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DIETY WETERYNARYJNE
DLA PSÓW
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WSPOMAGANIE STAWÓW I OBNIŻENIE MASY CIAŁA
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla psów

Zastosowanie:
- wspomaganie metabolizmu stawów w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów

Wskazania:
- choroba zwyrodnieniowa stawów, zwyrodnienie stawów 
- dysplazja stawów
- powrót do zdrowia po operacji ortopedycznej

Skład:
kurczak (20%), ryż, owies, indyk (15%), tłuszcz z kurczaka (5%), siemię lniane, suszone jabłka, jajka (3%), olej z łososia (3%), 
drożdże piwowarskie, hydrolizowana wątroba drobiowa , kolagen, algi (Schizochytrium limacinum), ekstrakt ziołowy i owocowy 
(300 mg / kg - rozmaryn, winogrona, kurkuma, cytrusy, goździki), siarczan glukozaminy (1300 mg / kg), siarczan chondroityny 
(1000 mg / kg), mannanooligosacharydy (150 mg / kg), metylosulfonylometan (100 mg / kg), fruktooligosacharydy (100 mg / 
kg), ekstrakt z juki schidigera (100 mg / kg), boswelia (50 mg / kg).

  algi - unikalne niezawodne i trwałe źródło wysokiej jakości Omega 3

  silna kombinacja środków chondroprotekcyjnych o wysokiej koncentracji

  formuła z kurczaka i indyka wzbogacona jajami i kolagenem 

 Wysokie stężenie Omega 3, EPA i DHA potwierdzone szczegółową  
analizą w laboratorium 
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Witaminy:
witamina A ______________________________________________ 20 000 I.U.
witamina D3 ______________________________________________ 1 500 I.U.
witamina E (α-tokoferol) (3a700) _______________________________ 400 mg
witamina C (3a312) __________________________________________ 350 mg
Mikroelementy:
chelat cynku z hydratem aminokwasu ______________________________ 120 mg
monohydrat siarczanu żelazawego __________________________________ 80 mg
tlenku magnezu _________________________________________________ 42 mg
miedziany chelat aminokwasu _____________________________________ 17.5 mg
jodek potasu ____________________________________________________ 0.7 mg
organiczna postać selenu wytworzona przez Saccaromyces cerevisiae  
CNCM I-3060 (inaktywowane drożdże selenowe) _______________________ 0.2 mg
Energia metaboliczna: 3 820 kcal/kg – 15,99 MJ/kg

Substancje dodatkowe na 1 kg

Masa ciała psa  (kg) 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90

Dawka dzienna (g) 75 120 170 210 250 280 350 410 480 540 590 650

Zalecane dawki żywieniowe

białko surowe _____________________________________________27 %
zawartości tłuszczu _________________________________________15 %
włókno surowe _____________________________________________3 %
popiół surowy ______________________________________________5 %
Omega 3 _______________________________________________3-3.2 %
Omega 6 _______________________________________________6-2.1 %
wapń ___________________________________________________ 1.2 %
fosfor ___________________________________________________ 0.9 %
sód_____________________________________________________ 0.3 %
magnez _________________________________________________ 0.1 %
EPA ___________________________________________________ 0.35 %
DHA ___________________________________________________ 0.55 %
witamina E __________________________________________400 mg/kg

Składniki analityczne:

2 kg
12 kg

OPEN HERE
ZIP SYSTEM

Wielkość granulki 1:1

WSPOMAGANIE STAWÓW I OBNIŻENIE MASY CIAŁA
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla psów
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ZABURZENIA WĄTROBY
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla psów

 dieta oparta na ryżu/łososiu, o obniżonym poziomie białka i sodu

 wzbogacona hydrolizowanym białkiem i suszonymi jajami kurzymi

 o wysokiej zawartości witamin, FOS, MOS, cynku, L-karnityny i sylimaryny - dla wzmocnienia funkcji wątroby

Zastosowanie:
- wspomaganie czynności wątroby w przebiegu przewlekłej niewydolności wątroby

Wskazania do stosowania:
- niewydolność wątroby
- zapalenie wątroby i choroby wątroby
- encefalopatia wątrobowa
- zespolenie wrotno-oboczne
- okres rekonwalescencji po zatruciach

Przeciwwskazania:
- ciąża i laktacja
- zapalenie trzustki, uprzednie epizod/-y zapalenia trzustki
- rekonwalescencja po zabiegu chirurgicznym

Skład:
ryż (59%), łosoś (10%), tłuszcz drobiowy, suszone jabłka, olej z łososia, hydrolizowane białko (3%, masa ≤ 5,000 Da),
suszone jaja (2%), hydrolizowana wątroba z kurcząt, drożdże piwowarskie, nasiona ostropestu plamistego (2,000 mg/kg),
mannanooligosacharydy (200 mg/kg), fruktooligosacharydy (180 mg/kg), wyciąg z Yucca schidigera (120 mg/kg)

 W badaniu wykazano korzystny wpływ na poprawę stanu  
klinicznego u 85% pacjentów

 U 11 z 12 pacjentów stwierdzono większe spożycie karmy, 
wzrost aktywności i poprawę kondycji
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Witaminy:
witamina A ______________________________________________ 22 000 I.U.
witamina D3 ______________________________________________ 1 000 I.U.
witamina E (α-tokoferol) (3a700)  _____________________________ 1 000 mg

Mikroelelenty: 
uwodniony chelat aminokwasowy cynku ___________________________ 36 mg
tlenek cynku _________________________________________________164 mg
jednowodny siarczan żelazawy ___________________________________ 60 mg
tlenek manganu ______________________________________________ 55 mg
jodek potasu _________________________________________________ 4 mg
organiczna postać selenu wytworzona przez Saccaromyces cerevisiae  
CNCM I-3060 (inaktywowane drożdże selenowe) _____________________ 0,3 mg

Aminokwasy:
L-karnityna ________________________________________________ 300 mg

Energia metaboliczna: 3,900 kcal/kg – 16,33MJ/kg

Substancje dodatkowe na 1 kg

Masa ciała psa (kg) 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90

Dawka dzienna (g) 90 150 200 250 300 340 420 500 570 640 710 775

Zalecane dawki żywieniowe

białko _____________________________________________________ 16 %
tłuszcz _____________________________________________________ 16 %
włókno surowe ______________________________________________ 3 %
popiół surowy _______________________________________________ 4 %
cukry całkowite (jako NFE) ____________________________________ 51 %
Omega 3 _________________________________________________ 0,66 %
Omega 6 ___________________________________________________2.3 %
wapń ____________________________________________________ 0,65 %
fosfor ______________________________________________________0,6 %
magnez __________________________________________________ 0,11 %
sód ______________________________________________________  0,1 %
miedź _________________________________________________ 0,0011 %

Składniki analityczne:

2 kg
12 kg

OPEN HERE
ZIP SYSTEM

Wielkość granulki 1:1

ZABURZENIA WĄTROBY
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla psów
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ZDROWIE DRÓG MOCZOWYCH
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla psów

 dieta oparta na ryżu/mięsie z kurcząt, o zbilansowanych proporcjach aminokwasów i składników mineralnych

 kontrola pH oraz RSS

 kompozycja ziół o właściwościach wspomagających

 Dowiedziona klinicznie kontrola pH oraz poprawa zdrowotności dolnego odcinka 
dróg moczowych (badanie mikroskopowe osadu moczu)

 RSS dla struwitów <1

Zastosowanie:
- rozpuszczanie kamieni struwitowych
- ograniczenie nawrotów kamicy moczowej struwitowej
- ograniczenie procesu powstawania kamieni szczawianowych

Wskazania do stosowania:
- rozpuszczanie kamieni struwitowych
- ograniczenie nawrotów kamicy moczowej struwitowej
- ograniczenie procesu powstawania kamieni szczawianowych
- zapalenie pęcherza moczowego, choroby dolnego odcinka dróg moczowych (u pacjentów bez nawrotów, nieoperacyjnych

Przeciwwskazania:
- niewydolność nerek
- niewydolność mięśnia sercowego
- okres wzrostu, ciąża
- zapalenie trzustki, uprzednie epizody zapalenia trzustki
-leczenie substancjami zakwaszającymi mocz
- choroby dolnego odcinka dróg moczowych - wskazania do zabiegu chirurgicznego (pacjenci z nawrotami choroby)

Skład:
ryż (59%), łosoś (10%), tłuszcz drobiowy, suszone jabłka, olej z łososia, hydrolizowane białko (3%, masa ≤ 5,000 Da),
suszone jaja (2%), hydrolizowana wątroba z kurcząt, drożdże piwowarskie, nasiona ostropestu plamistego (2,000 mg/kg),
mannanooligosacharydy (200 mg/kg), fruktooligosacharydy (180 mg/kg), wyciąg z Yucca schidigera (120 mg/kg)
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Masa ciała psa (kg) 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90

Dawka dzienna (g) 90 150 205 250 300 340 420 500 570 645 710 780

Zalecane dawki żywieniowe

2 kg
12 kg

OPEN HERE
ZIP SYSTEM

białko ogólne __________________________________________________ 20 %
tłuszcz ________________________________________________________ 16 %
włókno surowe _________________________________________________ 3 %
popiół surowy __________________________________________________ 6 %
Omega 3 _____________________________________________________ 0,5 %
Omega 6 ____________________________________________________ 2,23 %
wapń ________________________________________________________ 0,7 %
fosfor ________________________________________________________ 0,5 %
sód _________________________________________________________ 1,1 %
magnez _____________________________________________________ 0,06 %
potas _______________________________________________________ 0,25 %
chlorki _______________________________________________________ 1,5 %
siarka________________________________________________________ 0,3 %
hydroksyprolina _______________________________________________ 0,3 %
witamina D _______________________________________________ 600 I.U./kg

Wielkość granulki 1:1

ZDROWIE DRÓG MOCZOWYCH
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla psów

Witaminy:
witamina A _________________________________________ 20 000 I.U.
witamina D3 _______________________________________________ 600 I.U.
witamina E (α-tokoferol)(3a700) ______________________________ 1 000 mg

Mikroelelenty: 
uwodniony chelat amiokwasowy cynku ____________________________ 36 mg
tlenek cynku _________________________________________________  96 mg
jednowodny siarczan żelazawy ___________________________________ 55 mg
tlenek manganu ______________________________________________ 66 mg
uwodniony chelat aminokwasowy miedzi ___________________________ 4 mg
jodek potasu ________________________________________________ 3,5 mg
organiczna postać selenu wytworzona przez Saccaromyces cerevisiae  
CNCM I-3060 (inaktywowane drożdże selenowe) _____________________ 0,2 mg

Energia metaboliczna: 3,800 kcal/kg – 15,91MJ/kg

Substancje dodatkowe na 1 kg

Składniki analityczne:
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ZABURZENIA SERCA I NEREK
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla psów

 dieta weterynaryjna oparta na ryżu/jajach, niskobiałkowa, o niskiej zawartości fosforu i sodu

 wzbogacona substancjami alkalizującymi (cytrynian potasu)

 wysoka zawartość argininy, tauryny, witamin, kwasów Omega 3 oraz energii

 Dowiedziona wysoka jakość białka
 Wysoka zawartość argininy (1,1%)

Zastosowanie:
- wspomaganie czynności nerek w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek
- wspomaganie czynności mięśnia sercowego w przebiegu przewlekłej niewydolności serca

Wskazania do stosowania:
- przewlekła niewydolność nerek
- niewydolność mięśnia sercowego (we wczesnych stadiach)
- nadciśnienie

Przeciwwskazania:
- okres wzrostu, ciąża, laktacja
- zapalenie trzustki, uprzednie epizod/-y zapalenia trzustki

Skład:
ryż (65%), suszone jaja (8%), olej z łososia (7%), tłuszcz drobiowy, suszone jabłka, białko ziemniaków, hydrolizowana wątroba
z kurcząt, drożdże piwowarskie, węglan wapnia (1,5%), cytrynian potasu (0,7%), wyciągi ziół i owoców (300 mg/kg – rozmaryn,
winogrona, ostryż długi, cytrusy, goździki), mannanooligosacharydy (160 mg/kg), fruktooligosacharydy (130 mg/kg), wyciąg z
Yucca schidigera (100 mg/kg)
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Witaminy:
witamina A ______________________________________________ 20 000 I.U.
witamina D3 _______________________________________________ 950 I.U.
witamina E (α-tokoferol) (3a700) ______________________________ 1 000 mg

Mikroelelenty: 
uwodniony chelat amiokwasowy cynku ____________________________ 36 mg
tlenek cynku _________________________________________________  96 mg
jednowodny siarczan żelazawy ___________________________________ 55 mg
tlenek manganu ______________________________________________ 66 mg
uwodniony chelat aminokwasowy miedzi ___________________________ 4 mg
jodek potasu ________________________________________________ 3,5 mg
organiczna postać selenu wytworzona przez Saccaromyces cerevisiae  
CNCM I-3060 (inaktywowane drożdże selenowe) _____________________ 0,2 mg

Aminokwasy:
L-karnityna ________________________________________________ 300 mg
arginina __________________________________________________ 2 800 mg

Energia metaboliczna: 4,050 kcal/kg – 16,96MJ/kg

Substancje dodatkowe na 1 kg

Masa ciała psa (kg) 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90

Dawka dzienna (g) 95 160 220 270 320 365 455 540 615 690 765 835

Zalecane dawki żywieniowe

białko ogólne _____________________________________________ 15,5 %
tłuszcz _____________________________________________________ 17 %
włókno surowe _____________________________________________2,5 %
popiół surowy ______________________________________________3,8 %
Omega 3 ___________________________________________________0,8 %
Omega 6 _________________________________________________ 2,53 %
wapń ____________________________________________________ 0,65 %
fosfor ____________________________________________________ 0,25 %
sód _______________________________________________________0,2 %
magnez __________________________________________________ 0,08 %
potas ______________________________________________________0,4 %
arginina ___________________________________________________1,1 %
tauryna ____________________________________________________0,2 %

Składniki analityczne:

2 kg
12 kg

OPEN HERE
ZIP SYSTEM

Wielkość granulki 1:1

ZABURZENIA SERCA I NEREK
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla psów
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CUKRZYCA I KONTROLA WAGI 
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla psów

 oparta na mięsie kurcząt/kukurydzy/mięsie indyka/jęczmieniu, o obniżonej zawartości tłuszczu i energii

 obniżona zawartość skrobi i cukrów

 wysoka zawartość witamin, L-karnityny, i kwasów Omega-3

 Klinicznie dowiedziona skuteczność w kontroli stężenia glukozy we krwi

Zastosowanie:
- cukrzyca
- obniżenie masy ciała

Wskazania do stosowania:
- cukrzyca
- otyłość i kontrola masy ciała
- utrzymywanie optymalnej masy ciała
- zaparcia przy zachowanej motoryce okrężnicy

Przeciwwskazania:
- wzrost
- ciąża
- okres rekonwalescencji
- przewlekła niewydolność nerek

Skład:
mięso kurcząt, kukurydza(20%), mięso z indyka, jęczmień(10%), suszone jabłka, gluten kukurydziany, olej z łososia, tłuszcz
drobiowy, włókno celulozowe, hydrolizowana wątroba z kurcząt, drożdże piwowarskie, chlorek sodu, wyciągi ziół i owoców
(300 mg/kg – rozmaryn, winogrona, ostryż długi, cytrusy, goździki), siarczan glukozaminy (290 mg/kg), siarczan chondroityny
(190 mg/kg), mannanooligosacharydy (150 mg/kg), fruktooligosacharydy (100 mg/kg), wyciąg z Yucca schidigera (100 mg/kg)
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CUKRZYCA I KONTROLA WAGI 
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla psów

Witaminy:
witamina A ______________________________________________ 17 000 I.U.
witamina D3 ______________________________________________ 1 000 I.U.
witamina E (α-tokoferol) (3a700) ______________________________ 1 000 mg

Mikroelementy:
uwodniony chelat aminokwasowy cynku ___________________________ 36 mg
tlenek cynku _________________________________________________ 96 mg
jednowodny siarczan żelazawy ___________________________________ 39 mg
tlenek manganu ______________________________________________ 54 mg
uwodniony chelat aminokwasowy miedzi ___________________________ 4 mg
jodek potasu _________________________________________________ 3 mg
organiczna postać selenu wytworzona przez Saccaromyces cerevisiae  
CNCM I-3060 (inaktywowane drożdże selenowe) ____________________ 0,16 mg

Aminokwasy:
L-karnityna ________________________________________________ 500 mg

Energia metaboliczna: 3,370 kcal/kg – 14,11MJ/kg

Substancje dodatkowe na 1 kg

białko ogólne _______________________________________________ 35 %
tłuszcz _____________________________________________________ 13 %
włókno surowe _____________________________________________7,3 %
popiół surowy ______________________________________________6,5 %
Omega 3 _________________________________________________ 0,46 %
Omega 6 _________________________________________________ 1,56 %
wapń ______________________________________________________1,2 %
fosfor ______________________________________________________0,9 %
sód _____________________________________________________ 0,25 %
magnez __________________________________________________ 0,07 %
skrobia __________________________________________________ 19,8 %
cukry całkowite _____________________________________________1,3 %

Składniki analityczne:

2 kg
12 kg

OPEN HERE
ZIP SYSTEM

Wilekość granulki 1:1
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Zalecane dawki żywieniowe u pacjentów z cukrzycą:

Masa ciała psa (kg))
Dawka dzienna (w g) dla psów

o masie ciała niższej niż optymalnat
Dawka dzienna (w g) dla psów

o prawidłowej masie ciała i aktywności ruchowej
Dawka dzienna (w g) dla psów o niskiej aktywności ruchowej,

kastrowanych/sterylizowanych, z nadwagą

2 58 48 38

4 96 81 64

6 131 109 87

8 162 135 108

10 192 160 127

12 220 183 147

14 247 206 165

16 273 228 182

18 299 248 198

20 323 269 215

22 346 289 231

24 370 308 246

26 393 327 262

28 416 346 277

30 438 365 291

32 459 382 306

34 481 400 320

36 502 418 334

38 523 435 348

40 543 452 362

42 563 469 375

44 584 486 388

46 603 502 401

48 623 518 415

50 642 535 427

52 661 551 441

54 680 567 453

56 699 582 466

58 718 598 478

60 736 613 490

62 755 628 503

64 776 643 515

66 790 659 527
68 808 673 539

70 826 688 550

CUKRZYCA I KONTROLA WAGI 
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla psów
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Zalecane dawki żywieniowe przy otyłości:

Masa ciała psa (kg))
Obniżenie masy ciała

o 30%, dawka dzienna (w g)
Obniżenie masy ciała

O 40 %, dawka dzienna (w g)
Dawka dzienna

przy utrzymywaniu optymalnej masy ciała (w g)

2 33 29 38

4 56 48 64

6 76 66 87

8 95 81 108

10 112 96 127

12 128 110 147

14 144 124 165

16 159 136 182

18 174 149 198

20 188 161 215

22 202 173 231

24 216 185 246

26 229 196 262

28 242 208 277

30 255 219 291

32 268 230 306

34 280 240 320

36 292 251 334

38 305 261 348

40 317 272 362

42 328 281 375

44 340 292 388

46 352 301 401

48 363 311 415

50 374 321 427

52 385 331 441

54 397 340 453

56 408 350 466

58 418 358 478

60 430 368 490

62 440 377 503

64 451 386 515

66 461 395 527
68 472 404 539

70 482 413 550

CUKRZYCA I KONTROLA WAGI 
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla psów
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 dieta weterynaryjna o wysokiej strawności, oparta na ryżu/łososiu/hydrolizowanym białku/suszonych jajach

 o obniżonej zawartości tłuszczu i wysokiej zawartości kwasów Omega 3

 kultury drożdży poddane specjalnej obróbce, wysoka zawartość FOS i MOS oraz wyciąg z Yucca Schdigera

 Poprawa konsystencji stolca i zwiększenie pobrania pożywienia u 88% pacjentów 
w trakcie trwającej 14 dni próby żywieniowej z zastosowaniem diety Calibra 
Gastrointestinal / Pancreas VD

Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla psów

ZABURZENIE PRZEWODU POKARMOWEGO I TRZUSTKI

Zastosowanie:
- łagodzenie ostrych stanów chorobowych jelit przebiegających z zaburzeniem wchłaniania
- zrekompensowanie upośledzonego wchłaniania

Wskazania do stosowania:
- ostre i przewlekłe zapalenie żołądka/zapalenie żołądka i jelit
- zapalenie okrężnicy
- ostra i przewlekła biegunka
- choroba zapalna jelit (IBD)
- przewlekłe zapalenie trzustki
- upośledzenie wchłaniania, zaburzenia trawienia, zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki
- wspomaganie żywieniowe po zabiegu operacyjnym przy ostrym rozszerzeniu i skręcie żołądka

Przeciwwskazania:
- encefalopatia wątrobowa
- przewlekła niewydolność nerek

Skład:
ryż (44%), łosoś (25%), hydrolizowane białko z łososia (8%), suszone jaja (5%), suszone jabłka, tłuszcz drobiowy, olej 
z łososia, hydrolizowana wątroba z kurcząt, drożdże piwowarskie, poddane specjalnej obróbce kultury drożdży (0,5%), wyciągi 
ziół i owoców (300 mg/kg – rozmaryn, winogrona, ostryż długi, cytrusy, goździki), mannanooligosacharydy (160 mg/kg), 
fruktooligosacharydy (130 mg/kg), wyciąg z Yucca schidigera (100 mg/kg)
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Witaminy:
witamina A__________________________________________________20 000 I.U.
witamina D3 __________________________________________________ 950 I.U.
witamina E (α-tokoferol) (3a700) _______________________________ 1 000 mg

Mikroelementy:
uwodniony chelat aminokwasowy cynku _____________________________ 36 mg
tlenek cynku ____________________________________________________ 96 mg
jednowodny siarczan żelazawy _____________________________________ 55 mg
tlenek manganu _________________________________________________ 66 mg
uwodniony chelat aminokwasowy miedzi _____________________________ 4 mg
jodek potasu ____________________________________________________ 3,5 mg
organiczna postać selenu wytworzona przez Saccaromyces cerevisiae  
CNCM I-3060 (inaktywowane drożdże selenowe) _______________________ 0,2 mg

Energia metaboliczna: 3,700 kcal/kg – 15,49MJ/kg

Substancje dodatkowe na 1 kg

Masa ciała psa (kg) 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90

Dawka dzienna (g) 75 125 170 210 250 280 350 415 480 535 590 645

Zalecane dawki żywieniowe

białko ogólne _____________________________________________ 26,0 %
tłuszcz _____________________________________________________ 12 %
włókno surowe _____________________________________________1,8 %
popiół surowy ______________________________________________6,5 %
Omega 3 ___________________________________________________0,8 %
Omega 6 _________________________________________________ 1,80 %
wapń ______________________________________________________1,1 %
fosfor ______________________________________________________0,9 %
sód _______________________________________________________0,3 %
magnez __________________________________________________ 0,12 %
potas ____________________________________________________ 0,52 %

Składniki analityczne:

2 kg
12 kg

OPEN HERE
ZIP SYSTEM

Wilekość granulki 1:1

Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla psów

ZABURZENIE PRZEWODU POKARMOWEGO I TRZUSTKI
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CHOROBY SKÓRNE
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla psów

 wyselekcjonowane źródło białka - łosoś i hydrolizowane białko z łososia

 wyselekcjonowane źródło węglowodanów - skrobia ziemniaczana

 wysoka zawartość składników funkcjonalnych wspomagających kondycję i zdrowotność skóry: olej z łososia, 
witamina E, witamina A, biotyna, organiczny cynk i selen

 Zniesienie/częściowe złagodzenie zmian skórnych u 75% pacjentów w badaniu ze 
stosowaniem diety przez okres 6 tygodniu i dłużej

 Zalecana przez 11 z 13 lekarzy weterynarii

Zastosowanie:
- zmniejszenie objawów nietolerancji na składniki odżywcze i pokarmowe
- wspomaganie funkcji skóry w przebiegu dermatoz i nadmiernej utraty okrywy włosowej

Wskazania do stosowania:
- niepożądane reakcje na pożywienie z objawami dermatologicznymi i gastroenterologicznymi
- atopowe zapalenie skóry, zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego
- dermatozy (cynkozależna, reagująca na witaminę A, pozostałe)
- alergiczne pchle zapalenie skóry
- wspomaganie procesu gojenia się zmian skórnych i ran
- wspomaganie przy wypadaniu włosów i złej kondycji okrywy włosowej
- dieta odpowiednia do długofalowego stosowania po diecie eliminacyjnej

Przeciwwskazania:
- wiek szczenięcy
- okres rekonwalescencji/przybierania na wadze

Skład:
skrobia ziemniaczana (51%), łosoś (21%), hydrolizowane białko z łososia(12%), tłuszcz drobiowy (8%), olej z łososia (3%),
hydrolizowana wątroba z kurcząt, drożdże piwowarskie, wyciągi ziół i owoców (300 mg/kg – rozmaryn, winogrona, ostryż długi,
cytrusy, goździki), mannanooligosacharydy (180 mg/kg), fruktooligosacharydy (120 mg/kg), wyciąg z Yucca schidigera 
(120 mg/kg)
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CHOROBY SKÓRNE
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla psów

Witaminy:
witamina A__________________________________________________25 400 I.U.
witamina D3 _________________________________________________1 800 I.U.
witamina E (α-tokoferol) (3a700) _______________________________ 1 000 mg

Mikroelementy:
uwodniony chelat aminokwasowy cynku _____________________________ 36 mg
tlenek cynku ___________________________________________________ 164 mg
jednowodny siarczan żelazawy _____________________________________ 87 mg
tlenek manganu _________________________________________________ 42 mg
uwodniony chelat aminokwasowy miedzi ___________________________ 17,5 mg
jodek potasu ___________________________________________________ 0,78 mg
organiczna postać selenu wytworzona przez Saccaromyces cerevisiae  
CNCM I-3060 (inaktywowane drożdże selenowe) _______________________ 0,3 mg

Energia metaboliczna: 3,700 kcal/kg – 15,49MJ/kg

Substancje dodatkowe na 1 kg

Masa ciała psa (kg) 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90

Dawka dzienna (g) 80 130 170 215 250 290 360 425 490 550 605 660

Zalecane dawki żywieniowe

białko ogólne _______________________________________________ 24 %
tłuszcz _____________________________________________________ 14 %
włókno surowe ______________________________________________ 3 %
popiół surowy ______________________________________________7,8 %
wapń ______________________________________________________1,1 %
fosfor ______________________________________________________0,8 %
sód _____________________________________________________ 0,25 %
Omega 3 _________________________________________________ 0,78 %
Omega 6 ___________________________________________________2,1 %
magnez ____________________________________________________0,1 %

Składniki analityczne:

2 kg
12 kg

OPEN HERE
ZIP SYSTEM

Wilekość granulki 1:1
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 - okres stosowania powinien być ustalony przez lekarza weterynarii.

 - zalecane dzienne ilości wymienione zostały w tabeli karmienia

 - ilość karmy musi być dostosowana do wieku, zdrowia i poziomu aktywności 
zwierzęcia.

 - zwierzę musi zawsze mieć dostęp do świeżej wody pitnej.

 - aby zapewnić maksymalną skuteczność, właściciel zwierzęcia musi dokładnie 
poznać i zrozumieć zasady właściwego stosowania diety.

 - właściciel zwierzęcia musi otrzymać szczegółowe wyjaśnienie dotyczące 
leczenia diagnostycznego poprzez dietę eliminacyjną

Zalecane użycie:
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400 g

Zalecane dawki żywieniowe

witamina E (3a700)  ______________________________________  250 mg

biotyna (3a880)  __________________________________________  300 μg

cynk (monohydrat siarczanu cynku, 3b605) ____________________  25 mg

mangan (monohydrat siarczanu manganu, 3b503) ______________  1.4 mg

miedź (pentahydrat siarczanu miedzi, 3b405)  ___________________  1 mg

L-karnityna (3a910)  ______________________________________  200 mg

jod (bezwodny jodan wapnia, 3b202)  _______________________  0.75 mg

Energia metaboliczna: 100 g - 371,42 kJ / 100 g

Substancje dodatkowe na 1 kg

białko surowe ___________________________________________  10.6 %
tłuszcz __________________________________________________  4.8 %
popiół __________________________________________________  2.5 %
włókno surowe ____________________________________________  1 %
wilgotność ______________________________________________  79 %
Omega 3 _______________________________________________  0.75 %
Omega 6 _______________________________________________  0.52 %
EPA  ___________________________________________________  0.11 %
DHA  __________________________________________________  0.09 %
witamina E (całkowita  _________________________________  260 IU/kg

Składniki analityczne:

Masa ciała psa (kg)
Dawka dzienna (g)

minimum medium maximum

2,5 213 246 291

5 358 414 490

10 602 697 824

15 816 945 1116

20 1012 1172 1385

25 1197 1385 1637

30 1372 1588 1877

35 1540 1783 2107

40 1702 1971 2329

WSPOMAGANIE STAWÓW I OBNIŻENIE MASY CIAŁA
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta w puszkach dla psów

Zastosowanie:
- wspieranie metabolizmu stawów w przypadku choroby  

zwyrodnieniowej stawów

Wskazania do stosowania:
- choroba zwyrodnieniowa stawów, zwyrodnienie stawów
- dysplazja stawów 
- terapia wspomagająca po operacji ortopedycznej

Wytyczne dotyczące karmienia 
Maksymalnie 3 miesiące od rozpoczęcia użytkowania.

Skład:
mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego 57% (kurczak), ryby  
i produkty uboczne rybne 8% (śledź), tłuszcze i oleje (0,7% olej lniany, 0,4% 
olej rybi), minerały 1%, produkty uboczne pochodzenia roślinnego 1% 
(celuloza), MSM 0,1%, glukozamina 0,09%, siarczan chondroityny 0,03%
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Zastosowanie:
- wspomaganie funkcji skóry w przypadku dermatozy i nadmiernego 

wypadania włosów
- zmniejszenie objawów nietolerancji na składniki odżywcze i pokarmowe

Przeciwwskazania
Nie jest przeznaczona do codziennej diety! Jeśli dieta jest stosowana w 
nie wskazanych przypadkach, w przyszłości nie może być stosowana jako 
dieta eliminacyjna, jeśli to konieczne.

Wskazania do stosowania:
- dieta eliminacyjna 
- atopowe zapalenie skóry 
- nadmierne wypadanie włosów, niska jakość sierści
- długoterminowa dieta po diecie eliminacyjnej

Wytyczne dotyczące karmienia 
Zalecany okres stosowania: Wsparcie funkcji skóry: do dwóch miesięcy; 
Nietolerancja: od 3 do 8 tygodni, jeśli znikną objawy nietolerancji, dieta 
może być używana przez czas nieokreślony.

Skład:
kangur 65%, słodkie ziemniaki 3%, minerały 1,8%, oleje i tłuszcze  
(0,75% olej z łososia, 0,4% olej z ryb morskich)

RFLP    PCR

Każda partia jest sprawdzana 
przy użyciu metody RFLP 
PCR w laboratorium 
referencyjnym.

400 g

witamina D3 (3a671) _____________________________________ 360 I.E. 
witamina E (3a700) _______________________________________  54 mg 
witamina C (3a312) _______________________________________  72 mg 
biotyna _________________________________________  (3a880) 540 μg 
cynk (postać chelatu cynku, hydrat, 3b607) ___________________  27 mg 
mangan (chelat manganu hydrat glicyny, 3b506) ______________ 4,8 mg 
miedź (pentahydrat siarczanu miedzi, 3b405) __________________  1 mg 
jod (bezwodny jodan wapnia, 3b202) _______________________ 1,35 mg 
Energia metaboliczna: 86,17 kcal / 100 g - 360,55 kJ / 100 g

Substancje dodatkowe na 1 kg

białko surowe _____________________________________________ 12% 
tłuszcz __________________________________________________  3,6% 
popiół surowy ____________________________________________  2,1% 
włókno surowe ____________________________________________0,4% 
wilgotność _______________________________________________ 80% 
Omega 3 _______________________________________________  0,34% 
Omega 6 _______________________________________________  0.78 % 
EPA  ____________________________________________________  0.1 %
DHA  ___________________________________________________  0.1 %

Składniki analityczne

Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta w puszkach dla psów

CHOROBY SKÓRNE

Zalecane dawki żywieniowe

Masa ciała psa (kg)
Dawka dzienna (g)

minimum medium maximum

2,5 219 254 300

5 369 427 504

10 620 718 848

15 840 973 1150

20 1043 1207 1427

25 1233 1427 1687

30 1413 1636 1934

35 1586 1837 2171

40 1754 2030 2400

kangur

NOWE BIAŁKO

CRUELTY
FREE
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Zastosowanie:
- wspomaganie czynności wątroby w przebiegu przewlekłej  

niewydolności wątroby

Przeciwwskazania:
- zapalenie trzustki, hiperlipidemia, ciąża lub laktacja, szczenięta

Przewodnik po karmieniu
Zaleca się zasięgnąć opinii lekarza weterynarii przed zastosowaniem 
lub przed przedłużeniem dalszego stosowania karmy. Konieczne 
jest przeprowadzanie regularnych badań klinicznych i kontrola wagi 
zwierzęcia. Zalecaną dzienną ilość karmy, należy podzielić na mniejsze 
porcje w ciągu dnia. Zwierzę powinno posiadać stały dostęp do wody.

Okres stosowania/karmienia
Decyzja powinna być podjęta przez lekarza weterynarii i początkowy okres 
stosowania powinien wynosić do 6 miesięcy.

Skład:
mięso drobiowe, ryż, jabłko, olej z łososia, nasiona ostropestu plamistego, 
Yucca schidigera, FOS, MOS, węglan wapnia, chlorek sodu

400 g

Masa ciała psa (kg) 2,5–5 7–10 20–30 40–50 60–80

Dawka dzienna (g) 161–350 371–625 768–1350 1320–1930 1900–2970

Zalecane dawki żywieniowe

witamina D3 _____________________________________________ 200 IE
witamina E _____________________________________________ 30 mg
cynk (uwodniony chelat glicynowy cynku) ____________________ 27 mg
mangan (jednowodny siarczan manganu) ______________________3 mg
jod (bezwody jodan wapnia) ______________________________ 0,75 mg
tauryna _______________________________________________ 750 mg
L-karnityna ___________________________________________ 1000 mg

Energia metaboliczna: 115,00 kcal/100g – 482,00 kJ/100g

Substancje dodatkowe na 1 kg

białko surowe _____________________________________________5,5%
tłuszcz surowy _____________________________________________ 7%
popiół surowy _____________________________________________2,3%
włókno surowe ____________________________________________0,5%
wilgotność _______________________________________________ 75%
wapń ___________________________________________________0,25%
fosfor ____________________________________________________0,2%
sód_____________________________________________________0,15%
cukry (jako nfe) ___________________________________________6,98%
miedź ___________________________________________________0,1%
Omega 3 _________________________________________________0,3%
Omega 6 ________________________________________________1,05% 

Składniki analityczne

ZABURZENIA WĄTROBY
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta w puszkach dla psów
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400 g

Zalecane dawki żywieniowe

witamina A _____________________________________________ 6000 ie
witamina D3 _____________________________________________ 500 ie
witamina E ____________________________________________ 300 mg
witamina C _____________________________________________ 40 mg
cynk (uwodniony glicynowy chelat cynku) ____________________ 15 mg
mangan (jednowodny siarczan manganu) ______________________3 mg
jod (bezwodny jodan wapnia) _____________________________ 0,75 mg
tauryna _______________________________________________ 750 mg
Energia metaboliczna: 163,00 kcal/100g – 682,00 kJ/100g

Substancje dodatkowe na 1 kg

białko surowe _____________________________________________6,8%
tłuszcz surowy ___________________________________________10,8%
popiół surowy _____________________________________________1,9%
włókno surowe ____________________________________________0,5%
wilgotność _______________________________________________ 70%
wapń ____________________________________________________0,2%
fosfor ___________________________________________________0,14%
sód_____________________________________________________0,15%
potas ___________________________________________________0,32%
magnez _________________________________________________0,02%
Omega 3 _________________________________________________0,5%
Omega 6 _________________________________________________2,4%

Składniki analityczne:

Masa ciała psa (kg) 2,5–5 7,5–10 20–30 40–50 60–80

Dawka dzienna (g) 130–260 290–420 580–990 1000–1400 1450–2200

ZABURZENIA NEREK
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta w puszkach dla psów

Zastosowanie:
- wspomaganie czynności nerek w przypadku przewlekłej  

niewydolności nerek

Przeciwwskazania
Nie stosować w ciąży i podczas laktacji, u szczeniąt , przy niewydolności 
wątroby, której towarzyszy nieprawidłowe wydzielanie żółci.

Przewodnik po karmieniu
Zaleca się zasięgnąć opinii lekarza weterynarii przed zastosowaniem lub przed 
przedłużeniem dalszego stosowania karmy. Zwierzę powinno posiadać stały 
dostęp do wody. Zalecane dzienne ilości przedstawione w tabeli powinny 
uwzględniać aktualną kondycję zwierzęcia. Konieczne jest przeprowadzanie 
regularnych badań klinicznych i kontrola wagi zwierzęcia.

Okres stosowania/karmienia
Decyzja powinna być podjęta przez lekarza weterynarii i początkowy okres 
stosowania powinien wynosić do 6 miesięcy.

Skład:
mięso drobiowe, ryż, jaja w proszku, olej z łososia, Yucca schidigera, FOS, MOS, 
węglan wapnia
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400 g

Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta w puszkach dla psów

Masa ciała psa (kg) 2,5–5 7,5–10 20–30 40–50 60–80

Dawka dzienna (g) 200–400 500–700 900–1430 1540–2000 2080–3100

Zalecane dawki żywieniowe

witamina A _____________________________________________ 5000 ie
witamina D3 _____________________________________________ 500 ie
witamina E ____________________________________________ 100 mg
cynk (uwodniony chelat glicynowy cynku) ____________________ 15 mg
mangan (jednowodny siarczan manganu) ______________________3 mg
jod (bezwody jodan wapnia) ______________________________ 0,75 mg
energia metaboliczna_______________________________ 112 kcal/100g
Energia metaboliczna: 112,00 kcal/100g – 469,00 kJ/100g

Substancje dodatkowe na 1 kg

lecytyna _____________________________________________ 1 200 mg
sepiolit _______________________________________________ 700 mg

Dodatki technologiczne na 1 kg

białko surowe _____________________________________________7,6%
tłuszcz surowy ____________________________________________3,9%
popiół surowy _____________________________________________2,5%
włókno surowe ____________________________________________0,6%
wilgotność _______________________________________________ 76%
sód_____________________________________________________0,14%
wapń ___________________________________________________0,27%
potas ___________________________________________________0,27%
Omega 3 _________________________________________________0,1%

Składniki analityczne:

Zastosowanie:
- łagodzenie ostrych stanów chorobowych jelit przebiegających  

z zaburzeniem wchłaniania.
- zrekompensowanie upośledzonego wchłaniania

Przewodnik po karmieniu
Zaleca się zasięgnąć opinii lekarza weterynarii przed zastosowaniem. 
Stosować w okresie ostrej biegunki oraz podczas powrotu do zdrowia. 
Zalecaną dzienną ilość karmy, należy podzielić na mniejsze porcje w ciągu 
dnia. Upewnij się, czy twoje zwierzę zawsze ma dostęp do odpowiedniej 
ilości świeżej wody. Zalecane dzienne ilości przedstawione w tabeli, należy 
dostosować do wieku, kondycji i aktywności zwierzęcia. 

Okres stosowania/karmienia
Decyzję powinien podjąć lekarz weterynarii.  Ostre zaburzenia jelitowe: 
od 1 do 2 tygodni, nieprawidłowe trawienie: od 3 do 12 tygodni, ale 
dożywotnio w przypadku przewlekłej niewydolności trzustki.

Skład:
mięso indyka, mięso ryb (łosoś, śledź, tuńczyk), ryż naturalny, jabłko, 
drożdże, olej z łososia, glinka lecznicza, yucca schidigera, FOS, MOS, 
węglan wapnia, chlorek sodu

ZABURZENIE PRZEWODU POKARMOWEGO
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400 g

Zalecane dawki żywieniowe dla psa

Zalecane dawki żywieniowe dla kota

witamina d3 _____________________________________________ 360 IE
witamina e _____________________________________________ 54 mg
witamina c _____________________________________________ 72 mg
cynk (uwodniony glicynowy chelat cynku) ____________________ 27 mg
mangan (jednowodny siarczan manganu) ____________________ 5,4 mg
L-karnityna ___________________________________________ 1000 mg
biotyna _______________________________________________ 525 mg
tauryna __________________________________________________2000
Energia metaboliczna: 133,00 kcal/100g – 557,00 kJ/100g

Substancje dodatkowe na 1 kg

białko surowe _____________________________________________ 10,5
tłuszcz surowy _____________________________________________ 9,5
popiół surowy ______________________________________________ 2,2
włókno surowe _____________________________________________ 1,3
wilgotność _________________________________________________75
wapń ____________________________________________________  0,25
fosfor _____________________________________________________ 0,2
magnez __________________________________________________ 0,03
Omega 3 __________________________________________________ 0,6
Omega 6 __________________________________________________ 1,2

Składniki analityczne:

Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta w puszkach dla psów i kotów

Masa ciała psa (kg) 2,5–5 7,5–10 20–30 40–50 60–80

Dawka dzienna (g) 160–340 352–591 727–1340 1222–1827 1657–2800

Masa ciała kota (kg) 2–3 4–5 6–7 8–9

Dawka dzienna (g) 100–166 151–234 198–293 240–350

REGENERACJA U PSÓW I KOTÓW

Zastosowanie:
- odżywienie i rekonwalescencja
- zespół stłuszczenia  wątroby u kotów

Przeciwwskazania:
- niewydolność nerek
- zapalenie trzustki

Przewodnik po karmieniu
W przypadku karmienia przez zgłębnik podawanie powinno odbywa się pod 
ścisłym nadzorem weterynaryjnym. Zalecane dzienne ilości są przedstawione  
w tabeli, dzienną ilość należy dostosować do aktualnej kondycji/stanu 
zwierzęcia.

Okres stosowania/karmienia
Do czasu osiągnięcia poprawy.

Skład:
mięso ryby (łosoś, śledź), mięso z kurczaka, olej z łososia, olej morski, FOS, 
MOS, związki mineralne



DIETY WETERYNARYJNE
DLA KOTÓW
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CHOROBY SKÓRNE
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla kotów

Zastosowanie:
- zmniejszenie objawów nietolerancji na składniki odżywcze i pokarmowe
- wspomaganie funkcji skóry w przebiegu chorób skórnych i utraty włosów

Wskazania do stosowania:
- niepożądane reakcje pokarmowe – objawy dermatologiczne i żołądkowo-jelitowe
- atopowe zapalenie skóry, zapalenie ucha zewnętrznego, choroby skórne (wrażliwe na cynk, witaminy i inne)
- alergiczne pchle zapalenie skóry
- wspomaganie procesu gojenia się ran i zmian skórnych
- wspomaganie w przypadku wypadania włosów i złej jakości sierści
- dieta odpowiednia do długotrwałego stosowania po zakończeniu diety eliminacyjnej

Skład:
łosoś (40%), skrobia ryżowa (30%), hydrolizat białka z łososia (10%), tłuszcz z kurczaka, siemię lniane, olej z łososia (3%), 
zhydrolizowana wątroba kurcząt, suszone jabłka, algi (Schizochytrium limacinum), poddane obróbce kultury drożdży (0,5%), 
mannanoligosacharydy (150 mg/kg), ekstrakt z yucca schidigera 100 mg/kg)

 łosoś, zhydrolizowane białko z łososia oraz formuła ze skrobi ryżowej

 bogactwo składników wspomagających skórę – witamina A, witamina E, biotyna, cynk i selen

 algi – unikatowe, zrównoważone źródło wysokiej jakości Omega 3
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Masa ciała kota (kg) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dawka dzienna (g) 40 50 65 75 80 85 90 110 125

Zalecane dawki żywieniowe

1,5 kg
5 kg

OPEN HERE
ZIP SYSTEM

Wielkość granulki 1:1

CHOROBY SKÓRNE
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla kotów

Witaminy:
witamina A ______________________________________________ 24 000 I.U.
witamina D3 _______________________________________________ 850 I.U.
witamina E (α-tokoferol) (3a700) _______________________________ 600 mg
biotyna (3a880)______________________________________________ 2,5 mg

Mikroelementy:
uwodniony chelat aminokwasowy cynku ____________________________ 150 mg
jednowodny siarczan żelazawy _________________________________ 50 mg
tlenek manganu _____________________________________________ 60 mg
uwodniony chelat aminokwasowy miedzi ________________________ 12 mg
jodek potasu _________________________________________________ 4 mg
organiczna postać selenu wytworzona przez saccaromyces cerevisiae cncm i-3060 
(inaktywowane drożdże selenowe) ________________________________ 0,2 mg

Energia metaboliczna: 3850 kcal/kg

Substancje dodatkowe na 1 kg

białko surowe _______________________________________________28
tłuszcz całkowity _____________________________________________17
włókno surowe _______________________________________________2
popiół surowy ______________________________________________ 7,8
Omega 3 __________________________________________________ 3,2
Omega 6 __________________________________________________ 2,4
wapń _____________________________________________________ 1,3
fosfor _____________________________________________________ 1,1
sód_______________________________________________________ 0,9
magnez __________________________________________________ 0,15
EPA ______________________________________________________ 0,3
DHA ______________________________________________________ 0,5

Składniki analityczne:
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ZDROWIE DRÓG MOCZOWYCH
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla kotów

Zastosowanie:
- rozpuszczanie kamieni struwitowych
- ograniczenie nawrotów kamicy moczowej struwitowej
- ograniczenie procesu powstawania kamieni szczawianowych

Wskazania do stosowania:
- rozpuszczanie kamieni struwitowych
- ograniczenie nawrotów kamicy moczowej struwitowej
- ograniczenie procesu powstawania kamieni szczawianowych
- choroby dolnego odcinka dróg moczowych (u pacjentów bez nawrotów, nieoperacyjnych)

Przeciwwskazania:
- niewydolność nerek
- niewydolność mięśnia sercowego
- okres wzrostu, ciąża
- zapalenie trzustki
- leczenie substancjami zakwaszającymi mocz
- choroby dolnego odcinka dróg moczowych - wskazania do zabiegu chirurgicznego (pacjenci z nawrotami choroby)

Skład:
ryż (50%), mięso kurcząt (27%), tłuszcz drobiowy, suszone jabłka, olej z łososia, białko ziemniaków, chlorek sodu, 
hydrolizowana wątroba z kurcząt, drożdże piwowarskie, siarczan wapnia (0.2%, substancja zakwaszająca mocz), mieszanka 
ziołowa zawierająca Vaccinium vitisidaea, Urtica dioica, Carlina acaulis (2,000 mg/kg), mannanooligosacharydy (150 mg/kg), 
fruktooligosacharydy (100 mg/kg), wysiąg z Yucca schidigera (100 mg/kg)

 dieta oparta na ryżu/mięsie kurcząt, o zbilansowanych proporcjach aminokwasów i składników mineralnych

 kontrola pH oraz RSS

 kompozycja ziół o właściwościach wspomagających

 Klinicznie dowiedziona kontrola pH (średni poziom 6,2)
 Klinicznie dowiedziona skuteczność w leczeniu kamicy moczowej struwitowej 

oraz w profilaktyce kamicy moczanowej szczawianowej (RSS dla struwitów <1) 
urolithiasis (RSS dla struwitów <1)



31

Masa ciała kota (kg) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dawka dzienna (g) 30 45 60 70 80 90 100 110 120

Zalecane dawki żywieniowe

1,5 kg
5 kg

OPEN HERE
ZIP SYSTEM

Wielkość granulki 1:1

Witaminy:
witamina A_________________________________________________  24 000 I.U.
witamina D3 __________________________________________________ 500 I.U.
witamina E (α-tokoferol) (3a700) _______________________________ 1 000 mg

Mikroelementy:
uuwodniony chelat aminokwasowy cynku ____________________________ 24 mg
tlenek cynku ____________________________________________________ 76 mg
jednowodny siarczan żelazawy _____________________________________  50 mg
tlenek manganu _________________________________________________  50 mg
uwodniony chelat aminokwasowy miedzi _____________________________  3 mg
jodek potasu ____________________________________________________ 3,5 mg
organiczna postać selenu wytworzona przez Saccaromyces cerevisiae CNCM I-3060 
(inaktywowane drożdże selenowe) __________________________________ 0,2 mg

Energia metaboliczna: 3,820 kcal/kg

Substancje dodatkowe na 1 kg

białko ogólne _______________________________________________ 32 %
tłuszcz _____________________________________________________ 15 %
włókno surowe ______________________________________________ 3 %
popiół surowy _____________________________________________  7,8 %
Omega 3 _________________________________________________  0,49 %
Omega 6 _________________________________________________ 2,05 %
wapń ____________________________________________________ 0,75 %
fosfor ______________________________________________________0,6 %
sód ______________________________________________________  1,1 %
magnez __________________________________________________  0,06 %
potas ____________________________________________________  0,35 %
chlorki _____________________________________________________1,5 %
siarka_____________________________________________________  0,5 %
hydroksyprolina ____________________________________________  0,4 %
tauryna ___________________________________________________  0,2 %
witamina D ____________________________________________ 500 I.U./kg

Składniki analityczne:

ZDROWIE DRÓG MOCZOWYCH
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla kotów
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 dieta weterynaryjna oparta na ryżu/jajach, niskobiałkowa, o niskiej zawartości fosforu i sodu

 wzbogacona substancjami alkalizującymi (cytrynian potasu)

 wysoka zawartość argininy, tauryny, witamin, kwasów Omega 3 oraz energii

ZABURZENIA SERCA I NEREK
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla kotów

Zastosowanie:
- wspomaganie czynności nerek w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek
- wspomaganie czynności mięśnia sercowego w przebiegu przewlekłej niewydolności serca

Wskazania do stosowania:
- przewlekła niewydolność nerek
- niewydolność mięśnia sercowego (we wczesnych stadiach)
- nadciśnienie

Przeciwwskazania:
- okres wzrostu, ciąża, laktacja
- zapalenie trzustki

Skład:
ryż (46%), suszone jaja (15%), olej z łososia (7%), tłuszcz drobiowy, suszone jabłka, białko ziemniaków, hydrolizowana wątroba 
z kurcząt, drożdże piwowarskie, węglan wapnia (1.7%), cytrynian potasu(0.7%), wyciągi ziół i owoców (300 mg/kg – rozmaryn, 
winogrona, ostryż długi, cytrusy, goździki), mannanooligosacharydy (160 mg/kg), fruktooligosacharydy (130 mg/kg), wyciąg  
z Yucca schidigera (100 mg/kg)

 Dowiedziona wysoka jakość białka
 Wysoka zawartość argininy (1,6%)
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Witaminy:
witamina A_________________________________________________  24 000 I.U.
witamina D3 __________________________________________________ 800 I.U.
witamina E (α-tokoferoll) (3a700) _______________________________ 1 000 mg

Mikroelementy:
uwodniony chelat aminokwasowy cynku _____________________________  24 mg
tlenek cynku ____________________________________________________  76 mg
jednowodny siarczan żelazawy _____________________________________  50 mg
tlenek manganu _________________________________________________  50 mg
uwodniony chelat aminokwasowy miedzi _____________________________  3 mg
jodek potasu ____________________________________________________ 3,5 mg
organiczna postać selenu wytworzona przez Saccaromyces cerevisiae  
CNCM I-3060 (inaktywowane drożdże selenowe) _______________________ 0,2 mg
Aminkwasy:
L-karnityna ____________________________________________________ 200 mg
arginina ____________________________________________________ 2 600 mg

Energia metaboliczna: 3,960 kcal/kg – 16,58MJ/kg

Substancje dodatkowe na 1 kg

białko ogólne _______________________________________________ 24 %
tłuszcz _____________________________________________________ 18 %
włókno surowe ____________________________________________  2,2 %
popiół surowy _____________________________________________  5,2 %
Omega 3 _________________________________________________  0,84 %
Omega 6 _________________________________________________  2,74 %
wapń _____________________________________________________  0,7 %
fosfor _____________________________________________________  0,4 %
sód _____________________________________________________  0,35 %
magnez __________________________________________________  0,07 %
potas _____________________________________________________  0,4 %
arginina __________________________________________________  1,6 %
tauryna ___________________________________________________  0,2 %

Składniki analityczne:

OPEN HERE
ZIP SYSTEM

Masa ciała kota (kg) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dawka dzienna (g) 35 50 60 70 80 90 100 110 120

Zalecane dawki żywieniowe

1,5 kg
5 kg

Wielkość granulki 1:1

ZABURZENIA SERCA I NEREK
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla kotów
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 oparta na mięsie kurcząt/kukurydzy/białku ziemniaków/jęczmieniu, o obniżonej zawartości energii

 bardzo niska zawartość skrobi i cukrów

 wysoka zawartość witamin, L-karnityny, i kwasów Omega-3

CUKRZYCA I KONTROLA WAGI
Kompletna i zbilansowana dieta weterynaryjna dla kotów

 Dowiedziona klinicznie skuteczność (w badaniu o naprzemiennym modelu) kontroli 
stężenia glukozy we krwi oraz poziomu insulinyl

Zastosowanie:
- cukrzyca
- obniżenie nadmiernie wysokiej masy ciała

Wskazania do stosowania:
- cukrzyca
- otyłość i kontrola masy ciała
- utrzymywanie optymalnej masy ciała
- zaparcia przy zachowanej motoryce okrężnicy

Przeciwwskazania:
- wzrost
- ciąża
- okres rekonwalescencji
- przewlekła niewydolność nerek

Skład:
mięso kurcząt, kukurydza(20%), mięso z indyka, jęczmień(10%), suszone jabłka, gluten kukurydziany, olej z łososia, tłuszcz
drobiowy, włókno celulozowe, hydrolizowana wątroba z kurcząt, drożdże piwowarskie, chlorek sodu, wyciągi ziół i owoców
(300 mg/kg – rozmaryn, winogrona, ostryż długi, cytrusy, goździki), siarczan glukozaminy (290 mg/kg), siarczan chondroityny
(190 mg/kg), mannanooligosacharydy (150 mg/kg), fruktooligosacharydy (100 mg/kg), wyciąg z Yucca schidigera (100 mg/kg)
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1,5 kg
5 kg

OPEN HERE
ZIP SYSTEM

Witaminy:
witamina A_________________________________________________  24 000 I.U.
witamina D3 __________________________________________________ 800 I.U.
witamina E (α-tokoferol) (3a700) _______________________________ 1 000 mg

Mikroelementy:
uwodniony chelat aminokwasowy cynku _____________________________ 24 mg
tlenek cynku ____________________________________________________ 66 mg
jednowodny siarczan żelazawy _____________________________________ 50 mg
tlenek manganu _________________________________________________  30 mg
uwodniony chelat aminokwasowy miedzi _____________________________ 2 mg
jodek potasu ____________________________________________________ 2,5 mg
organiczna postać selenu wytworzona przez Saccaromyces cerevisiae  
CNCM I-3060 (inaktywowane drożdże selenowe) _______________________ 0,2 mg

Aminokwasy:
L-karnityna _____________________________________________ 500 mg500 mg

Energia metaboliczna: 3,610 kcal/kg – 15,1MJ/kg

Substancje dodatkowe na 1 kg

białko ogólne __________________________________________________________________________ 44 %
tłuszcz ________________________________________________________________________________ 14 %
włókno surowe _______________________________________________________________________ 6,5 %
popiół surowy ________________________________________________________________________  7,5 %
Omega 3 ____________________________________________________________________________  0,47 %
Omega 6 ____________________________________________________________________________  1,67 %
wapń ________________________________________________________________________________ 1,4 %
fosfor ________________________________________________________________________________  1,1 %
sód _________________________________________________________________________________  0,3 %
magnez _____________________________________________________________________________ 0,08 %
starch ________________________________________________________________________________ 17 %
cukry całkowite _______________________________________________________________________  0,9 %

Składniki analityczne:

Zalecane dawki żywieniowe u pacjentów z cukrzycą:

Masa ciała 
kota (kg)

Dawka dzienna (w g) 
dla kotów o masie ciała 
niższej niż optymalna

Dawka dzienna (w g)  
dla kotów o prawidłowej 
masie ciała i aktywności 

ruchowej

Dawka dzienna (w g) dla 
kotów o niskiej aktywności 
ruchowej, kastrowanych/ 

sterylizowanych, z nadwagą

3 73 61 49

3,5 81 67 51

4 89 74 59

4,5 96 80 64

5 103 86 69

5,5 110 91 73

6 117 97 78

Zalecane dawki żywieniowe przy otyłości:

Docelowa 
masa kota 

(kg)

Obniżenie masy ciała 
o 30%, dawka dzienna 

(w g)

Obniżenie masy ciała  
o 40 %, dawka dzienna 

(w g)

Dawka dzienna przy 
utrzymywaniu optymalnej 

masy ciała (w g)

3 41 35 49

3,5 44 38 51

4 46 40 59

4,5 51 41 64

5 51 43 69

5,5 53 45 73

6 55 47 78 Wielkość granulki 1:1

CUKRZYCA I KONTROLA WAGI
Kompletna i zbilansowana dieta weterynaryjna dla kotów
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 Klinicznie dowiedziona wysoka strawność i smakowitość diety oraz poprawa 
konsystencji stolca

 dieta weterynaryjna o wysokiej strawności, oparta na ryżu/łososiu/hydrolizowanym białku/suszonych jajach

 o obniżonej zawartości tłuszczu i wysokiej zawartości kwasów Omega 3

 kultury drożdży poddane specjalnej obróbce, wysoka zawartość FOS i MOS oraz wyciąg z Yucca

Zastosowanie:
- łagodzenie ostrych stanów chorobowych jelit przebiegających z zaburzeniem wchłaniania
- zrekompensowanie upośledzonego wchłaniania
Wskazania do stosowania:
- ostre i przewlekłe zapalenie żołądka/zapalenie żołądka i jelit
- ostra i przewlekła biegunka
- zapalenie jelita grubego
- choroba zapalna jelit (IBD)
- przewlekłe zapalenie trzustki
- upośledzenie wchłaniania, zaburzenia trawienia, zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki
- niepożądane reakcje na pożywienie
Przeciwwskazania:
- encefalopatia wątrobowa
- przewlekła niewydolność nerek
Skład:
ryż (44%), łosoś (25%), hydrolizowane białko z łososia (8%), suszone jaja (5%), suszone jabłka, tłuszcz drobiowy, olej 
z łososia, hydrolizowana wątroba z kurcząt, drożdże piwowarskie, poddane specjalnej obróbce kultury drożdży (0,5%), wyciągi 
ziół i owoców (300 mg/kg – rozmaryn, winogrona, ostryż długi, cytrusy, goździki), mannanooligosacharydy (160 mg/kg), 
fruktooligosacharydy (130 mg/kg), wyciąg z Yucca schidigera (100 mg/kg)

Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla kotów

ZABURZENIE PRZEWODU POKARMOWEGO I TRZUSTKI
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Witaminy
witamina A__________________________________________________24 000 I.U.
witamina D3 __________________________________________________ 800 I.U.
witamina E (α-tokoferol) (3a700) _______________________________ 1 000 mg

Mikroelementy:
uwodniony chelat aminokwasowy cynku _____________________________ 24 mg
tlenek cynku ____________________________________________________ 76 mg
jednowodny siarczan żelazawy _____________________________________ 50 mg
tlenek manganu _________________________________________________ 50 mg
uwodniony chelat aminokwasowy miedzi _____________________________  3 mg
jodek potasu ____________________________________________________ 3,5 mg
organiczna postać selenu wytworzona przez Saccaromyces cerevisiae  
CNCM I-3060 (inaktywowane drożdże selenowe) _______________________ 0,2 mg

Energia metaboliczna: 3,600 kcal/kg – 15,07MJ/kg

Substancje dodatkowe na 1 kg

białko ogólne _______________________________________________ 32 %
tłuszcz _____________________________________________________ 12 %
włókno surowe _____________________________________________2,5 %
popiół surowy ______________________________________________ _8 %
Omega 3 ___________________________________________________0,9 %
Omega 6 _________________________________________________ 1,78 %
wapń ______________________________________________________1,4 %
fosfor ______________________________________________________1,1 %
sód _______________________________________________________0,5 %
magnez __________________________________________________ 0,14 %
potas ______________________________________________________0,5 %

Składniki analityczne:

1,5 kg
5 kg

OPEN HERE
ZIP SYSTEM

Masa ciała kota (kg) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dawka dzienna (g) 40 50 65 75 85 100 105 115 125

Zalecane dawki żywieniowe

Wielkość granulki 1:1

Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna dla kotów

ZABURZENIE PRZEWODU POKARMOWEGO I TRZUSTKI
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200 g

ZDROWIE DRÓG MOCZOWYCH
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna w puszkach dla kotów

Zastosowanie:
- rozpuszczanie kamieni struwitowych
- ograniczenie nawrotów kamicy moczowej struwitowej

Przeciwwskazania
Nie stosować u kotów w ciąży i podczas laktacji, u kociąt, w przypadku 
przewlekłej niewydolności nerek, kwasicy metabolicznej, niewydolności 
serca, w nadciśnieniu, podczas leczenia lekami zakwaszającymi mocz bez 
regularnej kontroli pH, przy wrażliwym żołądku.

Przewodnik po karmieniu
Zaleca się zasięgnąć opinii lekarza weterynarii przed zastosowaniem lub 
przed przedłużeniem dalszego stosowania karmy. Zwierzę powinno posiadać 
stały dostęp do wody. Zalecane dzienne ilości są przedstawione w tabeli, 
dzienna dawka powinna być dostosowana do wieku, kondycji i aktywności 
zwierzęcia.

Okres stosowania/karmienia
W przypadku rozpuszczania kamieni struwitowych: 5-12 tygodni, w celu 
zmniejszenia ryzyka nawrotów kamicy struwitowej do 6 miesięcy.

Skład:
mięso drobiowe, ryż, węglan wapnia, chlorek sodu, żurawina, olej z łososia, 
ekstrakt z omułka zielonowargowego

Masa ciała kota (kg) 2–3 4–5 6–7 8–9

Dawka dzienna (g) 100–200 181–280 237–351 288–410

Zalecane dawki żywieniowe

białko surowe _____________________________________________7,5%
tłuszcz surowy _____________________________________________ 6%
popiół surowy _____________________________________________1,5%
włókno surowe ____________________________________________0,3%
wilgotność _______________________________________________ 78%
wapń ___________________________________________________0,17%
fosfor ___________________________________________________0,16%
sód_____________________________________________________0,22%
potas ___________________________________________________0,23%
magnez _________________________________________________0,01%
chlorki ___________________________________________________0,4%
siarka ___________________________________________________0,08%
Omega 3 _________________________________________________0,2%

Składniki analityczne:

l ecytyna ______________________________________________1 200 I.E.

Dodatki technologiczne na 1 kg

witamina A ____________________________________________50000 IE
witamina D3 _____________________________________________ 200 IE
witamina E ____________________________________________ 100 mg
cynk (glicynowy chelat cynku)______________________________ 15 mg
mangan (jednowodny siarczan manganu) ______________________3 mg
jod (bezwody jodan wapnia) ______________________________ 0,75 mg
dl-metionina __________________________________________ 1500 mg
tauryna _______________________________________________ 600 mg

Energia metaboliczna: 128 kcal/100g

Substancje dodatkowe na 1 kg



39

Zastosowanie:
- wspomaganie czynności nerek w przypadku przewlekłej niewydolności.

Przeciwwskazania
Nie stosować u kotów w ciąży i podczas laktacji, u kociąt, przy niewydolności 
wątroby, której towarzyszy nieprawidłowe wydzielanie żółci.

Przewodnik po karmieniu
Zaleca się zasięgnąć opinii lekarza weterynarii przed zastosowaniem 
lub przed przedłużeniem dalszego stosowania karmy. Zwierzę powinno 
posiadać stały dostęp do wody. Zalecane dzienne ilości przedstawione w 
tabeli powinny uwzględniać aktualną kondycję zwierzęcia. Konieczne jest 
przeprowadzanie regularnych badań klinicznych i kontrola wagi zwierzęcia.

Okres stosowania/karmienia
Decyzja powinna być podjęta przez lekarza weterynarii i początkowy okres 
stosowania powinien wynosić do 6 miesięcy.

Skład:
mięso drobiowe, ryż, jaja w proszku, olej z łososia, Yucca schidigera, FOS, 
MOS, węglan wapnia

200 g

Masa ciała kota (kg) 2–3 4–5 6–7 8–9

Dawka dzienna (g) 100–135 123–190 161–239 196–290

Zalecane dawki żywieniowe

witamina A _____________________________________________ 60000 IE

witamina D3 ______________________________________________ 500 IE

witamina E ______________________________________________200 mg

witamina C _______________________________________________40 mg

cynk (uwodniony chelat glicynowy cynku) ______________________15 mg

mangan (jednowodny siarczan manganu) _______________________ 3 mg

jod (bezwody jodan wapnia) _______________________________ 0,75 mg

DL-metionina ___________________________________________1500 mg

Energia metaboliczna: 158,00 kcal/100g – 662,00 kJ/100g

Substancje dodatkowe na 1 kg

białko surowe _______________________________________________ 7%

tłuszcz surowy ____________________________________________ 10,8%

popiół surowy ______________________________________________ 1,9%

włókno surowe ____________________________________________ 0,31%

wilgotność ________________________________________________ 70%

wapń _____________________________________________________ 0,2%

fosfor ____________________________________________________ 0,14%

sód______________________________________________________ 0,16%

potas ____________________________________________________ 0,32%

magnez __________________________________________________ 0,02%

Omega 3 __________________________________________________ 0,5%

Omega 6 __________________________________________________ 2,4%

Składniki analityczne:

ZABURZENIA NEREK
Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna w puszkach dla kotów
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200 g

witamina A _____________________________________________ 50000 IE
witamina D3 ______________________________________________ 300 IE
witamina E _______________________________________________90 mg
cynk (uwodniony chelat glicynowy cynku) ______________________15 mg
mangan (jednowodny siarczan manganu) _______________________ 3 mg
jod (bezwody jodan wapnia) _______________________________ 0,75 mg
tauryna ________________________________________________1000 mg 

Energia metaboliczna:: 108,00 kcal/100g – 452,00 kJ/100g

Substancje dodatkowe na 1 kg

lecytyna ______________________________________________ 1 200 IE
sepiolit _______________________________________________ 700 mg

Dodatki technologiczne na 1 kg

białko surowe _____________________________________________9,3%
tłuszcz surowy ____________________________________________4,1%
popiół surowy _____________________________________________2,5%
włókno surowe ____________________________________________0,6%
wilgotność _______________________________________________ 80%
sód_____________________________________________________0,14%
wapń ___________________________________________________0,34%
potas ___________________________________________________0,27%
magnez _________________________________________________0,01%
Omega 3 _________________________________________________0,1%

Składniki analityczne:

Masa ciała kota (kg) 2–3 4–5 6–7 8–9

Dawka dzienna (g) 184–245 223–345 292–432 354–500

Zalecane dawki żywieniowe

Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta weterynaryjna w puszkach dla kotów

ZABURZENIE PRZEWODU POKARMOWEGO

Zastosowanie:
- łagodzenie ostrych stanów chorobowych jelit przebiegających  

z zaburzeniem wchłaniania.
- zrekompensowanie upośledzonego wchłaniania

Przewodnik po karmieniu
Zaleca się zasięgnąć opinii lekarza weterynarii przed zastosowaniem. 
Stosować w okresie ostrej biegunki oraz podczas powrotu do zdrowia. 
Zalecaną dzienną ilość karmy, należy podzielić na mniejsze porcje w ciągu 
dnia. Upewnij się, czy twoje zwierzę zawsze ma dostęp do odpowiedniej 
ilości świeżej wody. Zalecane dzienne ilości przedstawione w tabeli, należy 
dostosować do wieku, kondycji i aktywności zwierzęcia. 

Okres stosowania/karmienia
Decyzję powinien podjąć lekarz weterynarii.  Ostre zaburzenia jelitowe: 
od 1 do 2 tygodni, nieprawidłowe trawienie: od 3 do 12 tygodni, ale 
dożywotnio w przypadku przewlekłej niewydolności trzustki.

Skład:
mięso indyka, mięso ryb (łosoś, śledź, tuńczyk), ryż naturalny, jabłko, 
drożdże, olej z łososia, glinka lecznicza, yucca schidigera, FOS, MOS, 
węglan wapnia, chlorek sodu
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400 g

Zalecane dawki żywieniowe dla psa

Zalecane dawki żywieniowe dla kota

witamina d3 _____________________________________________ 360 IE
witamina e _____________________________________________ 54 mg
witamina c _____________________________________________ 72 mg
cynk (uwodniony glicynowy chelat cynku) ____________________ 27 mg
mangan (jednowodny siarczan manganu) ____________________ 5,4 mg
L-karnityna ___________________________________________ 1000 mg
biotyna _______________________________________________ 525 mg
tauryna __________________________________________________2000
Energia metaboliczna: 133,00 kcal/100g

Substancje dodatkowe na 1 kg

białko surowe _____________________________________________ 10,5
tłuszcz surowy _____________________________________________ 9,5
popiół surowy ______________________________________________ 2,2
włókno surowe _____________________________________________ 1,3
wilgotność _________________________________________________75
wapń ____________________________________________________  0,25
fosfor _____________________________________________________ 0,2
magnez __________________________________________________ 0,03
Omega 3 __________________________________________________ 0,6
Omega 6 __________________________________________________ 1,2

Składniki analityczne:

Masa ciała psa (kg) 2,5–5 7,5–10 20–30 40–50 60–80

Dawka dzienna (g) 160–340 352–591 727–1340 1222–1827 1657–2800

Masa ciała kota (kg) 2–3 4–5 6–7 8–9

Dawka dzienna (g) 100–166 151–234 198–293 240–350

Zastosowanie:
- odżywienie i rekonwalescencja
- zespół stłuszczenia  wątroby u kotów

Przeciwwskazania:
- niewydolność nerek
- zapalenie trzustki

Przewodnik po karmieniu
W przypadku karmienia przez zgłębnik podawanie powinno odbywa się pod 
ścisłym nadzorem weterynaryjnym. Zalecane dzienne ilości są przedstawione  
w tabeli, dzienną ilość należy dostosować do aktualnej kondycji/stanu 
zwierzęcia.

Okres stosowania/karmienia
Do czasu osiągnięcia poprawy.

Skład:
mięso ryby (łosoś, śledź), mięso z kurczaka, olej z łososia, olej z ryb morskich, 
FOS, MOS, związki mineralne

Pełnoporcjowa i zbilansowana dieta w puszkach dla psów i kotów

REGENERACJA U PSÓW I KOTÓW
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Pełnoporcjowe i zbilansowane diety weterynaryjne dla psów i kotów



PLATFORMA ZAMÓWIEŃ MEDiVET
DOSTĘPNA RÓWNIEŻ JAKO APLIKACJA MOBILNA

Łatwiejszy i szybszy import faktur wystawionych  przez MEDiVET 
S.A. do programu Klinika XP. Instrukcja do pobrania na: 
www.medivet.pl/uslugi.

Zyskaj komfort zakupów!

INTEGRACJA Z KLINIKĄ XP

Łatwy i szybszy import  
faktur do Klinika XP

Bezpieczeństwo  
przesyłanych danych

Szybka konfiguracja  
w kilku krokach

Zaopatrzenie Twojej lecznicy

ZAMAWIAJ:  
GDZIE CHCESZ 
KIEDY CHCESZ 
JAK CHCESZ

PRODUKT 2 100 ML

PRODUKT 1 1000 MG

ROZTWÓR / FIRMA 2

ZAWIESINA / FIRMA 2

PLATFORMA



Niezawodny partner 
lekarzy weterynarii

www .mycalibra .pl

Zamawiaj online na www.medivet.pl

MEDiVET S.A zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów w druku

PRODUKTY
USŁUGI
EDUKACJA

www.medivet.pl
Zadzwoń i zamów
801 00 25 25  | 61 622 55 55
pn.-pt. 7:30-20:00, sb. 8:00-16:00


