolejne 12 godzin 2ml/kg masy ciała Co 2 godziny

Kolejne 48 godzin 3ml/kg masy ciała Co 2 godziny

Skład: monohydrat dekstrozy (wysoce przyswajalny cu-
kier), hydrolizowane białka zwierzęce (wysoce przyswajal-
ny hydrolizat wątroby drobiowej), chlorek sodu, potas, 
chlorek potasu, 1-6 Beta-Glukany, kwas glutaminowy.

Dodatki paszowe (w saszetce 30 g): witaminy i prowita-
miny: 0,35 mg witaminy B1, (3a820), 2,65 g witaminy B3 
(3a315), 0,25 mg witaminy B6 (3a831), 0,9 g tauryny.

Instrukcja przechowywania: przechowywać w su-
chym i chłodnym miejscu, w temperaturze 15-25°C. 
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych.

Ostrzeżenie: przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
Nie do spożycia przez ludzi.

Kod produktu: 2800950

Zawartość: 10 saszetek po 30 g

Główne składniki:
• monohydrat dekstrozy
• hydrolizowane białko zwierzęce
• chlorek sodu
• chlorek potasu
• Beta-Glukany
• kwas glutaminowy

Najważniejsze cechy produktu:
· Wsparcie procesu trawienia;

· Redukcja ostrych zaburzeń jelitowych;

· Nie zawiera cytrynianu;

· Zmniejszenie zaburzeń wchłaniania;

· Wsparcie odżywiania dojelitowego;

· Smaczny i łatwy do podania roztwór doustny 
(naturalny smak kurczaka);

· Odpowiedni dla wszystkich psów i kotów, 
niezależnie od wieku, wielkości czy rasy;

· Łatwa aplikacja;

· Polecany przez lekarzy weterynarii.

Waga 
Rekomendowana 
dobowa objętość 

w ml

Dawkowanie w celu 
nawadniania doustnego  

ml/kg/24 h

Koty 2-5 kg 106-265 53

Małe psy 2-11 kg 84-420 42

Średnie psy 12-25 kg 360-720 30

Duże psy  powyżej 25 kg 700 ≥ 28

Elektrolity doustne w saszetkach // Elektrolity doustne w saszetkach
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Suplement w postaci pasty NutriCareVet urinary 
support paste wspiera prawidłowe funkcjonowanie 
układu moczowego u psów i kotów. Jego stosowa-
nie zapewnia łagodne i bezpieczne przywrócenie 
i utrzymanie właściwego stanu układu moczowego.

Skład: zboża, woda oczyszczona, produkty pocho-
dzenia roślinnego, owoce (Vaccinium macrocarpon – 
ekstrakt z żurawiny wielkoowocowej 12 500 mg/kg).

Dodatki: konserwanty, emulgatory. 

Dodatki sensoryczne: aromaty, barwniki.

Dodatki dietetyczne na kilogram: 80 000 mg DL-Me-
tioniny, 300 mg tauryny, 90 mg witaminy E.

Składniki analityczne: białko surowe 6,6%, tłuszcz 
surowy <0,5%, błonnik surowy 0,2%, wilgotność 
46,4%, popiół surowy 1,1%, wapń 0,01%, fosfor 
0,08%, sód 0,12%, potas 0,2%, siarka 1,7%, chlorki 
<0,1%, magnez 0,02%, sacharoza 0%.

Sposób przechowywania: przechowywać w chłod-
nym, suchym i ciemnym miejscu.

Ostrzeżenie: nie do spożycia przez ludzi. Produkt 
przeznaczony wyłącznie dla zwierząt. Przechowywać 
poza zasięgiem dzieci. W razie przypadkowego 
przedawkowania należy natychmiast skontaktować 

się z lekarzem weterynarii. Zaleca się zasięgnąć opinii 
lekarza weterynarii przed użyciem. Nie należy stoso-
wać u kotów cierpiących na kamienie szczawianowe 
lub obturacyjne choroby dolnych dróg moczowych. 
Należy unikać uzupełniania diety kota lub psa o do-
datkowe środki zakwaszające mocz, ponieważ nad-
mierne zakwaszenie może powodować kwasicę me-
taboliczną, upośledzenie funkcji nerek i zaburzenia 
równowagi mineralnej. Zwierzęta powinny być nad-
zorowane przez cały czas stosowania produktu. 
Zwierzętom należy zapewnić stały dostęp do świeżej 
wody pitnej.

Zalecenia żywieniowe:

Karma uzupełniająca, pasta wspomagająca 
utrzymanie funkcji fizjologicznych układu 
moczowego u psów i kotów

WSPARCIE UKŁADU MOCZOWEGO (2802100)

NutriCareVet 
urinary support paste

Rekomendowane dawkowanie 
co drugi dzień:

Feeding instructions 

< 2.5 kg

> 2.5 kg

< 10 kg

> 10 kg

               Instrucciones de alimentación  
Mode d'emploi : Fütterungsempfehlung : Istruzioni per 
l'alimentazione : Gebruiksaanwijzing : Krmný návod  
Instrukcja karmienia : Instrucțiuni privind administrarea 
Kŕmny návod
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Okres stosowania = do 6 miesięcy

Feeding instructions 

< 2.5 kg

> 2.5 kg

< 10 kg

> 10 kg

               Instrucciones de alimentación  
Mode d'emploi : Fütterungsempfehlung : Istruzioni per 
l'alimentazione : Gebruiksaanwijzing : Krmný návod  
Instrukcja karmienia : Instrucțiuni privind administrarea 
Kŕmny návod
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Najważniejsze cechy produktu:

· Wspiera funkcje fizjologiczne  
układu moczowego;

· Zawartość metioniny, tauryny  
i witaminy E;

· Smaczna pasta z ekstraktem z żurawiny;

· Odpowiedni dla wszystkich psów i kotów, 
niezależnie od wieku, wielkości czy rasy;

· Łatwa aplikacja;

· Polecany przez lekarzy weterynarii.

Kod produktu: 2802100

Zawartość: 100 g pasty

Główne składniki:

• metionina

• tauryna

• witamina E

• ekstrakt z żurawiny

NutriCareVet urinary support paste // NutriCareVet urinary support paste
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Karma uzupełniająca, płyn obniżający 
poziom stresu dla psów i kotów

KARMA UZUPEŁNIAJĄCA PRZECIWSTRESOWA (2802074)

Suplement diety w płynie NutriCareVet stress  
support to karma uzupełniająca dla psów i kotów, 
wspomagająca obniżanie poziomu stresu i niepewno-
ści w sytuacjach takich jak: burza, fajerwerki, hałas 
czy stres powodowany podróżą. Opracowany przez 
lekarzy weterynarii, hipoalergiczny i przebadany kli-
nicznie produkt o smaku karmelu, pozbawiony dodat-
ku barwników, laktozy czy glutenu.

Zawiera L-tryptofan i ekstrakt z zielonej herbaty. Zielona 
herbata w połączeniu z L-tryptofanem dostarcza nie-
zbędnych aminokwasów, stymulujących produkcję sero-
toniny. Serotonina odgrywa ważną rolę w utrzymaniu 
spokoju i zrelaksowania u zwierząt. Produkt ten zawie-
ra także witaminę B1, której niedobór został powiąza-
ny z występowaniem zaburzeń nerwowych.

Skład: sorbitol, gliceryna, ekstrakt z zielonej herbaty.

Składniki analityczne: białko surowe 3,7%, tłuszcz 
i olej surowe 32%, błonnik surowy <0,5%, popiół 
surowy <0,5%, wilgotność 51%.

Dodatki dietetyczne na kilogram: witaminy: 600 mg 
witaminy B3 3a315, 120 mg witaminy B1 3a820, 10 
mg witaminy B6 3a831; aminokwasy: 50 000 mg 
L-tryptofanu 3c440.

Dodatki sensoryczne: 2b karmelowy związek 
aromatyzujący.

Sposób przechowywania: przechowywać w chłod-
nym, suchym miejscu, w temperaturze 15-25°C.

Ostrzeżenie: nie do spożycia przez ludzi. Produkt 
przeznaczony wyłącznie dla zwierząt. Przechowywać 
poza zasięgiem dzieci.

Zalecenia żywieniowe:

NutriCareVet stress support

Feeding instructions 

< 5 kg

5 - 10 kg

11 - 20 kg

21 - 30 kg

             Instrucciones de alimentación : Mode 
d'emploi : Fütterungsempfehlung : Istruzioni per l'alimentazione 
Gebruiksaanwijzing : Krmný návod : Instrukcja podawania : Instrucțiuni 
privind administrarea : Kŕmny návod

15 ml 

10 ml 

20 ml 

5 ml 

> 31 kg 25 ml 

01
Rekomendowana 
dawka dzienna:

<5 kg

5-10 kg

11-20 kg

21-30 kg

>31 kg

Feeding instructions 

< 5 kg

5 - 10 kg

11 - 20 kg

21 - 30 kg

             Instrucciones de alimentación : Mode 
d'emploi : Fütterungsempfehlung : Istruzioni per l'alimentazione 
Gebruiksaanwijzing : Krmný návod : Instrukcja podawania : Instrucțiuni 
privind administrarea : Kŕmny návod

15 ml 

10 ml 

20 ml 

5 ml 

> 31 kg 25 ml 

01

Feeding instructions 

< 5 kg

5 - 10 kg

11 - 20 kg

21 - 30 kg

             Instrucciones de alimentación : Mode 
d'emploi : Fütterungsempfehlung : Istruzioni per l'alimentazione 
Gebruiksaanwijzing : Krmný návod : Instrukcja podawania : Instrucțiuni 
privind administrarea : Kŕmny návod

15 ml 

10 ml 

20 ml 

5 ml 

> 31 kg 25 ml 

01

Najważniejsze cechy produktu:
·  Wsparcie dla niespokojnych i nerwowych 

zwierząt w sytuacjach stresowych;

· Zawiera tryptofan, taurynę, witaminę B3, 
witaminę B6, witaminę D3;

· Nie zawiera laktozy, glutenu i barwników;

· Nie powoduje otępienia;

· Hipoalergiczny;

· Odpowiedni dla wszystkich psów i kotów, 
niezależnie od wieku, wielkości czy rasy;

· Łatwa aplikacja;

· Stosowany jednynie w razie potrzeby;

· Efekt działania już po 90 minutach;

· Testowany klinicznie;

· Opracowany i polecany przez lekarzy 
weterynarii.

Użyj dołączonej do produktu nasadki. Płyn może być mie-
szany z pokarmem. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

Do krótkoterminowego stosowania: w przypadku sil-
nego lęku lub stresu podawać zalecaną ilość na 1-2 
godziny przed sytuacją stresową. Jeśli jest to wymaga-
ne w indywidualnych przypadkach spożycie może zo-
stać zwiększone. Ponieważ każde zwierzę jest inne, 
wymagania mogą się różnić. Konieczne może być 
przeprowadzenie próby w celu ustalenia wystarczają-
cej ilości dla pojedynczego zwierzęcia. W sytuacjach 
stresowych używać w razie potrzeby.

Do długoterminowego stosowania: w przypadku 
problemów behawioralnych podawać połowę dawki 
dziennej.

Kod produktu: 2802074

Zawartość: 250 ml

Główne składniki:

• tryptofan

• witamina B3

• witamina B6

• witamina B1

NutriCareVet stress support // NutriCareVet stress support
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Kiedy stosować płynny suplement przeciwstresowy NutriCareVet stress support?

Dla psów i kotów przejawiających objawy: Przykłady sytuacji, w których można oczekiwać reakcji po podaniu NutriCareVet:

Krótkotrwały niepokój Nowe środowisko lub pojawienie się nowego członka rodziny

Lęk lub fobie Strach przed hałasem, fajerwerkami czy burzą

Stres Podróże, wizyta u lekarza weterynarii lub groomera

Długotrwałe problemy behawioralne
Przejawianie nietypowych zachowań, jak załatwianie się w domu, niszczenie mebli  
czy gryzienie i gonienie własnego ogona

Lęk separacyjny
Objawy obejmują zachowania destrukcyjne, utratę zdolności uczenia się,  
nadmierne szczekanie lub skomlenie

Wybrano 12 psów różnych ras i w różnym wieku 
ze względu na nietypowe zachowanie po przyjęciu 
do schroniska.

Zachowania obserwowano w regularnych odstę-
pach czasu i oceniano zgodnie z 7-punktową skalą 
behawioralną. NutriCareVet Feline and Canine po-
dawano raz lub dwa razy dziennie, zachowanie zaś 
rejestrowano w odstępach trzydziestominutowych 
przez 5 dni.

Wszystkie psy, którym podano NutriCareVet stress 
support, przejawiały zmniejszenie zachowań 
lękowych w ciągu 90 minut od podania produktu, 
a NutriCareVet był stosowany przez maksymalnie 3 
dni. Po tym czasie psy przystosowały się do nowego 
środowiska.

Streszczenie studium przypadku

Źródła:  
Manufacturer database 2021

Reakcje na NutriCareVet Feline 
and Canine suplement diety 
w płynie o działaniu 
przeciwstresowym

Sposób działania składników aktywnych
Suplement diety w płynie NutriCareVet stress support dla psów i kotów zawiera L-tryptofan i L-teaninę, które 
przenikają przez barierę krew-mózg, wpływając na centralny układ nerwowy.
• L-tryptofan jest prekursorem 

serotoniny i zwiększa jej poziom.
• L-teanina zwiększa aktywność 

GABA – neuroprzekaźnika, który 
działa wyciszająco i obniża 
poziom niepokoju.

NutriCareVet stress support // NutriCareVet stress support
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Vet Mulitivitamins to zestaw witamin, minerałów 
i pierwiastków śladowych dla psów i kotów. Spraw-
dza się idealnie w przypadku zwierząt w sytuacjach 
stresowych, połączonych z wysokimi wymaganiami 
żywieniowymi, np. w fazie rekonwalescencji czy lak-
tacji. Tabletki wspomagają utrzymanie zdrowego 
i efektywnego układu immunologicznego. Dodatkowo 
wszystkie witaminy z grupy B stymulują metabolizm 
i działają dobroczynnie na kondycję okrywy włosowej. 
Tabletki mogą być stosowane u psów i kotów wszyst-
kich ras.

Zalecenia żywieniowe:

Tabletki można podawać w całości lub pokruszone 
i dodane do jedzenia. Należy się upewnić się, czy 
zwierzę ma dostęp do wystarczającej ilości świeżej 
wody. W celu uniknięcia rozwoju nietolerancji między 
dłuższymi okresami stosowania produktu należy 
uwzględnić miesięczną przerwę.

Karma uzupełniająca, tabletki do rozgryzania 
wspierające układ immunologiczny  
dla psów i kotów

Witaminy dla psów i kotów
WSPARCIE UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO (2800629)

up to 4 kg

> 4 kg

< 10 kg

> 10 kg

1

2

2

2

per 10kg 
body weight

01

na 10 kg 
masy ciała

Rekomendowana 
dawka dzienna:

up to 4 kg

> 4 kg

< 10 kg

> 10 kg

1

2

2

2

per 10kg 
body weight

01

up to 4 kg

> 4 kg

< 10 kg

> 10 kg

1

2

2

2

per 10kg 
body weight

01

< 4 kg

> 4 kg

< 10 kg

> 10 kg

Skład: fosforan wapnia, drożdże piwne, odtłuszczone 
mleko w proszku, chlorek potasu.

Dodatki: emulgatory i aromaty.

Dodatki dietetyczne na kilogram: 10 mg witaminy E.

Witaminy na kilogram: 3300 mg Nikotynamidu (B3), 
330 mg chlorowodorku tiaminy (B1), 330 mg 
ryboflawiny (B2), 33 mg chlorowodorku pirydoksyny 
(B6), 1000 j.m. witaminy A, 666 IU witaminy E, 51 j.m. 
witaminy D3, śladowe ilości cyjanokobalaminy (B12).

Pierwiastki śladowe na kilogram: 1890 mg żelaza 
(fumaran żelazawy),750 mg cynku (siarczan cynku), 
6,2 mg potasu (jodek potasu), 16 mg miedzi (siarczan 
miedzi), 52,7 mg manganu (monohydrat siarczanu 
manganu).

Składniki analityczne: białko surowe 6,0%, tłuszcz 
4,2%, błonnik surowy 1,9%, popiół surowy 59,7%, 
woda 4,1%, wapń 18,5%, fosfor 12,5%.

Sposób przechowywania: przechowywać w chłod-
nym, suchym i ciemnym miejscu.

Ostrzeżenie: nie do spożycia przez ludzi. Przechowy-
wać poza zasięgiem dzieci. Produkt przeznaczony 
wyłącznie dla zwierząt. Przed użyciem u zwierząt cię-
żarnych skonsultuj się z lekarzem weterynarii.

Najważniejsze cechy produktu:
· Wsparcie zdrowia, witalności i dobrego 

samopoczucia;

· Zawiera niezbędne witaminy, minerały 
i pierwiastki śladowe;

· Odpowiedni dla wszystkich psów i kotów, 
niezależnie od wieku, wielkości czy rasy;

· Odpowiedni także dla szczeniąt i kociąt 
powyżej 10. tygodnia życia;

· Smaczne, nieduże tabletki;

· Łatwa aplikacja;

· Polecany przez lekarzy weterynarii.

Kod produktu: 2800629

Zawartość: 50 tabletek po 1 g

Główne składniki:
• witamina E 
• żelazo
• witamina B 
• cynk

• witamina A 
• fosforan wapnia
• witamina D3 
• chlorek potasu

Witaminy dla psów i kotów // Witaminy dla psów i kotów
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