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ΈΡΈΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Η καινοτομία και η τεχνολογία αιχμής χαρακτηρί-
ζουν όλους τους συνεργάτες μας. Το να ισορρο-
πήσουμε μεταξύ θεμάτων αποτελεσματικότητας και 
ασφάλειας κάνει το έργο μας πιο απαιτητικό.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Πληρούμε τις πιο αυστηρές απαιτήσεις παραγω-
γής. Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται σε εργο-
στάσια που η γραμμή παραγωγής πληροί τις ίδιες 
προδιαγραφές με αυτές των ανθρώπινων φαρμά-
κων. Από τις πρώτες ύλες μέχρι τη διανομή, τα πά-
ντα βρίσκονται κάτω από συνεχή έλεγχο.

ΟΜΑΔΑ 
Η ομάδα και οι συνεργάτες της VetExpert είναι οι 
καλύτεροι επαγγελματίες στους τομείς τους. Προ-
σωπικά ταλέντα και γνώση συνδυασμένα με αφοσί-
ωση επιτυγχάνουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Προ-
σπαθούμε να διατηρούμε καλές σχέσεις μέσα και 
έξω από την εταιρεία, ώστε αυτό να αντικατοπτρίζει 
την υγεία της εταιρείας. Τα πιο σημαντικά θέματα 
της VetExpert είναι η ομάδα των εργαζομένων, οι 
συνεργάτες και η φροντίδα για τους πελάτες μας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η αποστολή μας είναι να αναπτύξουμε καινοτόμα 
προϊόντα, βασισμένα σε επιστημονικά στοιχεία, 
τα οποία θα υποστηρίζουν τις θεραπευτικές επιλο-
γές των κτηνιάτρων και η χρήση τους θα συμβάλ-
λει στην ευζωία των μικρών μας φίλων.
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•  Παρέχει προστασία τριών σημείων
•  Αναπλάθει τους αρθρικούς χόνδρους
•  Διεγείρει τη σύνθεση των γλυκοζαμινογλυκανών
•  Ενυδατώνει τους χόνδρους
•  Καταπολεμά τη φλεγμονή
•  Βοηθά στην απώλεια βάρους
•  Μειώνει το μηχανικό φορτίο της άρθρωσης

ArthroVet Complex

Χρησιμοποιείται προληπτικά και θεραπευτικά σε σκύ-
λους και γάτες με διαταραχή στη φυσιολογική λει-
τουργία του αρθρικού χόνδρου και των αρθρώσεων. 
Προτείνεται σε ζώα που βρίσκονται στην ανάπτυξη, 
υπέρβαρα με καταπόνηση των αρθρώσεων, υπερήλικα 
με προβλήματα οστεοαρθρίτιδας και υποστηρικτικά σε 
ζώα που έχουν υποβληθεί σε ορθοπεδικό χειρουργείο 
για ταχεία επούλωση και αποκατάσταση.

Υποστήριξη και προστασία των αρθρώσεων

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Η Γλυκοζαμίνη διεγείρει τη σύνθεση γλυκοζαμινογλυκανών.

Η Χονδροϊτίνη και το Υαλουρονικό οξύ συμβάλλουν 
στην ενυδάτωση των αρθρικών χόνδρων, ώστε να γίνο-
νται πιο ελαστικοί και ανθεκτικότεροι στην καταπόνηση.

Το μίγμα με εκχυλίσματα Harpagophytum 
procumbens, Αβοκάντο και Σόγια (ASU) έχουν αντι-
φλεγμονώδεις ιδιότητες. Τα συστατικά αυτά αναστέλ-
λουν το σχηματισμό προφλεγμονωδών ουσιών και 
έχουν αναλγητική και αντιοιδηματική επίδραση.

Λόγω της περιεκτικότητας σε βιταμίνη C και Μαγγά-
νιο, το προϊόν υποστηρίζει τη σύνθεση πρωτεϊνών της 
μεσοκυττάριας ουσίας του αρθρικού ιστού (συμπερι-
λαμβανόμενου του κολλαγόνου). Η βιταμίνη C βοηθά 
στην εξουδετέρωση των επιβλαβών ελεύθερων ριζών 
στις αρθρώσεις.

Η L-καρνιτίνη βοηθά στην απώλεια σωματικού βάρους 
και στο μεταβολισμό των λιπαρών οξέων στα κύττα-
ρα. Τα λιπαρά οξέα, διασπώμενα, παράγουν ενέργεια 
και δεν αποθηκεύονται στο λιπώδη ιστό, μειώνοντας 
το μηχανικό φορτίο στις αρθρώσεις.

www.arthrovet.gr

ArthroVet Complex Small breeds & Cats:
1 κάψουλα twist off ανά 5 kg σ.β.
Συσκευασία: 60 κάψουλες twist off

ArthroVet Complex:
1 δισκίο ανά 10-20 kg σ.β.
Συσκευασία: 60 & 90 δισκία

100,00

ArthroVet ArthroVet
Complex SB&Cats

(mg/κάψουλα 
twist off)

Complex
60 & 90

(mg/δισκίο)

Γλυκοζαμίνη
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ArthroVet Collagen

ArthroVet Collagen

Χρησιμοποιείται για την αναπλήρωση της έλλειψης κολ-
λαγόνου από τον αρθρικό ιστό και τη διέγερση των χη-
μικών διεργασιών στην άρθρωση. Κατ` επέκταση, απο-
τελεί ιδανική λύση τόσο για νεαρά ζώα που βρίσκονται 
στο στάδιο της ανάπτυξης και της δημιουργίας συνδε-
τικού ιστού, όσο και σε ενήλικα ζώα με εμφανή σημεία 
έλλειψης απαραίτητων συστατικών για την παραγωγή 
χόνδρου.

•  Υδρολυμένο Κολλαγόνο τύπου ΙΙ ταχείας 
    απορρόφησης
•  Συμπυκνωμένη μορφή με υψηλότατη συγκέντρωση
•  Καθαρή μορφή, χωρίς λιπαρά και υδατάνθρακες
•  1 γραμμάριο έχει μόνο 3,5 kcal (θερμίδες)
•  Όυδέτερο σε γεύση και οσμή

Υποστήριξη και προστασία των αρθρώσεων

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Το κολλαγόνο αποτελεί τη βασική δομική πρωτεΐνη σε 
διάφορους συνδετικούς ιστούς του οργανισμού. Εί-
ναι η πρωτεΐνη με τη μεγαλύτερη ποσότητα στον ορ-
γανισμό (περίπου 30% του συνόλου των πρωτεϊνών). 
Γι` αυτό το λόγο, η έλλειψη του επηρεάζει όλους τους 
συνδετικούς ιστούς του οργανισμού. Απαντάται σε τέ-
νοντες, χόνδρους, οστά, δέρμα, αγγεία, μεσοσπονδύ-
λιους δίσκους, μύες.

Υπάρχουν 28 τύποι κολλαγόνου. Κάθε ιστός έχει ποι-
κιλία τύπων. Το κολλαγόνο τύπου Ι βρίσκεται κυρίως 
στο δέρμα. Λόγω της μεγάλης επιφάνειας του δέρμα-
τος, το κολλαγόνο τύπου Ι έχει και τη μεγαλύτερη πο-
σότητα μεταξύ όλων των τύπων. Το κολλαγόνο τύ-
που ΙΙ βρίσκεται κυρίως στις αρθρώσεις, στο χόνδρινο 
ιστό. Η προσθήκη του στην τροφή αναπληρώνει τις ελ-
λείψεις αλλά και διεγείρει το μεταβολισμό της άρθρω-
σης για την παραγωγή όλων των δομικών συστατικών 
που είναι απαραίτητα στη φυσιολογία της κίνησης.

www.arthrovetcollagen.gr

ArthroVet Collagen:
1 φακελάκι ανά 20 kg σ.β. Το προϊόν μπορεί να 
αναμιχθεί με ξηρά τροφή ή κονσέρβα.
Συσκευασία: 60 φακελάκια

Κολλαγόνο τύπου ΙΙ

Συστατικά ανά φακελάκι

2.500 mg
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Stomaferin Ultra

Χρησιμοποιείται σε ζώα με προβλήματα δυσοσμίας 
του στόματος, σε στοματίτιδες, ουλίτιδες, εξαγωγές 
δοντιών και για αποτροπή του επανασχηματισμού πλά-
κας καθώς και του μετασχηματισμού της πλάκας σε πέ-
τρα, λόγω της εναπόθεσης ασβεστίου πάνω σε αυτήν.

• Καταπολεμά τους μικροοργανισμούς 
   της στοματικής κοιλότητας
• Μειώνει τη δυσοσμία του στόματος
• Αποτρέπει το σχηματισμό πλάκας
• Ενισχύει την ανοσία της περιοχής
• Αντιβακτηριακή δράση κατά Gram+ 
   και Gram- μικροργανισμών
• Δεν προκαλεί υπερέκκριση σιέλου

Ειδικό gel για τοπική χρήση στο στοματικό 
βλεννογόνο ενήλικων σκύλων και γατών

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

«Δρα» στο πρόβλημα 
Η λακτοφερίνη είναι μία πολυλειτουργική πρωτεΐνη, 
που είναι παρούσα στο γάλα πολλών θηλαστικών (ιδι-
αίτερα στο πρωτόγαλα) και σε πολλά εσωτερικά όρ-
γανα, όπως τις βλεννογόνιες μεμβράνες. Φυσιολογι-
κά, αποτελεί σημαντικό στοιχείο που υποστηρίζει την 
ανοσολογική ανταπόκριση απέναντι σε βλαβερούς μι-
κροοργανισμούς. Χάρη στην προσθήκη της λακτοφε-
ρίνης στη σύνθεση του, το Stomaferin διεγείρει την 
τοπική ανοσία στη στοματική κοιλότητα.

«Δρα» στο αίτιο 
Η χλωρεξιδίνη, που χρησιμοποιείται συχνά στην οδο-
ντιατρική, έχει την ιδιότητα να προσκολλάται στην επι-
φάνεια του βλεννογόνου και έτσι προστατεύει από τη 
δημιουργία πέτρας. Προστατεύει από την υπερανάπτυ-
ξη βακτηριών στην επιφάνεια του σμάλτου, αναστέλλει 
την ανάπτυξη της πλάκας (50-60%), που έχει ως απο-
τέλεσμα τη μείωση των βακτηρίων ως και 95% (Eden, 
2008). Το μεγάλο πλεονέκτημα της χλωρεξιδίνης είναι 
η ασφάλεια που έχει ως προϊόν (Lachenmeier, 2017).

Χάρη στην ειδική σύνθεση των ενεργών συστατικών 
του, το Stomaferin αποτρέπει την προσκόλληση των 
βακτηρίων στην οδοντική επιφάνεια, προστατεύοντας 
από την ανάπτυξη και τον αποικισμό τους, όπως επί-
σης εξουδετερώνει και τη δυσάρεστη οσμή του στό-
ματος. Βοηθά στη διατήρηση της φυσιολογικής χλω-
ρίδας του στόματος και μειώνει την ανάπτυξη πέτρας 
μετά την μηχανική αφαίρεση της. Προστατεύει και βο-
ηθά στην αναγέννηση των μεμβρανών του στοματικού 
βλεννογόνου, ιδιαίτερα μετά από οδοντικές θεραπείες.

Stomaferin: 
Ανακινήστε πριν τη χρήση. Εφαρμόστε στο στοματικό 
βλεννογόνο στη γωνία της κάτω γνάθου (γάτα) ή στην 
εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια σε απόσταση 1-2 cm από 
το βλεννογόνο (να μην ακουμπάει το στόμιο στο βλενο-
γόννο). 
Μην χρησιμοποιείτε σε πληγές ή τραυματισμένες επιφάνειες 
του βλεννογόνου.
Ένα πάτημα της αντλίας παρέχει 0,2 ml. 
Χρησιμοποιείστε 2-4 φορές ημερησίως. Μην εφαρμόζετε 
σε μία περιοχή ποσότητα περισσότερη από όση παρέχει 
ένα πάτημα αντλίας.
Συσκευασία: 30 ml 

Λακτοφερίνη
Χλωρεξιδίνη

Stomaferin

15 mg/ml  3 mg/ψεκασμό
6,6 mg/ml  1,32 mg/ψεκασμό
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RenalVet

Το RenalVet είναι ένα δεσμευτικό φωσφόρου και 
προτείνεται για την υποστήριξη της νεφρικής λειτουρ-
γίας και την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων σε σκύ-
λους και γάτες με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

• Μειώνει την αζωθαιμία
• Μειώνει την υπερφωσφαταιμία
• Χορηγείται εύκολα
• Έχει ωραία γεύση για να διευκολύνει την πρόσληψη
• Έχει διπλή προσροφητική δράση
• Το μοναδικό προϊόν του είδους με προσθήκη βιτ. D

Καταπολέμηση συμπτωμάτων 
της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Το ανθρακικό ασβέστιο είναι η πιο συχνά χρησιμο-
ποιούμενη ένωση ασβεστίου για τη δέσμευση του 
φωσφόρου. Σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρ-
κεια, ο φώσφορος είναι η πιο συχνή αιτία επιδείνωσης 
της νόσου. Γι αυτό, ένας στόχος της θεραπευτικής προ-
σέγγισης είναι η μείωση της πρόσληψης του φωσφό-
ρου με τροφές που έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε 
φώσφορο ή με ουσίες που δεσμεύουν το φώσφορο 
στο γαστρεντερικό σωλήνα. 

Το ανθρακικό ασβέστιο διασπάται στον πεπτικό σω-
λήνα και τα ιόντα ασβεστίου που προκύπτουν, δεσμεύ-
ουν το φώσφορο που περιέχεται στην τροφή και σχη-
ματίζουν αδιάλυτο και μη απορροφήσιμο φωσφορικό 
ασβέστιο. Με αυτό επιτυγχάνεται η μείωση πρόσλη-
ψης φωσφόρου. Όι έρευνες σε σκύλους και ανθρώ-
πους δείχνουν ότι η μείωση πρόσληψης φωσφόρου 
είναι ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην 
αύξηση του χρόνου επιβίωσης σε ασθενείς με χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια. 

Η χιτοζάνη είναι ένα πολυμερές της μερικώς απακετυ-
λιωμένης ακετυλογλυκοζαμίνης που σχηματίζεται κατά 
τη διαδικασία απακετυλίωσης της χιτίνης. Όταν χρησι-
μοποιείται σε συνδυασμό με το ανθρακικό ασβέστιο, 
ως προϊόν που βοηθά στην ένωση του ασβεστίου, 
προκαλεί μείωση της συγκέντρωσης του φωσφόρου 
στον ορό του αίματος, μείωση των επιπέδων παρα-
θορμόνης, και μείωση της απέκκρισης φωσφόρου. 
Η χρήση αυτού του μίγματος μπορεί να θεωρηθεί ως 
εναλλακτική λύση σε κλινικές δίαιτες που προορίζονται 
για σκύλους και γάτες με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. 

Η βιταμίνη D που περιέχεται στο προϊόν στοχεύει 
κυρίως στην αποκατάσταση της έλλειψης της κατά τη 
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Όι νεφροί μετατρέπουν 
την ανενεργό μορφή της βιταμίνης D σε ενεργό διυ-
δροχολοκαλσιφερόλη. Σε περιπτώσεις χρόνιας νεφρι-
κής ανεπάρκειας, οι νεφροί αδυνατούν να παράγουν 
την ενεργό μορφή της βιταμίνης, επομένως κρίνεται 
απαραίτητη η επιπρόσθετη χορήγηση της.

RenalVet:
Σκύλοι: 1 κάψουλα ανά 10 κιλά σ.β. 
Γάτες: 1 κάψουλα ανά γάτα

www.renalvet.gr

Ανθρακικό ασβέστιο
Χιτοζάνη
Βιταμίνη D

3

200 mg
100 mg

0,08 mg

RenalVet

Συσκευασία: 60 twist off κάψουλες
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UrinoVet Dog & Cat

To UrinoVet χρησιμοποιείται σε σκύλους και γάτες για 
την υποστήριξη των φυσικών λειτουργιών του ουρο-
ποιητικού συστήματος. Προτείνεται:
• σε γάτες που έχουν προδιάθεση ή που πάσχουν από  
νόσο του κατώτερου ουροποιητικού (FLUTD) συμπε-
ριλαμβανόμενων της ιδιοπαθούς κυστίτιδας και της ου-
ρολιθίασης,
• σε σκύλους και γάτες που έχουν προδιάθεση ή που 
πάσχουν από μολύνσεις του ουροποιητικού όπως πυε-
λονεφρίτιδα, κυστίτιδα, ουρηθρίτιδα,
• σε σκύλους και γάτες που βρίσκονται σε θεραπεία ου-
ρολιθίασης, ανεξάρτητα από τον τύπο του ουρόλιθου 
(στρουβίτης, οξαλικός) ή μετά από τη χειρουργική απο-
μάκρυνση ουρόλιθων,
• προληπτικά μετά από καθετηριασμό.

•  Μειώνει την ανάπτυξη των παθογόνων 
    μικροργανισμών
•  Λειτουργεί καταπραϋντικά
•  Αυξάνει τη διούρηση
•  Βελτιώνει το τοίχωμα της ουροδόχου κύστης

Υποστήριξη του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Το εκχύλισμα cranberry (Vaccinium macrocarpon) 
περιέχει ανθοκυανίδες (PAC A2, PAC B2, 3-PAC) που 
εμποδίζουν τα βακτήρια (π.χ. Escherichia coli) να προ-
σκολληθούν στα επιθηλιακά κύτταρα της ουροφόρου 
οδού μέσα στην ουροδόχο κύστη.

Το εκχύλισμα βαλεριάνας (Valeriana officinalis) έχει 
καταπραϋντικές ιδιότητες που είναι ευεργετικές για τις 
γάτες με FLUTD ή ιδιοπαθή κυστίτιδα. Το εκχύλισμα 
parsley (Petroselinum sativum) έχει διουρητικές ιδιό-
τητες (αυξάνει τον όγκο του ούρου) και διευκολύνει 
την απομάκρυνση παθογόνων βακτηρίων από την ου-
ροφόρο οδό.

Η γλυκοζαμίνη είναι πρόδρομος των γλυκοζαμινο-
γλυκανών, συστατικών της μεσοκυττάριας ουσίας που 
καλύπτουν το βλεννογόνο του κατώτερου ουροποι-
ητικού. Η γλυκοζαμίνη μειώνει τη διαπερατότητα του 
τοιχώματος της κύστης σε βακτήρια και τοξίνες.

UrinoVet
Dog

UrinoVet
Cat

www.urinovet.gr

UrinoVet Dog:
1 δισκίο ανά 10 κιλά σ.β.
Συσκευασία: 30 δισκία

UrinoVet Cat:
1 κάψουλα ανά γάτα.
Συσκευασία: 45 κάψουλες twist off
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UrinoVet Cat Dilution

Το UrinoVet® Cat Dilution προτείνεται σε γάτες με ου-
ρολιθίαση από στρουβίτη για να υποστηρίξει τη φυσι-
ολογική λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος. 
Περιέχει οξινοποιητικές ουσίες.  

Όξινοποίηση του ούρου

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Η DL-μεθειονίνη αποτελεί οξινοποιητικό παράγοντα. 
Σε συνδυασμό με τη βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) προ-
καλούν οξινοποίηση του ούρου. Αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα τη διάλυση των λίθων στρουβίτη και την απο-
τροπή της επαναδημιουργίας του. 

Το εκχύλισμα cranberry (Vaccinium macrocarpon) 
περιέχει ανθοκυανίδες (PAC A2, PAC B2, 3-PAC) που 
αλληλεπιδρούν με την επιφάνεια των υποδοχέων των 
παθογόνων βακτηρίων και αδρανοποιούν τις προ-
σκολλητίνες στην επιφάνεια τους. Η έλλειψη προσκολ-
λητινών εμποδίζει τα βακτήρια οδού (π.χ. Escherichia 
coli) να προσκολληθούν στα επιθηλιακά κύτταρα της 
ουροφόρου μέσα στην ουροδόχο κύστη.

Το εκχύλισμα parsley (Petroselinum sativum) έχει 
διουρητικές ιδιότητες (αυξάνει τον όγκο του ούρου) και 
διευκολύνει την απομάκρυνση όλων των υπολειμμά-
των των λίθων. Μειώνει τη δραστηριότητα της αντλίας 
νατρίου-καλίου στους νεφρούς με αποτέλεσμα τη μεί-
ωση της επαναρρόφησης ιόντων νατρίου και τη μεί-
ωση της απέκκρισης ιόντων καλίου. Αυτό δημιουργεί 
οσμωτική αύξηση του νερού στα ουροφόρα σωληνά-
ρια, αύξηση του όγκου του ούρου και διούρηση.

Η γλυκοζαμίνη (Glucosaminum), είναι πρόδρομος των 
γλυκοζαμινογλυκανών, συστατικών της μεσοκυττάριας 
ουσίας που καλύπτουν το βλεννογόνο του κατώτερου 
ουροποιητικού. Η γλυκοζαμίνη μειώνει τη διαπερατότη-
τα του τοιχώματος της κύστης σε βακτήρια και τοξίνες.

Το εκχύλισμα βαλεριάνας (Valeriana officinalis) έχει 
καταπραϋντικές ιδιότητες που είναι ευεργετικές για τις 
γάτες με FLUTD ή ιδιοπαθή κυστίτιδα.  Μία τέτοια σύν-
θεση συστατικών υποστηρίζει συνολικά τη φυσιολογι-
κή λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος.

UrinoVet
Dilution

www.urinovet.gr

•  περιέχει δύο οξινοποιητικούς παράγοντες
•  συμβάλλει συνολικά στη λειτουργία του 
    ουροποιητικού και της κύστης
•  προκαλεί διούρηση
•  διαλύει τους λίθους στρουβίτη
•  αποτρέπει την επανεμφάνιση τους

UrinoVet Cat Dilution:
2 κάψουλες (π.χ. μία το πρωί - μία το απόγευμα). 
Η Twist Off κάψουλα μπορεί να χορηγηθεί ολόκληρη 
ή να ανοιχθεί και το περιεχόμενο να χορηγηθεί απ̀ ευ-
θείας στο στόμα του ζώου ή να ανακατευτεί με την 
τροφή. Το ζώο θα πρέπει να έχει συνεχώς πρόσβαση 
σε φρέσκο νερό. 
Συσκευασία: 45 κάψουλες twist off

DL-μεθειονίνη
L-ασκορβικό οξύ 
γλυκοζαμίνη
εκχύλισμα cranberry 
(Vaccinium macrocarpon)  

εκχύλισμα parsley (Petroselinum sativum)

εκχύλισμα βαλεριάνας (Valeriana offcinalis)

εκχύλισμα nettle (Urtica dioica)

βιταμίνη B6 

250 mg
75 mg 
50 mg 

 
31.25 mg
12.50 mg 

10 mg 
10 mg 

3.65 mg

Συστατικά
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ProlactiNO

www.prolactino.gr

Ιχνοστοιχεία
Πρόσθετα:
Vitex 
(Vitex agnus-castus L) 20:1
Εκχύλισμα parsley 10:1
Dandelion 
(Taraxacum officinale) 10:1

Aesculus
(Aesculus hippocastanum L)
source of aescin

200 mg
50 mg

25 mg

20 mg

700 mg
150 mg

80 mg

80 mg

ProlactiNO
mg/δισκίο

ProlactiNO
Large Breed

mg/δισκίοΣυστατικά

Συμπλήρωμα διατροφής για το θηλυκό σκύλο για την 
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων ψευδοκύησης.

• Αναστέλλει την απελευθέρωση προλακτίνης
• Μειώνει τη «μητρική συμπεριφορά»
• Προκαλεί διούρηση μειώνοντας το οίδημα 
   των μαστών

Αντιμετώπιση της ψευδοκύησης

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Το εκχύλισμα Vitex έχει αντιπρολακτινικές ιδιότητες 
επειδή τα ενεργά συστατικά του (διτερπένια) ενώνο-
νται με τους δοπαμινικούς υποδοχείς και αναστέλλουν 
την απελευθέρωση της προλακτίνης, μειώνοντας τη δι-
έγερση των γαλακτοφόρων αδένων και την παραγωγή 
γάλακτος. Επίσης, ελαχιστοποιείται η τυπική «μητρική» 
συμπεριφορά που συμβαίνει κατά τη ψευδοκύηση.

Το εκχύλισμα Taraxacum έχει διουρητικές ιδιότητες. 
Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο και άλλα 
ιχνοστοιχεία, προκαλεί την παραγωγή ούρου διεγείρο-
ντας την έκκριση ιχνοστοιχείων και νερού από τους νε-
φρούς. Η αυξημένη αποβολή νερού είναι ευεργετική, 
διότι αποφεύγεται το οίδημα των γαλακτοφόρων αδέ-
νων και αναστέλλεται η γαλακτοπαραγωγή.

Το εκχύλισμα Parsley μειώνει τη δραστηριότητα της 
αντλίας νατρίου-καλίου, με αποτέλεσμα να μειώνεται η 
επαναρρόφηση ιόντων νατρίου και η απέκκριση ιόντων 
καλίου. Αυτό οδηγεί σε εισροή νερού λόγω όσμωσης, 
αύξηση του όγκου του ούρου και διούρηση.

Το Aescin έχει κυρίως αντιοιδηματικές ιδιότητες. Αυ-
ξάνει την ευαισθησία στα ιόντα ασβεστίου με αποτέλε-
σμα την αύξηση της τάσης στα αγγεία, την αύξηση της 
συσταλτικότητας των αγγείων και επομένως τη μείωση 
της διάχυσης υγρών στο ενδοθήλιο.

ProlactiNO: 
1 δισκίο ανά 5 κιλά σ.β. και για μέγιστη περίοδο 30 
ημερών.
Συσκευασία: 30 δισκία

ProlactiNO Large Breed: 
1 δισκίο ανά 15 κιλά σ.β. και για μέγιστη περίοδο 30 
ημερών.
Συσκευασία: 40 δισκία
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SemeVet

www.semevet.gr

Σελήνιο (ως προϊόν ζύμωσης από 
μικροοργανισμούς).
Evening primrose 
(πηγή Ω-6 λιπαρών οξέων)
Βιταμίνη Ε

50 mg

50 mg

SemeVet
mg/δισκίοΣυστατικά ανά δισκίo:

Συσκευασία: 60 δισκία

Το υποστηρικτικό αυτό προϊόν προτείνεται σε αρσε-
νικούς σκύλους που προορίζονται για αναπαραγωγή, 
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σκύλων με χαμηλή ποιότητα 
σπέρματος, ανεξάρτητα από την αιτία.

• Βελτιώνει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων
• Αυξάνει τον όγκο του σπέρματος
• Ενισχύει τη ζωτικότητα σπερματοζωαρίων
• Μειώνει τη δημιουργία ελαττωματικών 
   σπερματοζωαρίων

Ενισχυτικό αναπαραγωγής αρσενικών ζώων

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Το Σελήνιο από το Saccharomyces cerevisiae είναι μία 
πηγή οργανικού σεληνίου που είναι ζωτικής σημασίας 
για τη φυσιολογική λειτουργία ομάδας ενζύμων, γνω-
στών ως σεληνοπρωτεϊνών. Η σεληνοπρωτεΐνη V βρί-
σκεται αποκλειστικά στους όρχεις και πιθανόν παίζει 
σημαντικό ρόλο στη σπερματογένεση. 

Η σεληνοπρωτεΐνη P είναι απαραίτητη για τη φυσιολο-
γική ανάπτυξη των σπερματοζωαρίων και τη διατήρη-
ση της γονιμότητας. Το σελήνιο σε οργανική μορφή, 
όταν χορηγείται στο σκύλο, συμβάλλει στην αύξηση 
του αριθμού των σπερματοζωαρίων κατά την εκσπερ-
μάτιση, στη μείωση των ελαττωματικών σπερματοζωα-
ρίων και στη βελτίωση της ακεραιότητας της κυτταρικής 
τους μεμβράνης. 

Τα Ω-6 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα είναι βασικό συ-
στατικό της κυτταρικής μεμβράνης. Τα Ώ-6 που περι-
έχονται στο έλαιο του evening primrose μπορούν να 
αυξήσουν τον όγκο του σπέρματος, να ενισχύσουν τη 
ζωτικότητα και τον αριθμό των σπερματοζωαρίων και 
να μειώσουν τον αριθμό αυτών με ελαττωματική κα-
τασκευή. Ό συνδυασμός των λιπαρών οξέων και της 
βιταμίνης Ε προστατεύει τα σπερματοζωάρια από την 
ανεπιθύμητη επίδραση του θερμικού stress που επηρε-
άζει τη ζωτικότητα τους.

SemeVet:  
1 δισκίο ανά 10 κιλά σ.β.
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www.geriativet.gr

Γλυκοζαμίνη
Β-1,3/1,6 γλυκάνες
L-καρνιτίνη
Λουτεΐνη
ΗΜΒ
Ω-3
α-λιποϊκό οξύ

25 mg
75 mg
75 mg
10 mg
80 mg
80 mg

5 mg

75 mg
150 mg
150 mg

20 mg
250 mg
160 mg

15 mg

GeriatiVet
mg/δισκίο

GeriatiVet
Large Breed

mg/δισκίοΣυστατικά

GeriatiVet

Το προϊόν χρησιμοποιείται σε υπερήλικους σκύλους 
που, λόγω της ηλικίας τους, έχουν αυξημένες ανάγκες 
σε συστατικά που μπορούν να τους προστατεύσουν 
από τις πιο κοινές διαταραχές.

• Ενισχύει τις αρθρώσεις
• Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα
• Προστατεύει από τη συσσώρευση βάρους
• Μειώνει την απώλεια μυικής μάζας
• Βοηθά στην όραση
• Έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες
• Καταπολεμά τις οξειδωτικές εξεργασίες 
   του οργανισμού

Συμπλήρωμα διατροφής 
για ηλικιωμένους σκύλους

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Η γλυκοζαμίνη είναι ο πιο μελετημένος και αναγνωρί-
σιμος διατροφικός παράγοντας που βοηθά στη μείω-
ση της εκφύλισης των αρθρώσεων στα υπερήλικα ζώα, 
που υποφέρουν από οστεοαρθρίτιδα.

Όι β-1,3/1,6 γλυκάνες είναι πολυσακχαρίτες που ανα-
γνωρίζονται από το ανοσοποιητικό σύστημα και προ-
καλούν την ενεργοποίηση του.

Η L-καρνιτίνη παίζει ζωτικό ρόλο στο μεταβολισμό 
των λιπαρών οξέων μακράς αλύσου και την παραγωγή 
ενέργειας. Γι` αυτό, είναι απαραίτητη για τη φυσιολογι-
κή λειτουργία του μυοκαρδίου. Επίσης, επιταχύνοντας 
τη διαδικασία καύσης του λίπους στα κύτταρα, η L-καρ-
νιτίνη μπορεί να προστατεύσει από την υπερβολική αύ-
ξηση του βάρους ή να βοηθήσει στην απώλεια βάρους.

Η λουτεΐνη συμβάλλει στην ανοσία των σκύλων ενερ-
γοποιώντας τόσο την κυτταρική όσο και τη χυμική 
ανταπόκριση. Επίσης, χάρη στις αντιοξειδωτικές ιδι-
ότητες και την ικανότητα να φιλτράρει το υπεριώδες 
φως, η λουτεΐνη προστατεύει τον αμφιβληστροειδή χι-
τώνα από εκφύλιση και έτσι βοηθά στην υγιή όραση.

Το ΗΜΒ (β-υδρόξυ-μέθυλο-βουτυρικό ασβέστιο) προ-
στατεύει τα μυικά κύτταρα από την αποδόμηση και υπο-
στηρίζει τη μυική μάζα στα υπερήλικα ζώα.

Τα Ω-3 λιπαρά οξέα είναι από τα πιο σημαντικά συ-
στατικά της μεμβράνης των νευρώνων. Προστατεύουν 
τους νευρώνες από την εκφύλιση και υποστηρίζουν τις 
φυσιολογικές λειτουργίες τους. Επίσης, έχουν αντι-
φλεγμονώδεις και αντι-οιδηματικές ιδιότητες. Σε ηλι-
κιωμένα ζώα, συμβάλλουν στη μείωση της πίεσης στα 
αγγεία των νεφρών (νεφρική προστασία) και έχουν 
αντι-αρρυθμικές ιδιότητες.

Το α-λιποϊκό οξύ είναι ένα από τα πιο ισχυρά αντιοξει-
δωτικά. Προστατεύει τους νευρώνες από τη βλαβερή 
επίδραση των ελεύθερων ριζών.

GeriatiVet: 
1 δισκίο ανά 7,5 κιλά σ.β.
Συσκευασία:  45 δισκία

GeriatiVet Large Breed: 
1 δισκίο ανά 15 κιλά σ.β.
Συσκευασία:  45 δισκία
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www.geriativet.gr

Έλαιο blackcurrant seed 
(Ribes nigrum), Γλυκοζαμίνη,
Ταυρίνη  63,83 gr/kg,
DL-μεθειονίνη  42,55 gr/kg, 
Εκχύλισμα φύλλων τσουκνίδας 
(Urtica dioica)  21,28 gr/kg, 
Βιταμίνη Ε  10,64 gr/kg
Βιταμίνη Β12  10,64 mg/kg,
Βιοτίνη  2,13 gr/kg,
Βιταμίνη Β2  1,06 gr/kg,
Βιταμίνη Β1  0,43 gr/kg,
Βιταμίνη Β6  0,43 gr/kg

GeriatiVet
Cat

gr/kgΣυστατικά

GeriatiVet Cat

Χρησιμοποιείται σε υπερήλικες γάτες άνω των 8 ετών 
για να βοηθήσει όλα τα συστήματα του οργανισμού 
που η δράση τους μειώνεται με την πάροδο του χρό-
νου, όπως καρδιά, αρθρώσεις, δέρμα, μεταβολισμός, 
ουροποιητικό, νευρικό και πεπτικό σύστημα. Μειώνει 
το οξειδωτικό stress και προστατεύει από τις βλάβες 
που επιφέρουν οι ελεύθερες ρίζες.

Ενίσχυση των συστημάτων που μειώνεται η δράση 
τους λόγω ηλικίας.
Ευκολία στη χορήγηση λόγω της twist off κάψουλας
Η γήρανση είναι μία φυσιολογική διαδικασία. Με βιο-
λογικούς όρους, σχετίζεται με προοδευτική μείωση των 
λειτουργιών των οργάνων και συνεπώς όλου του οργα-
νισμού. Προκαλεί διαταραχές στην ομοιόσταση, έκθεση 
σε οξειδωτικό stress και αυξημένη ευαισθησία σε νοσή-
ματα. Επίσης, κατά τη γήρανση παρατηρούνται και αλλα-
γές συμπεριφοράς, λόγω της εκφύλισης του νευρικού 
συστήματος, μειωμένη σωματική δραστηριότητα και μει-
ωμένη όρεξη. Συχνά προβλήματα σε μία υπερήλικη γάτα.

Σε μεγαλύτερης ηλικίας γάτες ελλοχεύει κίνδυνος για:
    • Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
    • Διαβήτη, νοσήματα κατώτερου ουροποιητικού,
       υπερθυρεοειδισμό
    • Περιοδοντική νόσο 
    • Νοσήματα λόγω μειωμένου ανοσοποιητικού
Επίσης, οι υπερήλικες γάτες είναι επιρρεπείς σε βλάβες, 
λόγω των ελεύθερων ριζών, και σε διατροφικές ανε-
πάρκειες λόγω της μειωμένης όρεξης ή των διαταρα-
χών απορρόφησης από τον πεπτικό σωλήνα.

Υποστήριξη των συστημάτων 
των υπερήλικων γατών

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Το έλαιο καρπού φραγκοστάφυλου (Blackcurrant- 
Ribes nigrum) σε συνδυασμό με τη βιοτίνη ενισχύουν 
τον υδρολιπιδικό φραγμό του δέρματος. Η ταυρίνη 
ενισχύει τη δράση της καρδιάς και του νευρικού συστή-
ματος, Η βιταμίνη B12 βοηθά στη λειτουργία της χλω-
ρίδας του εντέρου. Η βιταμίνη Ε είναι ισχυρό αντιοξει-
δωτικό και μειώνει το οξειδωτικό stress. Η μεθειονίνη, 
το εκχύλισμα τσουκνίδας και η γλυκοζαμίνη βοηθούν 
στο κατώτερο ουροποιητικό παρέχοντας προστασία 3 
σημείων (οξινοποίηση, διούρηση, ενίσχυση του τοι-
χώματος της κύστης), ενώ ταυτόχρονα η γλυκοζαμίνη 
προστατεύει και τις αρθρώσεις. Το σύμπλεγμα βιταμι-
νών Β ενισχύει το μειωμένο μεταβολισμό των υπερή-
λικων ζώων.

GeriatiVet Cat:
1 κάψουλα ανά 5 kg σωματικού βάρους μία φορά 
ημερησίως. Η twist off κάψουλα μπορεί να χορηγηθεί 
ολόκληρη ή να κοπεί και το περιεχόμενο να χορηγηθεί 
απ` ευθείας στο στόμα του ζώου ή να ανακατευτεί με 
το φαγητό. 
Σε περιπτώσεις ασθενών ζώων με χρόνια νεφρική ανε-
πάρκεια, θα πρέπει να ενημερωθεί ο επιβλέπων κτηνία-
τρος για τη σύνθεση του προϊόντος. 
Συσκευασία: 60 κάψουλες twist off
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BioProtect Caps
Υποστήριξη της μικροχλωρίδας του πεπτικού συστήματος

www.bioprotect.gr

BioProtect
mg/καψ.

Προβιοτικοί μικροοργανισμοί
Lactobacillus acidophilus,
Enterococcus faecium,
Bifidobacterium animalis lactis,
Lactobacillus rhamnosus

Πρεβιοτικά:
Mannano-ολιγοσακχαρίτες (MOS):
Φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (FOS):

100 mg
100 mg

Συστατικά

Το προϊόν προτείνεται σε σκύλους και γάτες με γαστρε-
ντερικές διαταραχές, διαταραχές της μικροχλωρίδας 
που έχουν προκληθεί από διάρροιες, αντιβιοθεραπεία 
ή αποπαρασιτισμούς καθώς και για ζώα σε ανάπτυξη ή 
ζώα με προδιάθεση σε δυσκοιλιότητα.

• Περιέχει ποικιλία μικροοργανισμών 
   για καλύτερο αποτέλεσμα
• Ενισχύει τη φυσιολογική χλωρίδα
• Ανταγωνίζεται την παθογόνο χλωρίδα
• Αυξάνει την παραγωγή IgA στο έντερο
• Βελτιώνει την πυκνότητα των κοπράνων

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Όι συγκεκριμένοι μικροοργανισμοί (Lactobacillus 
acidophilus, Enterococcus faecium, Bifidobacterium 
animalis lactis, Lactobacillus rhamnosus) αποτε-
λούν μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου 
και η αύξηση του αριθμού τους διεγείρει την παραγωγή 
λιπαρών οξέων βραχέας αλύσου (οξικό και γαλακτικό 
οξύ) που είναι μία επιπρόσθετη πηγή ενέργειας για τα 
κύτταρα του εντέρου και επίσης αναστέλλουν την ανά-
πτυξη παθογόνων βακτηρίων. 

Τα πρεβιοτικά βελτιώνουν την πυκνότητα των κοπρά-
νων χωρίς να αυξάνουν τον όγκο τους, αναστέλλουν 
την παραγωγή ενδοτοξινών και μειώνουν την ποσότη-
τα της αποσυντιθέμενης ύλης στο έντερο. 

Όι φρουκτολιγοσακχαρίτες (FOS) μειώνουν το pH 
των κοπράνων, γεγονός που διεγείρει την ανάπτυξη 
των ωφέλιμων βακτηρίων και παράλληλα αναστέλλουν 
την ανάπτυξη των δυνητικά παθογόνων μικροοργανι-
σμών.

Όι μανανο-ολιγοσακχαρίτες (MOS), λόγω της προ-
σκολλητικής τους ιδιότητας, μπλοκάρουν τα σημεία 
στα επιθηλιακά κύτταρα όπου ενώνονται τα βακτήρια 
και επίσης, αυξάνουν την παραγωγή IgA και στο κόλον 
και στο πλάσμα συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ανο-
σοποιητικού συστήματος στο γαστρεντερικό σωλήνα.

BioProtect Caps: 
Αντιβιοτική θεραπεία:
1 κάψουλα (μέχρι και 7 μέρες μετά τη διακοπή της θε-
ραπείας)

Ζώα σε ανάπτυξη:
1 κάψουλα για 20 ημέρες.

Διάρροια, προδιάθεση σε δυσκοιλιότητα:
2 κάψουλες για 10 μέρες
Μετά τον αποπαρασιτισμό - 1 κάψουλα για 7 ημέρες.
Συσκευασία: 60 κάψουλες

5Χ109 cfu
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Προσροφητικές ουσίες:
Μπεντονίτης-Μοντμοριλλονίτης 345 mg/ml, 
ξυλάνθρακας

Προβιοτικά:
Enterococcus faecium, NCIMB 10415 5,5Χ1011 cfu/kg

Πρεβιοτικά: 
φρουκτοολιγοσακχαρίτες (FOS)

Πηγές ενέργειας: δεξτρόζη, γλυκερίνη

Ηλεκτρολύτες: χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο νάτριο, 
χλωριούχο μαγνήσιο

www.bioprotect.gr

BioProtect PasteΣυστατικά

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

BioProtect Paste

Προτείνεται για τη μείωση εντερικών διαταραχών 
απορρόφησης οξείας φάσης.

•  Το μοναδικό προϊόν με αντιμετώπιση 5 σημειών
•  Προσροφητικές ουσίες, προβιοτικά, πρεβιοτικά, 
    πηγές ενέργειας, ηλεκτρολύτες.
•  Μεγάλη συγκέντρωση δραστικών ουσιών, ώστε 
    να χορηγείται μικρότερη ποσότητα και να επαρκεί 
    για περισσότερες μέρες θεραπείας

Αντιμετώπιση συμπτωμάτων διάρροιας

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Στην αντιμετώπιση μιας οξείας διάρροιας, εκτός από τα 
διαιτητικά μέτρα, θα πρέπει να χορηγούνται σκευάσμα-
τα τα οποία έχουν ως στόχο τα παρακάτω:
Απομάκρυνση των τοξινών (μπεντονίτης - μοντμοριλ-
λονίτης, ξυλάνθρακας). Όι προσροφητικές ουσίες δε-
σμεύουν τις τοξίνες και τις απομακρύνουν ώστε να μην 
προκαλούν περαιτέρω βλάβη.

Αποκατάσταση της εντερικής χλωρίδας (Enterococcus 
faecium). Όι προβιοτικοί μικροοργανισμοί βοηθούν 
και στο μεταβολισμό των τροφών αλλά και λειτουρ-
γούν ως ασπίδα στην ανάπτυξη των παθογόνων μι-
κροοργανισμών. Κατά την εξέλιξη της διάρροιας, ο 
πληθυσμός των προβιοτικών μειώνεται σημαντικά και 
η αποκατάσταση θεωρείται αναγκαία.

Βελτιστοποίηση της δράσης της εντερικής χλωρίδας 
(FOS). Τα πρεβιοτικά (FOS) αποτελούν την τροφή των 
προβιοτικών και τα βοηθούν στον ταχύτερο πολλα-
πλασιασμό τους και στη γρηγορότερη αποκατάσταση 
των χλωρίδας.

Παροχή ενέργειας (δεξτρόζη - γλυκερίνη). Στη διάρ-
ροια, οι τροφές δεν έχουν προλαβεί να πεφθούν και να 
απορροφηθούν τα θρεπτικά συστατικά. Αν η διάρροια 
παραταθεί πάνω από 3 μέρες, το ζώο θα έχει σημαντι-
κές απώλειες ενέργειας. Η χορήγηση ουσιών υψηλής 
απορρόφησης και μεγάλου ενεργειακού φορτίου κρί-
νεται απαραίτητη σε τέτοιες περιπτώσεις.

Παροχή ηλεκτρολυτών (χλωριούχο κάλιο - χλωρι-
ούχο νάτριο - χλωριούχο μαγνήσιο). Αντίστοιχα με 
την ενέργεια, σε μία διάρροια χάνονται ηλεκτρολύτες. 
Η χορήγηση ηλεκτρολυτών βοηθά στη γρηγορότερη 
εξομάλυνση της φυσιολογίας του εντέρου.

BioProtect Paste:  
1 ml ανά 5 κιλά σ.β. δύο φορές ημερησίως για 3 ημέ-
ρες ή όπως προτείνει ο κτηνίατρος.
Συσκευασία: 15 ml
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DiarVet
Αντιμετώπιση διάρροιας 
& προστασία εντερικού βλενογόννου

www.diarvet.gr

Μπεντονίτης
Τανίνες
Fos
Πηκτίνη
Βιτ. Α
Ψευδάργυρος (οξείδιο)

50 mg
5 mg

55,36 mg
30 mg
400 iu

4 mg

DiarVet
ανά grΣυστατικά

Το DiarVet είναι μία πάστα για την καταπολέμηση της 
διάρροιας στο σκύλο και στη γάτα. Περιέχει πρεβιοτι-
κά (ρίζα σικορέ), μπεντονίτη, τανίνες και πηκτίνη. Θα 
βοηθήσει σε περιπτώσεις οξείας ή σοβαρής διάρροιας, 
ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η δυσάρεστη κατάσταση, 
σε συνδυασμό με τη θεραπεία που θα χρησιμοποιηθεί, 
ανάλογα με το αίτιο.

•  Δημιουργεί μία μεμβράνη που προστατεύει
    τον εντερικό βλεννογόνο
•  Έχει μεγάλη προσροφητική δράση
•  Δεσμεύει την περίσσεια νερού στο έντερο και μειώνει 
    την παραγωγή διάρροιας
•  Προσφέρει πρεβιοτικές ίνες, απαραίτητες 
    για την  αποκατάσταση της εντερικής χλωρίδας 
•  Εξαιρετική γευστικότητα
•  Ιδανική για μεγαλόσωμα ζώα

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Το DiarVet είναι μία πάστα για την καταπολέμηση της 
διάρροιας στο σκύλο και στη γάτα. Περιέχει πρεβιο-
τικά (ρίζα σικορέ), μπεντονίτη, τανίνες και πηκτίνη.

Η διάρροια αποτελεί μία από τις πιο συχνές διαταρα-
χές στους σκύλους και στις γάτες, η οποία σχετίζεται 
με περιορισμό στη λήψη τροφής. Τα πιο συχνά αίτια 
είναι πεπτικές διαταραχές, τροφική δηλητηρίαση και 
μολυσματικά αίτια, όπως βακτήρια και ιοί. Στις περισ-
σότερες περιπτώσεις, η διάρροια είναι μία αντιμετωπί-
σιμη αλλά σοβαρή κατάσταση, διότι οδηγεί σε απώ-
λεια υγρών και ηλεκτρολυτών. Αν η διάρροια χρονίσει 
(μετά από 2-3 ημέρες), μπορεί να οδηγήσει σε αφυδά-
τωση και επιδείνωση της γενικότερης κατάστασης του 
οργανισμού.

Η λογική αντιμετώπισης μίας τέτοιας κατάστασης, πέρα 
από την εύρεση του αιτίου και την καταπολέμηση του, 
είναι να σταματήσουμε τη διάρροια, να απομακρύνου-
με τυχόν τοξίνες που βρίσκονται στο έντερο και να 
αποκαταστήσουμε τη χλωρίδα.

Η DiarVet στοχεύει σε όλα τα παραπάνω σημεία.
Περιέχει μπεντονίτη, ο οποίος αποτελείται κυρίως από 
μοντμοριλλονίτη, ένα ορυκτό  με πολύ καλή προσρο-
φητική δράση.  Δεσμεύει τις τοξίνες και τους μικροορ-
γανισμούς που βρίσκονται στο έντερο ώστε να σταμα-
τήσει τη βλαπτική τους επίδραση.
Περιέχει πηκτίνη, η οποία δεσμεύει την περίσσεια νε-
ρού και βοηθά στη μείωση της παραγωγής διαρροϊκών 
κοπράνων.

Περιέχει τανίνες, οι οποίες δημιουργούν μία προστα-
τευτική μεμβράνη στον εντερικό  βλενογόννο και απο-
τρέπουν τη δράση των τοξινών και των μικροοργανι-
σμών, καθώς επίσης αποτρέπουν και την απορρόφηση 
τους από τον οργανισμό.

Περιέχει ρίζα σικορέ (πρεβιοτικές ίνες). Τα πρεβιοτικά 
είναι εξαιρετική τροφή για τους καλούς μικροοργανι-
σμούς του εντέρου, βοηθώντας την ανάπτυξη τους και 
την υπερίσχυση τους έναντι των βλαπτικών μικροοργα-
νισμών, οι οποίοι μάλιστα αδυνατούν να χρησιμοποι-
ήσουν τα πρεβιοτικά.

Η DiarVet αποτελεί μία εξαιρετική λύση για το σταμά-
τημα μιας οξείας διάρροιας, ανεξάρτητα από την αιτιο-
λογία που την έχει προκαλέσει.

DiarVet: 
1 gr (0,75 ml) ανά 10 κιλά σ.β. 3 φορές ημερησίως 
για 3 ημέρες.
Συσκευασία: 20 gr
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CoproVet
Καταπολέμηση της κοπροφαγίας

σε σκύλους και γάτες

αποξηραμένος ανανάς
φρουκτοολιγοσακχαρίτες (FOS)
Yucca schidigera
Enterococcus faecium
Lactobacillus rhamnosus

CoproVetΣυστατικά

ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιείται  σε ζώα που πάσχουν από κοπροφα-
γία λόγω κακής απορρόφησης ή πέψης των τροφών. 
Επιπρόσθετα χορηγείται σε σκύλους και γάτες για την 
αποκατάσταση διαταραχών της γαστρεντερικής μικρο-
χλωρίδας.

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Ό ανανάς περιέχει βρομελαΐνη, μία ουσία πλούσια σε 
πεπτικά ένζυμα, που βοηθά το μηχανισμό της πέψης κυ-
ρίως των πρωτεϊνών, αλλά και των υπόλοιπων θρεπτι-
κών συστατικών. 

Όι FOS διεγείρουν την ανάπτυξη της φυσιολογικής μι-
κροβιακής χλωρίδας. 

Το εκχύλισμα Yucca μειώνει τη δυσάρεστη οσμή των 
κοπράνων και καταπραΰνει τον ερεθισμό  στο εντερικό 
τοίχωμα. 

Ό L. rhamnosus  συμμετέχει στη φυσιολογική μικρο-
βιακή χλωρίδα, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ανταγωνι-
στικά για τα παθογόνα βακτήρια. 

Ό E. faecium  συμβάλλει στη χλωρίδα και στη γενικό-
τερη τοπική ανοσία του εντέρου.

Εν κατακλείδι, η συνέργεια όλων των συστατικών βο-
ηθούν στην πέψη των συστατικών της τροφής, στην 
απορρόφηση των βιταμινών και ιχνοστοιχείων από 
τον οργανισμό και την καταπολέμηση της κοπροφαγίας 
που οφείλεται σε διατροφικές ελλείψεις. Μπορεί όμως 
να συνδυαστεί και συνεργαστεί και με άλλα προϊόντα 
τα οποία καταπολεμούν την ψυχογενή κοπροφαγία. CoproVet:  

Σκύλοι και γάτες μέχρι  10 κιλά σ.β.
– μία κάψουλα ημερησίως.

Σκύλοι άνω των 10 κιλών σ.β.  
– 2 κάψουλες ημερησίως. 
Όι κάψουλες μπορούν να χορηγηθούν απ` ευθείας 
στο στόμα του ζώου ή να αναμιχθούν με την τροφή. 
Εξασφαλίστε στο ζώο σας διαρκή πρόσβαση σε φρέ-
σκο νερό.
Πριν τη χρήση ή την παράταση της χρήσης, προτείνεται 
να συμβουλευτείτε έναν κτηνίατρο, ο οποίος μπορεί 
να αλλάξει τη δόση και τη μέθοδο χρήσης.
Συσκευασία: 30 κάψουλες

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

•  Καταπολεμά την κοπροφαγία που οφείλεται 
    σε διατροφικές ελλείψεις
•  Μειώνει την οσμή των κοπράνων
•  Αποκαθιστά τη χλωρίδα του εντέρου
•  Βοηθά στην πέψη των συστατικών των τροφών
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TriDigest

www.tridigest.gr

Εκχύλισμα  αγκινάρας  (Cynara scolymus)
Βεταΐνη
Εκχύλισμα γλυκύριζας (Glycyrrhiza l.)
Ορνιθίνη
Φωσφολιπίδια

85 mg
133 mg

Tridigest
mg/δισκίοΣυστατικά

Ενισχυτικό πεπτικής λειτουργίας 
στη χρόνια διάρροια

Το TriDigest αποτελεί ένα συμπλήρωμα διατροφής για 
την ενίσχυση της πέψης και όλης της πεπτικής διαδικα-
σίας στα μικρά ζώα.  Περιέχει συστατικά που ενισχύουν 
σε τρία διαφορετικά σημεία την πέψη, και με αυτό τον 
τρόπο βοηθά στην καταπολέμηση των συμπτωμάτων 
σε περιπτώσεις χρόνιας διάρροιας.

• Ενισχυτικό της 
   πεπτικής διαδικασίας
• Υποστηρίζει την έκκριση 
   γαστρικών υγρών, παγκρεατικών 
   ενζύμων και χολής
• Το μοναδικό προϊόν με δράση  
   σε τρία επίπεδα
• Βοηθά στην αντιμετώπιση 
   χρόνιων διαρροιών

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Το Tridigest περιέχει συνδυασμό συστατικών που επιδρούν 
στη διαδικασία της πέψης σε πολλά σημεία. Κάθε ένα από αυτά 
έχει τη δική του θετική συνεισφορά και η χρήση τόσο πολλών 
διαφορετικών συστατικών κάνει το προϊόν μοναδικό.

Η φυσιολογική διαδικασία της πέψης έχει ως εξής: Σε πρώτη 
φάση, γίνεται η πρόσληψη της τροφής, η οποία διασπάται κατά 
τη μάσηση σε μικρά κομμάτια. Κατόπιν, ο βλωμός (μπουκιά) 
μέσω του οισοφάγου οδηγείται στο στομάχι. Εκεί, με την επί-
δραση γαστρικών ενζύμων, γίνεται μία πρώτη διάσπαση των συ-
στατικών της τροφής και ιδιαίτερα των πρωτεϊνών. Στην πορεία, 
το περιεχόμενο προχωρά στο λεπτό έντερο. Στο σημείο αυτό, 
στην  τροφή θα επιδράσουν διάφορα ένζυμα από το πάγκρεας 
(αμυλάση για τους υδατάνθρακες, λιπάση για τα λίπη και πρωτε-
άση για τις πρωτεΐνες) καθώς και ή χολή από το ήπαρ, η οποία 
βοηθά επιπλέον στην πέψη των λιπών. Αφού η τροφή έχει δια-
σπαστεί στα συστατικά της, θα ξεκινήσει η απορρόφηση των συ-
στατικών στις διάφορες μοίρες του εντέρου και η ποσότητα που 
δεν απορροφάται θα περάσει στο παχύ έντερο όπου θα γίνει ο 
σχηματισμός των κοπράνων και η αποβολή τους.
Μπορεί εύκολα κάποιος να αντιληφθεί ότι είναι τόσα πολλά τα 
σημεία σε αυτή την πεπτική αλυσίδα (στομάχι, ήπαρ, πάγκρεας, 
λεπτό έντερο, παχύ έντερο), ώστε βλάβη σε κάποιο από αυτά 
δημιουργεί πρόβλημα πέψης με συχνότερα συμπτώματα τη δι-
άρροια και την απώλεια βάρους.
Το TriDigest ενισχύει την πεπτική διαδικασία σε όλα τα παρα-
πάνω επίπεδα.

Η βεταΐνη είναι ένα παράγωγο του αμιοξέος γλυκίνη. Ενισχύ-
ει την έκκριση γαστρικών υγρών ώστε να ωφεληθεί  ο πρώ-
τος κρίκος της αλυσίδας με τη βασική διάσπαση των πρωτεΐ-
νών και μειώνει το pH του στομάχου, γεγονός απαραίτητο για 
την πέψη.

Το εκχύλισμα αγκινάρας (Cynara scolymus) έχει πολύ καλή 
υποστηρικτική δράση στο ήπαρ. Στην προκειμένη περίπτωση, 
βοηθά στη έκκριση και  ροή της χολής, ώστε να μπορεί να γίνει 
η διάσπαση των λιπών.
Το εκχύλισμα γλυκύριζας προκαλεί έκκριση της ορμόνης σε-
κρετίνης, η οποία με τη σειρά της προκαλεί έκκριση διττανθρα-
κικών, τα οποία με τη σειρά τους προκαλούν την έκκριση πα-
γκρεατικών ενζύμων.

Επίσης, στο Tridigest περιέχονται ορνιθίνη και φωσφολιπίδια.
Η ορνιθίνη συμμετέχει στον κύκλο της ουρίας. Βοηθά στη με-
τατροπή της αμμωνίας σε ουρία, ώστε να μπορεί να αποβληθεί.
Τα φωσφολιπίδια είναι απαραίτητο συστατικό της κυτταρικής 
μεμβράνης και προάγουν την αναγέννηση των ηπατοκυττάρων, 
ώστε να αποκατασταθούν οι βλάβες του ήπατος.
Το TriDigest αποτελεί πολυδιάστατο σύμμαχο στην καταπολέ-
μηση προβλημάτων πέψης και της χρόνιας διάρροιας.

TriDigest: 
Σκύλος: 1 δισκίο ανά 15 κιλά σ.β.
Γάτες: 1/2 δισκίο ανά γάτα.
Συσκευασία: 40 δισκία
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www.hepatiale.gr

Φωσφατιδυλοχολίνη

Ορνιθίνη 
ως L-ασπαρτική
L-ορνιθίνη

85 mg

85 mg

150 mg

150 mg

275 mg

275 mg

SB & Cats
mg/καψ.

         Large
mg/δισκίο

Medium
mg/δισκίοΣυστατικά

Hepatiale Forte

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Hepatiale Forte

Το Hepatiale Forte προτείνεται για σκύλους και γάτες 
για την υποστήριξη της ηπατικής λειτουργίας σε περι-
πτώσεις ηπατικών διαταραχών. Ειδικά, η ορνιθίνη προ-
τείνεται σε γάτες με υποψία ή ύπαρξη ηπατικής εγκεφα-
λοπάθειας και σε γάτες με μεγάλα διαστήματα νηστείας.

• Έχει αναγεννητική δράση στα κύτταρα του ήπατος
• Αποκαθιστά τις βλάβες του ήπατος
• Βελτιώνει τις λειτουργίες των κυττάρων
• Αναστέλλει την ίνωση
• Μειώνει τα παράγωγα αζώτου

Ηπατοπροστατευτικό συμπλήρωμα διατροφής

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Τα φωσφολιπίδια έχουν προστατευτική και αναγεννη-
τική δράση στα ηπατοκύτταρα και δε μπορούν να συ-
ντεθούν από τον οργανισμό. Όταν χορηγηθούν στον 
οργανισμό, συσσωρεύονται στην κυτταροπλασματική 
μεμβράνη και εντός των κυττάρων του ήπατος και επι-
διορθώνουν τις βλάβες των κυττάρων που έχουν προ-
έλθει από παθολογικές εξεργασίες. 

Τα φωσφολιπίδια είναι απαραίτητα για τη διαδικασία 
του πολλαπλασιασμού των ηπατοκυττάρων. Αναστέλ-
λουν την ίνωση, μειώνοντας την παραγωγή κολλαγό-
νου, και ενεργοποιούν την κολλαγενάση (ένζυμο που 
διασπά το κολλαγόνο). Τα φωσφολιπίδια και τα χολι-
κά οξέα παίζουν ζωτικό ρόλο στην πέψη των λιπών και 
την απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών. 

Η ορνιθίνη είναι ένα αμινοξύ που σχηματίζεται στο 
ήπαρ από την αργινίνη. Παίζει βασικό ρόλο στο μετα-
βολισμό των πρωτεϊνών καθώς είναι απαραίτητη στο 
μετασχηματισμό των παραγώγων αζώτου, που σχημα-
τίζονται κατά την απαμίνωση αμινοξέων, σε ουρία. Όι 
γάτες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε έλλειψη ορνιθίνης, 
επειδή έχουν αυξημένες ανάγκες σε αργινίνη και επο-
μένως στην ορνιθίνη που σχηματίζεται από αυτήν. Η 
έλλειψη ορνιθίνης μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή 
της μετατροπής των παραγώγων αζώτου σε ουρία, τη 
συσσώρευση τους στο αίμα και σε αυξημένο κίνδυνο 
ανάπτυξης ηπατικής εγκεφαλοπάθειας και τοξικής βλά-
βης σε πολλά όργανα.

Hepatiale Forte Small breed & cats:
Σκύλοι: 1 κάψουλα ανά 5 κιλά σ.β. 
Γάτες: 1 κάψουλα ανά γάτα.
Συσκευασία: 40 twist off  κάψουλες

Hepatiale Forte Medium Breed:
1 δισκίο ανά 15 κιλά σ.β.
Συσκευασία: 40 δισκία

Hepatiale Forte Large Breed:
1 δισκίο ανά 25 κιλά σ.β.
Συσκευασία: 40 δισκία
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Hepatiale Forte: 
5 ml ανά 10 κιλά σ.β.
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. 
Χορηγήστε απ` ευθείας ή αναμίξτε με το φαγητό.

Εκχύλισμα αγκινάρας 
(Cynara scolymus)
Εκχύλισμα γαιδουράγκαθου 
(Silybum marianum)
L-καρνιτίνη
Βεταΐνη
Χολίνη
Βιτ. C
Βιτ. E
Βιτ. B2
Βιτ. B6

10 mg - 50 mg

40 mg - 200 mg
3,5 mg - 17,5 mg
2,5 mg - 12,5 mg

3 mg - 15 mg
10 mg - 50 mg
10 mg - 50 mg

1 mg - 5 mg
0,75 mg - 3,75 mg

Hepatiale Liquid
ανά 1 ml – ανά 5 ml (10 κιλά σ.β.)Συστατικά

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Hepatiale Forte Liquid

Το Hepatiale Forte Liquid προτείνεται για σκύλους και 
γάτες για την υποστήριξη της ηπατικής λειτουργίας σε 
περιπτώσεις ηπατικών διαταραχών. Προτείνεται ιδιαί-
τερα σε περιπτώσεις χολόστασης, χολαγγείιτδας, δια-
ταραχών της χοληδόχου κύστης και λιποείδωσης του 
ήπατος.

• Ηπατοπροστατευτικό πολλαπλής δράσης
• Κινητοποιεί τη χολή
• Βοηθά στην καύση των λιπών
• Πόσιμη μορφή για ευκολότερη χορήγηση

Ηπατοπροστατευτικό συμπλήρωμα διατροφής

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Το γαϊδουράγκαθο είναι ισχυρός αντιοξειδωτικός και 
αντιφλεγμονώδης παράγοντας. Επίσης διεγείρει την έκ-
κριση της χολής.

Η αγκινάρα αυξάνει την έκκριση χολής, αυξάνει το πε-
ριεχόμενο των χολικών οξέων στη χολή και βοηθά στη 
ροή της χολής κατά μήκος των χοληφόρων αγγείων. 
Επιδεικνύει σημαντική προστατευτική δράση και βοηθά 
στο μεταβολισμό χοληστερόλης και λιπαρών οξέων.

H  L-καρνιτίνη βοηθά τον οργανισμό να κινητοποιή-
σει τα αποθηκεύμενα στο ήπαρ λίπη,  «σώζοντας» την 
πρωτεϊνική μάζα. Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται η ενα-
πόθεση λίπους στο ήπαρ.

Το σύμπλεγμα βιταμινών Β θα μεταφέρει τα λίπη μέσα 
στα μιτοχόνδρια, ώστε να παραχθεί ενέργεια μέσω της 
καύσης τους.

www.hepatiale.gr

Συσκευασία: 250 ml
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www.hepatialeadvanced.gr

S-αδενοσυλομεθειονίνη (sAME)
Silybum marianum (L.) (silymarin)
Ψευδάργυρος
Φωσφολιπίδια
Ορνιθίνη

200 mg
50 mg 

12,50 mg

mg/δισκίοΣυστατικά

Hepatiale 
Forte

Advanced

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Hepatiale Forte ADVANCED

Χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις βλάβης του 
ήπατος και ιδιαίτερα σε χρόνιες ηπατοπάθειες, κίρρω-
ση και τοξικώσεις. Αντενδείκνυται σε περιπτώσεις ιο-
γενών ηπατοπαθειών, διότι ενδέχεται η μεθειονίνη να 
βοηθά στη σύνθεση πρωτεϊνών του ιού.

• Ενισχυμένη ηπατοπροστασία
• Διεγείρει την αποτοξίκωση
• Βελτιώνει το ρυθμό αναγέννησης 
   των ηπατοκυττάρων
• Αναστέλλει την ίνωση
• Αποδομεί τις τοξίνες

Ηπατοπροστατευτικό συμπλήρωμα διατροφής

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Η sAME παρουσιάζει μία ποικιλία λειτουργιών στον 
οργανισμό. Όλη η δράση της επιτυγχάνεται  μέσω της 
γλουταθειόνης. Αποτελεί απαραίτητο συστατικό για 
τη δημιουργία γλουταθειόνης.  Αποδομεί τις τοξίνες, 
συμβάλλοντας στην ταχεία αποτοξίκωση. Επιταχύνει 
τον καταβολισμό και την απέκκριση της ισταμίνης, ώστε 
να μειωθεί η αλλεργική αντίδραση. Αναστέλλει τη σύν-
θεση λευκοτριενίων. Αναστέλλει  τον πολλαπλασιασμό 
κυττάρων, που είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη ουλώ-
δους ιστού και δημιουργία κίρρωσης.

Το γαϊδουράγκαθο (Silybum marianum) συμβάλλει 
στις λειτουργίες αποτοξίκωσης του ήπατος. Η σημαντι-
κότερη συμβολή του όμως είναι η διέγερση παραγωγής 
χολής καθώς και η αλλαγή του ιξώδους με αποτέλεσμα 
τη διευκόλυνση της ροής της χολής.

Τα φωσφολιπίδια είναι απαραίτητα για την αναγέννη-
ση των ηπατοκυττάρων.

Η ορνιθίνη συμβάλλει στην απομάκρυνση της αμμωνί-
ας, μέσω της μετατροπής της αμμωνίας σε ουρία.

Hepatiale Forte Advanced:
1 δισκίο ανά 10 κιλά σ.β.
Συσκευασία: 30 δισκία
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EasyTab
Λιχουδιά περιτύλιξης χαπιών για εύκολη χορήγηση

Φιλέτο στήθους κοτόπουλου
παράγωγα κρέατος
άλευρο σίτου
σορβιτόλη
γλυκερόλη
έλαια λαχανικών

EasyTabΣυστατικά

EasyTab: 
Ανάλογα με το μέγεθος του χορηγούμενου χαπιού, 
χρησιμοποιήστε 1 ή 2 λιχουδιές. Τυλίξτε το χάπι, ώστε 
να μη φαίνεται καθόλου. Χορηγήστε το ως επιβράβευ-
ση εκτέλεσης μιας εντολής. 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Χρησιμοποείται ιδανικά σε ζώα που «αρνούνται» να 
πάρουν χάπια. Ανεξάρτητα από την ηλικία του ζώου, 
το χάπι προς χορήγηση τυλίγεται στη λιχουδιά και χο-
ρηγείται στο ζώο σαν επιβράβευση κάποιας εντολής ή 
άσκησης.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι θερμίδες από σπιτικές λι-
χουδιές.
1 φέτα κέικ = 140 
1 φέτα ψωμί με πατέ =30
1 φέτα τυρί (20γρ) = 75 γρ.
1 φέτα σαλάμι (25 γρ) = 75

Αν πρέπει να χορηγηθεί θεραπεία μιας εβδομάδας 2 
φορές την ημέρα, μπορεί να αναλογιστεί κανείς τη θερ-
μιδική επιβάρυνση στη διατροφή του ζώου. 

• Διευκολύνει την κατάποση χαπιών
• Εύγεστη λιχουδιά
• Ανταγωνίζεται εύκολα τις «σπιτικές λιχουδιές»
    λόγω των χαμηλών θερμίδων

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Συσκευασία: 10 λιχουδιές
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www.trichocat.gr

Συστατικά
TrichoCat

mg/gr

Σιρόπι γλυκόζης, βαζελίνη, υγρό εκχύλισμα 
κριθαριού, ηλιέλαιο, παραφινέλαιο.

2 mg
0,75 mg

0,4 mg
0,99 mg

Ταυρίνη
Βιταμίνη Ε
Βιταμίνη Β2
Βιταμίνη Β3 

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

TrichoCat

Η πάστα αυτή χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση 
και απομάκρυνση των τριχοβεζοαρίων (τριχόμπαλες) 
που συσσωματώνονται στο στομάχι της γάτας. Επίσης, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί προληπτικά για την καταπο-
λέμηση της δημιουργίας των τριχοβεζοαρίων.

• Εξαιρετική γευστικότητα
• Το μοναδικό σκεύασμα που περιέχει ταυρίνη
• Προτείνεται ειδικά για μακρύτριχες γάτες
• Προσθήκη κριθαριού που βοηθά τη φυσική 
   απομάκρυνση των τριχοβεζοαρίων

Aντιμετώπιση και απομάκρυνση τριχοβεζοαρίων

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Όι γάτες, ως αιλουροειδή, έχουν τη φυσιολογική συ-
νήθεια να καθαρίζονται γλύφοντας το σώμα τους. Κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας γλυψίματος του σώματος, 
οι τρίχες αποκόπτονται και αρκετές από αυτές καταπίνο-
νται από τη γάτα και φτάνουν στο στομάχι. Σε αυτό βο-
ηθά και η φορά των καλύκων της γλώσσας που έχουν 
μία ελαφρά κλίση προς το εσωτερικό του στόματος.

Συνήθως, η ποσότητα των τριχών δεν είναι μεγάλη 
και οι τρίχες παρασύρονται με τις τροφές στο έντερο 
και αποβάλλονται με τα κόπρανα. Αν η ποσότητα είναι 
λίγο μεγαλύτερη, ενδέχεται η γάτα να εμέσει αυτές τις 
τρίχες. Όταν η ποσότητα των τριχών όμως είναι αρκε-
τή, όπως συμβαίνει συχνά στις μακρύτριχες γάτες, τότε 
δημιουργούνται συσσωματώματα, τα λεγόμενα τριχο-
βεζοάρια.

Τα τριχοβεζοάρια μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό 
του γαστρικού βλενογόννου και αυτή η κατάσταση να 
εκδηλωθεί με ανορεξία, κατάπτωση, εμετούς, γαστρίτι-
δα, έμφραξη του εντέρου και διάφορες άλλες παθολο-
γικές καταστάσεις του πεπτικού συστήματος.

Η σύνθεση της πάστας έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρό-
πο ώστε κατά κύριο λόγο να μην επιτρέπει στις τρίχες 
να κάνουν συσσωματώματα. Περιέχει γλισχραντικές 
ουσίες, οι οποίες δεν αφήνουν τις τρίχες να κολλούν 
μεταξύ τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι τρίχες να 
προωθούνται προς το έντερο και να αποβάλλονται με 
τα κόπρανα. Επιπλέον, οι ουσίες αυτές θα βοηθήσουν 
και στη σταδιακή διάλυση των συσσωμάτων που ήδη 
έχουν δημιουργηθεί.

Όμως, η σύνθεση της συγκεκριμένης πάστας εξυπηρε-
τεί και ένα άλλο σκοπό. Η προσθήκη ταυρίνης, μοναδι-
κή για προϊόντα τέτοιου είδους, θα καλύψει τις ανάγκες 
της γάτας σε αυτό το «αμινοξύ».

Η ταυρίνη αποτελεί μία ουσία απαραίτητη στις γάτες, 
διότι δεν μπορούν να τη συνθέσουν από μόνες τους. 
Επομένως, πρέπει να την προσλαμβάνουν από την τρο-
φή. Έλλειψη της ταυρίνης μπορεί να προκαλέσει δια-
τατική μυοκαρδιοπάθεια, εκφύλιση του αμφιβληστρο-
ειδούς, απώλεια του τριχώματος και πρόωρη φθορά 
των δοντιών.

TrichoCat:  
2 ml ανά γάτα
Συσκευασία: 50 gr & 120 gr



28

www.cardiovet.gr

L- τρυγική καρνιτίνη
(L-καρνιτίνη)
Ταυρίνη
Συνένζυμο Q10
Βιταμίνη Ε

740 mg
(500 mg)

200 mg
10 mg

60 iu

CardioVet
mg/δισκίοΣυστατικά

CardioVet: 
Σκύλοι με σ.β. μέχρι 15 kg - ένα δισκίο δις ημερησίως.
Σκύλοι με σ.β. άνω των 15 kg - δύο δισκία δις ημερησίως.
Σε σκύλους με σ.β. άνω των 40 κιλών, ο κτηνίατρος 
μπορεί να αυξήσει τη δόση.
Τα δισκία μπορούν να χορηγηθούν απ` ευθείας ή να 
θρυμματιστούν και να χορηγηθούν με την τροφή. Εάν 
η ημερήσια δόση περιλαμβάνει περισσότερα από 1 δι-
σκία, η δόση μπορεί να μοιραστεί σε 2 ή 3 χορηγήσεις.

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

CardioVet

Προτείνεται σε σκύλους με διατατική μυοκαρδιοπάθεια 
και βαλβιδική ανεπάρκεια.

• Προστατεύει από τη συσσώρευση 
   των λιπαρών οξέων 
   στα κύτταρα του μυοκαρδίου
• Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες
• Ρυθμίζει τα επίπεδα ιόντων ασβεστίου
• Έχει αντιαρρυθμική δράση
• Εμποδίζει την προσκόλληση αιμοπεταλίων 
   στη στεφανιαία αρτηρία.

Υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Η L- καρνιτίνη έχει ως βασική λειτουργία το μεταβολι-
σμό των λιπαρών οξέων μακράς αλύσου και την παρα-
γωγή ενέργειας. Η χορήγηση της L-καρνιτίνης μπορεί 
να προστατεύσει το μυοκάρδιο από την ανώμαλη εν-
δοκυτταρική συσσώρευση λιπαρών οξέων.

Η ταυρίνη παίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό 
του μυοκαρδίου ρυθμίζοντας τα επίπεδα ιόντων ασβε-
στίου και εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες. Η 
ταυρίνη έχει αντιαρρυθμικές ιδιότητες. Ρυθμίζει τον 
καρδιακό παλμό ανάλογα με τα επίπεδα ιόντων ασβε-
στίου και εξασφαλίζει την ακεραιότητα των μυοκαρδια-
κών κυττάρων.

Το συνένζυμο Q10 (ουμπικινόνη) είναι βασικό για τη 
διαδικασία παραγωγής ενέργειας στο σώμα. Είναι επί-
σης σημαντικός αντιοξειδωτικός παράγοντας στα μιτο-
χόνδρια, όπου λόγω της εντατικής παραγωγής ενέρ-
γειας για την καρδιά, απελευθερώνεται ένας μεγάλος 
αριθμός ελεύθερων ριζών.

Η βιταμίνη Ε είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό και επί-
σης, μειώνει την προσκόλληση των αιμοπεταλίων στη 
στεφανιαία αρτηρία, διευκολύνοντας τη ροή αίματος 
στα αγγεία που αιματώνουν την καρδιά.

Συσκευασία: 90 δισκία
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www.hemovet.gr

Σίδηρος αίμης
Χαλκός (χηλικός)
Βιταμίνη C
Βιταμίνη B6
Βιταμίνη B12
Φολικό οξύ

30 mg
6 mg

30 mg
600 μg

5 μg
30 μg

HemoVet
mg/δισκίοΣυστατικά

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

HemoVet

Συμπλήρωμα διατροφής για την αντιμετώπιση των συ-
μπτωμάτων αναιμίας σε σκύλους.

• Σίδηρος αίμης για καλύτερη απορρόφηση
• Σύμπλεγμα βιταμινών Β και C, απαραίτητων 
   στην αιμοποίηση
• Χαλκός για την ταχύτερη απορρόφηση σιδήρου 
   και την παραγωγή ερυθροκυττάρων
• Μικρό μέγεθος δισκίου για εύκολη χορήγηση

Αντιμετώπιση συμπτωμάτων αναιμίας σε σκύλους

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Η κύρια λειτουργία του σιδήρου στον οργανισμό εί-
ναι η παραγωγή αιμοσφαιρίνης και μυοσφαιρίνης, δύο 
πολύ σημαντικών ουσιών για τη μεταφορά οξυγόνου. 
Επίσης, ο σίδηρος έχει ζωτικό ρόλο στη λειτουργία αρ-
κετών ενζύμων, όπως τα κυτοχρώματα. Το πιο σημα-
ντικό αρνητικό αποτέλεσμα της έλλειψης σιδήρου είναι 
η αναιμία. Το περιεχόμενο του οργανικού σιδήρου με 
τη μορφή αίμης είναι η καλύτερα απορροφήσιμη μορ-
φή σιδήρου με πολύ μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα σε 
σχέση με το μη-οργανικό σίδηρο.

Ό χαλκός είναι συστατικό δύο ενζύμων, των φεροξει-
δασών, τα οποία έχουν την ιδιότητα να οξειδώνουν 
το σίδηρο σε μορφή που μπορεί να μεταφερθεί στον 
τόπο παραγωγής ερυθροκυττάρων. Ό ρόλος του χαλ-
κού στην παραγωγή ερυθροκυττάρων επιβεβαιώνεται 
από το γεγονός ότι στην περίπτωση έλλειψης χαλκού, 
η κινητοποίηση του σιδήρου από τα σημεία αποθήκευ-
σης είναι ελλιπής με αποτέλεσμα τη μείωση παραγωγής 
ερυθροκυττάρων.

Η βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη) χρησιμοποιείται στον ορ-
γανισμό ως συνένζυμο σε φωσφορική μορφή. Η φω-
σφορική πυριδοξίνη είναι βασικό συνένζυμο στη δια-
δικασία παραγωγής της αίμης, του κύριου συστατικού 
της αιμοσφαιρίνης.

Το φολικό οξύ παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην πα-
ραγωγή ερυθροκυττάρων, όμως για να εξασφαλιστεί 
αυτή η διαδικασία πρέπει να υπάρχει και επαρκής πο-
σότητα βιταμίνης Β12 (κοβαλαμίνης). Ανεπάρκεια αυ-
τών των 2 βιταμινών προκαλεί επιδείνωση της παρα-
γωγής DNA στα ταχέως αναπτυσσόμενα κύτταρα του 
μυελού των οστών με αποτέλεσμα την παραγωγή με-
γάλων ανώριμων ερυθροκυττάρων με ανεπαρκή ποσό-
τητα αιμοσφαιρίνης.

HemoVet:  
1 δισκίο ανά 10 κιλά σ.β.
Συσκευασία: 60 δισκία
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Saccharomyces cerevisae
IFO 0203, max 100 cfu/gr
(πηγή β-1,3/1,6 γλυκανών)
Πρόσθετα: ΗΜΒ

80 mg
25 mg

VetoMune
mg/κάψουλαΣυστατικά

VetoMune: 
Σκύλοι & γάτες: 1 κάψουλα ανά 10 κιλά σ.β.
Σκύλοι άνω των 10 κιλών σ.β.: 2 κάψουλες.

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

VetoMune

Το προϊόν συμβάλλει και στη χυμική και στην κυτταρική 
ανοσία στο σκύλο και στη γάτα. Μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί σε ζώα στο στάδιο της ανάπτυξης, σε υπερήλι-
κα ζώα, σε ζώα που έχουν αυξημένο κίνδυνο λοιμώξε-
ων ή που έχουν βακτηριακά ή ιογενή νοσήματα, όπως 
επίσης σε έγκυα ή θηλάζοντα ζώα για να αυξήσουν τα 
επίπεδα της μητρικής ανοσίας που θα μεταφερθεί στα 
νεογέννητα.

• Ενεργοποιεί την κυτταρική ανοσία 
   (Τ- και Β- λεμφοκύτταρα)
• Ενεργοποιεί τη χυμική ανοσία 
   (παραγωγή αντισωμάτων)
• Βελτιώνει την ανταπόκριση στον εμβολιασμό
• Βοηθά στην ανταπόκριση σε λοιμώξεις, 
   ιώσεις, παρασιτώσεις
• Ενισχύει τη μητρική ανοσία και την προστασία 
   του νεογέννητου

Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Όι β-1,3/1,6 γλυκάνες είναι από τις πιο γνωστές ου-
σίες με ανοσοδιεγερτικές ιδιότητες. Μπορούν απ` ευ-
θείας να διεγείρουν αντιμικροβιακούς μηχανισμούς 
στον οργανισμό και συμβάλλουν στην αποτελεσματι-
κότητα των εμβολιασμών. Η από το στόμα χορήγη-
ση β-γλυκανών αυξάνει τον τίτλο των ειδικών ανοσο-
σφαιρινών IgG και IgA στους βλεννογόνους και στον 
ορό. Ό ακριβής μηχανισμός δράσης τους έγκειται στην 
ένωση τους σε ειδικούς υποδοχείς στα μακροφάγα, τα 
ουδετερόφιλα, τα μονοκύτταρα, τα δενδριτικά και τα 
ΝΚ-κύτταρα.

Το ΗΜΒ (β-υδρόξυ-μέθυλο-βουτυρικό ασβέστιο) 
εκτός από τη γνωστή αντικαταβολική του δράση μπο-
ρεί να βελτιώσει τη μεταβολική και φαγοκυτταρική δρα-
στηριότητα των ανοσοποιητικών κυττάρων και με την 
αύξηση των κυττάρων που παράγουν αντισώματα μπο-
ρεί να διεγείρει την κυτταρική ανοσία.

Συσκευασία: 60 κάψουλες twist off



31

www.vetussin.gr

Φυτικά εκχυλίσματα:
Γλυκάνισος, Ήβη, Θυμάρι, 
Ευκάλυπτος, Πεντάνευρο
Βιταμίνη Α 
Βιταμίνη C
Βιταμίνη Ε

45-225 mg
150-750 iu

 1,4-7 mg
  2,5-12,5 mg

VeTussin
ανά 1 ml – ανά 5 ml (10 κιλά σ.β.)Συστατικά

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

VeTussin

Το VeTussin χρησιμοποιείται σε λοιμώξεις του ανα-
πνευστικού συστήματος. Όι τραχειοβρογχίτιδες και οι 
πνευμονίες του σκύλου είναι συχνές, ιδιαίτερα στα κυ-
νοκομεία, όπου συνωστίζονται ζώα. Ό βήχας του κυ-
νοκομείου, όπως είναι γνωστός, είναι μία συχνή πα-
θολογική κατάσταση του αναπνευστικού συστήματος 
και απαιτεί θεραπεία αιτιολογική και συμπτωματική. Το 
VeTussin στοχεύει στην απομάκρυνση της βλέννας που 
έχει συγκεντρωθεί στις αναπνευστικές οδούς. Χαλαρώ-
νει το τοίχωμα και μειώνει τον ερεθισμό των αναπνευ-
στικών βρόγχων. Κάνει πιο αραιές τις αναπνευστικές εκ-
κρίσεις, ώστε να αποβάλλονται ευκολότερα.

• Μειώνει το ιξώδες των αναπνευστικών εκκρίσεων
• Διευκολύνει την απομάκρυνση των εκκρίσεων 
   του αναπνευστικού συστήματος
• Καταπραΰνει τον αναπνευστικό βλεννογόνο
• Μειώνει το βήχα που προκαλείται από 
   τη συγκέντρωση αναπνευστικών εκκρίσεων

Βοηθητικό αναπνευστικής λειτουργίας για σκύλους

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Ό βήχας αποτελεί ένα αμυντικό μηχανισμό του οργα-
νισμού με στόχο την απομάκρυνση σωματιδίων (σκό-
νης, εκκρίσεων κλπ) από το αναπνευστικό σύστημα. 
Διάφορες καταστάσεις στον οργανισμό μπορούν να 
προκαλέσουν βήχα, όπως αναπνευστικά νοσήματα, 
καρδιακές παθήσεις, αλλεργίες. Πολύ συχνό πρόβλημα 
είναι ο βήχας του κυνοκομείου. Προκαλείται από βα-
κτήρια ή ιούς. Μεταδίδεται πολύ εύκολα, όταν τα ζώα 
συνωστίζονται. Η θεραπεία περιλαμβάνει αντιβιοτικά, 
αντιβηχικά, αποχρεμπτικά.

Το VeTussin περιέχει ένα σημαντικό αριθμό φυτικών 
εκχυλισμάτων που δρουν συνεργιστικά και έχουν ως 
στόχο την ανακούφιση των σκύλων από τα συμπτώμα-
τα αναπνευστικών νοσημάτων.
Ό ευκάλυπτος χρησιμοποιείται στα κρυώματα γιατί 
ανακουφίζει από το φαρυγγικό πόνο και έχει αποχρε-
μπτική δράση.

Η ήβη χαλαρώνει τους μύες που προκαλούν βρογχό-
σπασμο, διευκολύνει την απόχρεμψη, μειώνει τις εξάρ-
σεις  του βήχα και έχει ανασταλτική δράση στην ανά-
πτυξη μικροοργανισμών στις αναπνευστικές οδούς.
Το θυμάρι, έχοντας αντιφλεγμονώδη επίδραση στο 
αναπνευστικό, μειώνει το οίδημα του αναπνευστικού 
βλεννογόνου.

Ό γλυκάνισος διευκολύνει την απομάκρυνση των συσσω-
ρευμένων εκκρίσεων στους αναπνευστικούς βρόγχους.

Το πεντάνευρο έχει αποχρεμπτικές ιδιότητες. Διευκολύνει 
την απομάκρυνση της βλέννας και ενεργοποιεί τους μηχα-
νισμούς αναγέννησης του αναπνευστικού επιθηλίου.

Το VeTussin εκτός από τα φυτικά εκχυλίσματα, περιέχει 
και μία σειρά βιταμινών που ενισχύουν το ανοσοποιη-
τικό. Η βιταμίνη Α βοηθά στην τοπική άμυνα του ανα-
πνευστικού συστήματος. Η βιταμίνη C ενισχύει συνολι-
κά το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ μαζί με τη βιταμίνη Ε 
επιδεικνύουν ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

VeTussin:  
5 ml ανά 10 κιλά σ.β.
Προϊόν μόνο για σκύλους.
Συσκευασία: 100 ml
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Ιχθυέλαια (πηγή Ω-3 λιπαρών οξέων)
Ηλιέλαιο (πηγή Ω-6 λιπαρών οξέων)
Βιταμίνη Β1 (θειαμίνη)
Βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη)
Βιταμίνη Β3 (βιοτίνη)
Βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη)
Βιταμίνη Β12 (κυανοκοβαλαμίνη)
Ψευδάργυρος (οξείδιο)

145,00
145,00

0,23
0,575

1,15
0,253

5,75
8,00

VetoSkin
mg/κάψουλαΣυστατικά

VetoSkin: 
1 κάψουλα μέχρι τα 15 κιλά σ.β.
2 κάψουλες για ζώα άνω των 15 κιλών σ.β.
Συσκευασία: 60 κάψουλες twist off,  
90 κάψουλες twist off

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

VetoSkin

Το προϊόν προτείνεται σε σκύλους και γάτες με δερμα-
τολογικές διαταραχές και συμπτώματα όπως ξηρό, θα-
μπό, εύκολα αποσπώμενο τρίχωμα και εφελκίδες.

• Ενισχύει τον υδρολιπιδικό φραγμό
• Μειώνει τη διαδερμική απώλεια νερού
• Έχει αντιφλεγμονώδη δράση
• Βοηθά στην επούλωση και τον πολλαπλασιασμό 
   των κυττάρων του δέρματος
• Μειώνει τη σμηγματόρροια

Βελτίωση της υγείας του δέρματος

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Τα Ω-6 απαραίτητα λιπαρά οξέα, όπως το λινολεϊ-
κό και το γ-λινολενικό οξύ, είναι απαραίτητα για τον 
υδρολιπιδικό φραγμό του δέρματος, ώστε να αποφεύ-
γεται η διαδερμική απώλεια ύδατος. Το δέρμα παραμέ-
νει ενυδατωμένο και ελαστικό.

Τα Ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, όπως το EPA και 
το DHA, έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντι-οιδηματικές 
ιδιότητες. Επίσης συμβάλλουν στην ελαστικότητα της 
κυτταρικής μεμβράνης, αλλά και στη μείωση της απαι-
τούμενης δόσης αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.

Ό ψευδάργυρος είναι το πιο απαραίτητο στοιχείο στη 
διαδικασία της επούλωσης και του πολλαπλασιασμού 
των κυττάρων, για τη θεραπεία δερματολογικών δια-
ταραχών.

Το σύμπλεγμα βιταμινών Β (Β1,Β2,Β3,Β6, Β12) παί-
ζουν βασικό ρόλο στο μεταβολισμό και την απορρό-
φηση των Ω-3 και Ω-6 λιπαρών οξέων. Επίσης, βελ-
τιώνουν τις λειτουργίες του επιδερμικού φραγμού και 
μειώνουν τη σμηγματόρροια.
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NeuroSupport
Προστασία και εύρυθμη λειτουργία 
των νευρώνων και του εγκεφάλου

Ιχθυέλαια
Acerola (Malpighia grabla)
Aztec marigold 
(Tagetes erecta)
πηγή ζεαξανθίνης και λουτεΐνης
Εκχύλισμα σταφυλιού (Vitis vinifera)  53.8 gr/kg 
Εκχύλισμα φύλλων πράσινου τσαγιού 
(Camellia sinensis)  32.6 gr/kg 
Εκχύλισμα κουρκουμά (Curcuma longa)   31.4 gr/kg
B-καροτένιο  9 gr/kg
Βιταμίνη E  22,4 gr/kg
Ταυρίνη  4,5 gr/kg
Ψευδάργυρος (οξείδιο)  2.8  gr/kg

Βιταμίνη B3  1000 mg/kg
Βιταμίνη B5  1000 mg/kg
Βιταμίνη A  200 mg/kg
Βιταμίνη B1  90 mg/kg 
Βιταμίνη B6  90 mg/kg 
Φολικό οξύ  20 mg/kg
Βιοτίνη  9 mg/kg
Βιταμίνη B12  2 mg/kg
Σελήνιο  0.4 mg/kg

NeuroSupportΣυστατικά

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Χρησιμοποιείται σε:
σκύλους και γάτες για την κατάλληλη υποστήριξη των 
λειτουργιών του νευρικού συστήματος, σε υπερήλικα 
ζώα για την προστασία από την οξειδωτική βλάβη στο 
νευρικό ιστό και  την υποστήριξη της νοητικής λειτουρ-
γίας και των διαταραχών που επιφέρει η διαδικασία γή-
ρανσης, σε ζώα όλων των ηλικιών ύστερα από επεμβά-
σεις στο νευρικό σύστημα. • Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία των

   νευρώνων και του εγκεφάλου,
• Προστατεύει από το οξειδωτικό stress, το οποίο
   συμβάλλει στην καταστροφή των νευρικών 
   κυττάρων και μειώνει τη δραστηριότητα του 
   νευρικού συστήματος,
• Προλαμβάνει αλλαγές που προκύπτουν από 
   τη διαδικασία του γήρατος και βοηθά στην 
   ανάρρωση από τραυματισμούς ή επεμβάσεις.

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Τα ιχθυέλαια είναι πλούσια σε Ω-3 απαραίτητα λιπα-
ρά οξέα και ιδιαίτερα σε DHA και υποστηρίζουν την 
εγκεφαλική λειτουργία και τη μετάδοση των νευρι-
κών ώσεων. Η βιταμίνη Ε και τα φυτικά εκχυλίσματα 
Curcuma longa (κουρκουμάς), Vitis vinifera (σταφύ-
λι), Camellia sinensis (πράσινο τσάι), Τagetes erecta 
και Αcerola (Malpighia glabra) είναι ισχυρά φυσικά 
αντιοξειδωτικά και προστατεύουν το νευρικό ιστό από 
την εκφύλιση. Το πλούσιο σύμπλεγμα των βιταμινών Β 
υποστηρίζει τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστή-
ματος και τα  άλλα συστατικά (π.χ. Σελήνιο, Β-καροτέ-
νια, Ψευδάργυρος κλπ.) αποτελούν θρεπτικά στοιχεία 
των ιστών, απαραίτητα για την ευζωία του ζώου. 

NeuroSupport:  
1 κάψουλα ανά 10 kg σωματικού βάρους. Η twist off 
κάψουλα μπορεί να χορηγηθεί ολόκληρη ή να κοπεί και 
το περιεχόμενο να χορηγηθεί απ` ευθείας στο στόμα του 
ζώου ή να ανακατευτεί με το φαγητό. 
Συσκευασία: 45 κάψουλες twist off 
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Ψευδάργυρος
Σίδηρος
Μαγγάνιο
Χαλκός
Βιταμίνη A
Βιταμίνη D3
Βιταμίνη E
Βιταμίνη B1
Βιταμίνη B2
Βιταμίνη B3
Βιταμίνη B6
Βιοτίνη
Βιταμίνη B12
Φολικό οξύ

5 mg
1,5 mg
0,4 mg

0,15 mg
200 IU

1.000.000 IU/g
6 mg

1,5 mg
1,5 mg

7 mg
1 mg

0,03 mg
2 μg

0,1 mg

VetAminex
ανά κάψουλαΣυστατικά

VetAminex: 
Γάτες: 1 κάψουλα κάθε δεύτερη μέρα.
Σκύλοι: 1 κάψουλα ανά 10 κιλά σ.β. ημερησίως.
Κουτάβια: μέχρι 5 κιλών σ.β. – 1 κάψουλα κάθε 
δεύτερη μέρα.
Συσκευασία: 60 twist off κάψουλες

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

VetAminex

Συμπλήρωμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων για σκύλους 
και γάτες.

• Πλήρες σύμπλεγμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων
• Υγρή μορφή για εύκολη χορήγηση 
   και γρήγορη απορρόφηση

Πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα διατροφής 
για σκύλους και γάτες

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Το VetAminex περιέχει προσεκτικά επιλεγμένα και 
ισορροπημένα ιχνοστοιχεία και βιταμίνες. Προτείνε-
ται για την εξισορρόπηση της τροφής σε γάτες και σκύ-
λους σε περιόδους αυξημένων διατροφικών αναγκών.

Προτείνεται ιδιαίτερα σε:

- έγκυα και θηλάζοντα ζώα
- γατάκια και κουταβάκια κατά την περίοδο 
  της ανάπτυξης
- ζώα που διατρέφονται με μη ισορροπημένο 
  σπιτικό φαγητό
- σκύλους και γάτες μεγάλης ηλικίας
- ζώα σε ανάνηψη μετά από σοβαρές ασθένειες 
  που υπήρχε απώλεια όρεξης ή μείωση 
  πρόσληψης τροφής
- σε κάθε ασθένεια που σχετίζεται με διαταραχές 
  λειτουργίας του πεπτικού σωλήνα, ιδιαίτερα 
  σε περίπτωση δυσαπορρόφησης
- ζώα με αυξημένες διατροφικές ανάγκες λόγω 
  εργασίας ή συγκεκριμένου τρόπου ζωής
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ViewVet
Υποστήριξη των φυσιολογικών λειτουργιών 

των οργάνων της όρασης

Λουτεΐνη, Ζεαξανθίνη, Κουρκουμάς, Ταυρίνη, Εκχύλισμα πρά-
σινου τσαγιού (επιγαλλοκατεχίνες), Εκχύλισμα σταφυλιού 
(Φλαβονοειδή), DHA και EPA, Ψευδάργυρος, Σελήνιο, Βιταμίνη 
C, Βιταμίνη E, Βιταμίνη A, Βιταμίνη B1, Βιταμίνη B3, Βιταμίνη B5, 
Βιταμίνη B6, Βιοτίνη, Φολικό οξύ, Βιταμίνη Β12

ViewVetΣυστατικά

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Χορηγείται προληπτικά και θεραπευτικά σε συνδυασμό με 
άλλα φάρμακα σε: Σκύλους με οφθαλμολογικά προβλήματα.
Υπερήλικους σκύλους.
Δραστήριους σκύλους.
Πριν και μετά από οφθαλμικά χειρουργεία.

• Βοηθά στη διατήρηση της υγείας του ματιού 
   σε κυτταρικό επίπεδο
• Καταπολεμά το οξειδωτικό στρες
• Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα
• Προφυλάσσει τα ζώα που είναι εκτεθειμένα 
   σε κίνδυνο για παθήσεις των οφθαλμών

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Η Λουτεΐνη και ζεαξανθίνη ανήκουν στις ξανθοφύλλες και 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία του αμφιβληστρο-
ειδούς από αλλαγές που οφείλονται σε ακτινοβολία UV και 
ελεύθερες ρίζες. Δεν παράγονται από τον οργανισμό και πρέ-
πει να περιλαμβάνονται στην τροφή. Η λουτεΐνη, χάρη στις 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες και την ικανότητα να φιλτράρει τις 
μπλε ακτίνες του φωτός, προστατεύει τον αμφιβληστροειδή 
από εκφύλιση και βελτιώνει την όραση. Η λουτεΐνη και η ζε-
αξανθίνη συσσωρεύονται στους φακούς κατά το μεγαλύτερο 
ποσοστό τους και στο κεντρικό μέρος του αμφιβληστροει-
δούς χιτώνα, την ωχρά κηλίδα. Η ωχρά κηλίδα βοηθά στην 
κεντρική όραση και είναι υπεύθυνη για την οξεία όραση.
Τα  DHA και EPA βρίσκονται σε μεγάλη συγκέντρωση στη 
δομική μεμβράνη του αμφιβληστροειδούς και συμβάλλουν 
στη σωστή όραση και τη λειτουργία του οφθαλμού και μπο-
ρούν να προστατεύσουν από κάποιους τύπους   καταρρά-
κτη και εκφυλιστικών παθήσεων.  Βελτιώνουν τη διάχυση 
του οπτικού νεύρου,  προστατεύουν τα νευρικά κύτταρα από 
βλάβη κατά το σακχαρώδη διαβήτη και μειώνουν τον κίνδυ-
νο διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.
Το εκχύλισμα σταφυλιού είναι πλούσιο σε ισχυρά αντιο-
ξειδωτικά που ονομάζονται προανθοκυανίδες, έχουν αντι-
φλεγμονώδη δράση και μπορούν να αναστείλουν κάποιους 
τύπους καταρράκτη. Τα φλαβονοειδή του σταφυλιού αυξά-
νουν την ελαστικότητα των τριχοειδών αγγείων του ματιού.
Το εκχύλισμα πράσινου τσαγιού περιέχει πολυφαινόλες 
που έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση προστατεύοντας 
από τις ελεύθερες ρίζες. 
Το εκχύλισμα Curcuma longa, η κουρκουμίνη,  είναι ισχυ-
ρό αντιοξειδωτικό και προστατεύει τον οργανισμό από τη 
δράση των ελευθέρων ριζών.
Η ταυρίνη βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στο φακό και τον 
αμφιβληστροειδή χιτώνα. Προστατεύει την όραση από την 
επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία. 
Το σελήνιο είναι απαραίτητο για τη φυσιολογική σωματική 
δραστηριότητα κατά την εξουδετέρωση των τοξικών προϊό-
ντων που παράγονται από τον οργανισμό.
Ό ψευδάργυρος είναι ένα ιχνοστοιχείο που είναι παρόν 
στους οφθαλμικούς ιστούς και ιδιαίτερα στον αμφιβληστρο-
ειδή. Συμβάλλει στην καλύτερη διατροφή και διάχυση του 
οφθαλμικού βολβού και αποτρέπει τις επιβλαβείς επιδράσεις 
στα επιθηλιακά κύτταρα.
Η βιοτίνη είναι ένα συνένζυμο των καρβοξυλασών που συμ-
μετέχει σε πολλές σημαντικές βιοχημικές αντιδράσεις.

ViewVet:  
1 κάψουλα ανά 10 kg σ.β. ημερησίως. Η twist-off κάψουλα 
μπορεί να χορηγηθεί ολόκληρη ή να κοπεί η κεφαλή και το 
περιεχόμενο να χορηγηθεί απ` ευθείας στο στόμα του ζώου 
ή να αναμιχθεί με την τροφή.  

Η βιταμίνη Α επιταχύνει την αναγέννηση των κωνίων, σημαντικών 
για τη νυχτερινή όραση. Η βιταμίνη Α μετατρέπεται σε φωτοευαί-
σθητο μόριο, απαραίτητο για την όραση σε χαμηλό φωτισμό.
Όι βιταμίνες C και Ε ανήκουν στα ισχυρά αντιοξειδωτι-
κά που προστατεύουν τα κύτταρα από την επιβλαβή δρά-
ση ελεύθερων ριζών και επιπλέον η βιταμίνη C ενισχύει τα 
αγγεία του αίματος για την καλύτερη αιματική κυκλοφορία 
στους οφθαλμούς.
Όι βιταμίνες Β6 και Β12 βοηθούν στην παραγωγή ερυθροκυτ-
τάρων και τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος.
Όι βιταμίνες Β5 και Β9 (φολικό οξύ) συμβάλλουν στη μεί-
ωση της κόπωσης.

Συσκευασία: 45 κάψουλες twist off

www.viewvet.gr



36

www.kalmvet.gr

Τρυπτοφάνη
Valeriana (Valeriana officinalis)
Camomilla (Chamomilla recutita)

50 mg
20 mg
80 mg

KalmVet
mg/κάψουλαΣυστατικά

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

KalmVet

Προτείνεται σε ζώα για τον έλεγχο της συμπεριφοράς, 
όταν αυτά εμφανίζουν συμπτώματα που οφείλονται σε 
στρεσογόνες καταστάσεις, όπως μετακινήσεις, ταξίδια, 
αλλαγή περιβάλλοντος, καιρικά φαινόμενα κλπ.

• Βοηθά στην παραγωγή σεροτονίνης
• Μειώνει την επιθετικότητα
• Δρα αγχολυτικά και ηρεμιστικά

Συμπλήρωμα διατροφής 
για τον έλεγχο της συμπεριφοράς

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Η τρυπτοφάνη είναι πρόδρομη ουσία της σεροτονί-
νης. Η παραγωγή σεροτονίνης έχει ως αποτέλεσμα τον 
έλεγχο πολλών φυσιολογικών λειτουργιών όπως η 
απελευθέρωση ορμονών, ο πόνος, η όρεξη, η διάθε-
ση και η συμπεριφορά.

Η Chamomilla recutita έχει, μεταξύ άλλων, αγχολυ-
τικές ιδιότητες. Η απιγενίνη, συστατικό του εκχυλίσμα-
τος Chamomilla, ενώνεται με τους υποδοχείς βενζο-
διαζεπινών και εμφανίζει αγχολυτικές και ελαφρώς 
ηρεμιστικές ιδιότητες. Το εκχύλισμα Chamomilla έχει 
και άλλα συστατικά που ενώνονται με τους υποδοχείς 
των βενζοδιαζεπινών και του γ-αμινοβουτυρικού οξέ-
ος (GABA) στον εγκέφαλο και προκύπτει το ηρεμιστικό 
αποτέλεσμα.

Η βαλεριάνα είναι γνωστή για τις ήπιες ηρεμιστικές και 
αγχολυτικές ιδιότητες για πολλά χρόνια. Ό μηχανισμός 
δράσης της βασίζεται στην παρουσία τερπενίων, κυρί-
ως βαλερενικού και γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA). 
Τα ενεργά συστατικά που βρίσκονται στο εκχύλισμα, 
ενώνονται με πολλούς υποδοχείς των νευρομεταβιβα-
στών, συμπεριλαμβανόμενου του 5-ΗΤ5Α υποδοχέα 
που συμμετέχει στη ρύθμιση της αίσθησης του άγχους.

KalmVet:  
Σκύλοι και γάτες μέχρι 10 κιλά σ.β. - 1 κάψουλα.
Για ζώα με σ.β. από 10-25 κιλά - 2 κάψουλες ημερησίως.
Για ζώα με σ.β. άνω των 25 κιλών – 3 κάψουλες.
Συσκευασία: 60 twist off κάψουλες
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Eye cleanser
Καθαριστικό διάλυμα για την απομάκρυνση 

των δακρυικών «λεκέδων»

Γαλακτικό οξύ
Βορικό οξύ
Υαλουρονικό οξύ
Εκχύλισμα αρκτοστάφυλου 
(bearberry)

Eye cleanserΣυστατικά

Eye cleancer: 
Εμποτίστε μία γάζα με το διάλυμα και τρίψτε μερικές φορές 
την περιοχή με φορά από τα μάτια προς το ρινικό ρύγχος. 
Χρησιμοποιήστε ξεχωριστή γάζα για κάθε μάτι. Ακολου-
θήστε τις οδηγίες του επιβλέποντος κτηνίατρου τόσο για 
τον τρόπο χρήσης όσο και για τη συχνότητα.
Συσκευασία: 100 ml  

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τα ζώα με λευκό τρίχωμα εμφανίζουν συχνά αποχρω-
ματισμό κάτω από τις έσω γωνίες των οφθαλμών. Η 
συχνή χρήση του προϊόντος σε αυτά τα ζώα εξαλείφει 
τους παράγοντες που δημιουργούν τον αποχρωματι-
σμό.

• Καταπολεμά τους μικροοργανισμούς 
   της περιοφθαλμικής περιοχής
• Έχει τοπική δράση, χωρίς την ανάπτυξη 
   μικροβιοαντοχής
• Συνδυάζει πολλά συστατικά για καλύτερη 
   αποτελεσματικότητα
• Προστατεύει το δέρμα της περιοχής που εφαρμόζεται

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Όι μικροοργανισμοί, λόγω της δακρύρροιας, βρί-
σκουν εύφορο έδαφος και αναπτύσσονται. Τα παρά-
γωγα του μεταβολισμού τους είναι αυτά που δημιουρ-
γούν τον αποχρωματισμό στο τρίχωμα. 

Το γαλακτικό και το βορικό οξύ είναι οξέα που δημι-
ουργούν ακατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη των 
μικροοργανισμών. 

Το υαλουρονικό οξύ ενυδατώνει την περιοχή, σε κυτ-
ταρικό επίπεδο, και τα υγιή κύτταρα αμύνονται αποτε-
λεσματικότερα απέναντι στους μικροοργανισμούς. 

Το αρκτοστάφυλο (bearberry) περιέχει αρβουτίνη η 
οποία έχει αντισηπτική αλλά και καταπραϋντική δράση, 
ώστε να μειωθεί ο χρόνιος ερεθισμός της περιοχής. 
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AluHeal Spray

αλουμίνιο
εκχύλισμα marigold
υαλουρονικό οξύ
εκχύλισμα λιναρόσπορου
άργυρος
καολίνης

AluHeal SprayΣυστατικά

AluHeal Spray: 
Tο προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε ζώα. 
Aνακινήστε καλά το δοχείο για περίπου 60 δευτερόλεπτα 
πριν τη χρήση. Κρατήστε σε κατακόρυφη θέση. Ψεκάστε 
σε απόσταση 15-20 cm σε ξηρό, καθαρισμένο δέρμα. 
Αφήστε να στεγνώσει. Μην χρησιμοποιείτε στα μάτια και 
τα αυτιά των ζώων. Εάν το προϊόν μπλοκάρει, προχω-
ρήστε σε δύο βήματα: 1. Αφαιρέστε την κεφαλή από τη 
βαλβίδα ανυψώνοντας απαλά και επανατοποθετήστε την 
μετά από λίγο. 2 Αν η λειτουργία δεν φέρει το επιθυμητό 
αποτέλεσμα, αφαιρέστε και πάλι τη κεφαλή από τη βαλβί-
δα και πλύνετε την από το εσωτερικό κάτω από ένα ρεύμα 
ζεστού, τρεχούμενου νερού.
Συσκευασία: 200 ml

ΧΡΗΣΕΙΣ

Συνήσταται για τη φροντίδα των τραυμάτων του δέρ-
ματος και της μετεγχειρητικής πληγής.

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

To  AluHeal είναι ένα spray με βάση το αλουμίνιο, 
συνδυασμένο με αρκετά συστατικά, για τη φροντίδα 
των τραυμάτων του δέρματος και της μετεγχειρητικής 
πληγής.

Το εκχύλισμα marigold και το υαλουρονικό οξύ βο-
ηθούν στην αναγέννηση του πληγωμένου δέρματος, 
προσφέροντας την απαραίτητη ενυδάτωση.

Το εκχύλισμα λιναρόσπορου ενυδατώνει και διατη-
ρεί ικανοποιητικά επίπεδα υγρασίας εσωτερικά του 
δέρματος.

Ό άργυρος περιορίζει τη βακτηριακή ανάπτυξη στο ση-
μείο εφαρμογής.

Ό καολίνης έχει ισχυρές προσροφητικές ικανότητες 
για να «τραβήξει» τα υγρά της πληγής.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

• Πλούσια σύνθεση με φυσικά συστατικά
• Δεν ερεθίζει το δέρμα, δεν περιέχει αλκοόλη
• Απορροφά τα υγρά της πληγής
• Προστατεύει από επιμολύνσεις

Spray προστασίας και υποστήριξης της πληγής
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Healing gel

Βεταϊνη
Χιτοζάνη
Πολυεξανίδη
Γαλακτικό οξύ
Υαλουρονικό οξύ

Healing gelΣυστατικά

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Gel για τη φροντίδα και την υποστήριξη της επουλωτι-
κής διαδικασίας διαφόρων τύπων πληγών σε σκύλους 
και γάτες.

• Πλούσια σύνθεση με φυσικά συστατικά
• Δεν ερεθίζει το δέρμα
• Ενυδατώνει την περιοχή σε κυτταρικό επίπεδο
• Συμβάλλει σημαντικά στη διαδικασία επούλωσης
• Αυξάνει την αγγειογένεση στην περιοχή της πληγής
• Δίνει στο δέρμα ελαφρώς όξινο pH (6), ώστε 
   να μειώσει την ανάπτυξη βακτηρίων

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

• ΒΕΤΑΪΝΗ
Μία ήπια επιφανειοδραστική ουσία, που απομακρύνει 
αποτελεσματικά τις ακαθαρσίες της πληγής και έχει την 
ικανότητα να καταστρέφει την ακεραιότητα του βακτη-
ριακού βιοφιλμ.

• ΧΙΤΟΖΑΝΗ
Ένα υδρόφιλο πολυμερές με ευρεία δράση ιδιοτήτων. 
Ενεργοποιεί τα μακροφάγα και τα ουδετερόφιλα, ενι-
σχύει τη δραστηριότητα των κυττάρων όπως οι ινοβλά-
στες, βοηθά στην αγγειογένεση και έχει αντιμικροβια-
κές ιδιότητες. Όλα τα παραπάνω κάνουν τη χιτοζάνη 
απαραίτητη στη διαδικασία της επούλωσης και μειώ-
νουν το σχηματισμό ουλών.

• ΠΟΛΥΕΞΑΝΙΔΗ
Ένα πολυμερές που έχει αντισηπτικές ιδιότητες απέναντι 
σε ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών.

• ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ
Ρυθμίζει την αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος, 
προκαλεί την παραγωγή κεραμιδίων, χάρη στα οποία 
το δέρμα ενυδατώνεται και προστατεύεται από πρό-
ωρη γήρανση. Το γαλακτικό οξύ απομακρύνει τα κα-
τάλοιπα κυττάρων και τα νεκρά κύτταρα από την κερά-
τινη στιβάδα. Συμμετέχει στην επουλωτική διαδικασία 
και βοηθά στην αγγειογένεση. Προκαλεί τη μετακίνη-
ση των ενδοθηλιακών κυττάρων για το σχηματισμό αγ-
γείων in vitro και «επιστρατεύει» προγεννητικά κύτταρα 
για τη δημιουργία αγγείων in vivo. 

• ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
Μία γλυκοζαμινογλυκάνη, που υπάρχει στους ιστούς 
όλου του οργανισμού, και παίζει σημαντικό ρόλο στην 
εξωκυττάρια ουσία. Στην επουλωτική διαδικασία, δι-
ατηρεί το περιβάλλον του τραύματος ενυδατωμένο. 
Προσελκύει νερό και θρεπτικά στοιχεία από τους γύρω 
ιστούς, αυξάνοντας τη συγκέντρωση τους στην πληγή, 
με θετικό αποτέλεσμα στην επούλωση.

Healing gel:  
Γέλη για τον καθαρισμό και την επούλωση διαφόρων 
τύπων τραυμάτων σε σκύλους και γάτες. Για τοπική 
χρήση. 
Εφαρμογή:
Συνιστάται να καθαρίσετε προσεκτικά το τραύμα πριν 
εφαρμόσετε ένα λεπτό στρώμα (3-5mm) απευθείας 
στο τραύμα. Πλύνετε καλά τα χέρια σας πριν και μετά τη 
χρήση. Μόνο για εξωτερική χρήση.
Συσκευασία: 50 ml
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Λανολίνη
Παραφινέλαιο
Έλαιο λιναρόσπορου
Πανθενόλη
Ψευδάργυρος
Νανο άργυρος
Χαμομήλι
Έλαιο τεϊόδεντρου

www.pawprotection.gr

Paw ProtectionΣυστατικά

Paw Protection: 
Απλώστε μία ποσότητα στην επιφάνεια των πελματικών 
φυμάτων λίγο πριν το ζώο βγει εκτός σπιτιού. Επαναλά-
βετε κάθε 3 ώρες, εφ` όσον το ζώο συνεχίζει να εκτίθεται 
σε εξωτερικούς χώρους (καυτή άσφαλτος, καυτή άμμος, 
χιόνι σε βουνό, κλπ.).
Συσκευασία: 75 ml

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Paw Protection

Το Paw protection χρησιμοποιείται σε σκύλους και γά-
τες για να προστατεύσει τα πελματικά φύματα (πατού-
σες). Χρησιμοποιείται τόσο σε κρύο όσο και σε ζέστη, 
δηλαδή σε κάθε περίπτωση που η πατούσα του ζώου 
έρχεται σε επαφή με επιφάνειες που δεν έχει συνηθίσει 
το ζώο. Τέτοιες περιπτώσεις είναι το χιόνι για ζώα ορει-
νών περιοχών, το κακοτράχαλο χώμα που θα τραυμα-
τίσει την πατούσα (ζώα σε κυνήγι), η καυτή άσφαλτος 
(ιδιαίτερα στη χώρα μας), η καυτή άμμος κλπ. Επίσης 
χρησιμοποιείται σε σκασμένες πατούσες για να βοηθή-
σει στη γρήγορη επούλωση. Ακόμη, μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις σκληρύνσεων του 
δέρματος (ακρορίνιο, κάλλοι σε αγκώνες κλπ.).

• Αποτελεί το πλουσιότερο σε συστατικά προϊόν
   της κατηγορίας του
• Έχει πολλαπλή δράση
• Προστατεύει τα πελματικά φύματα
• Μαλακώνει τις σκληρύνσεις
• Αναγεννά το δέρμα
• Είναι εύκολο στη χρήση

Προστατευτικό πελματικών φυμάτων

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Η πλούσια σύνθεση του Paw Protection επιδρά σε 
πολλά σημεία.

Η λανολίνη και το παραφινέλαιο είναι ενυδατικοί πα-
ράγοντες που βοηθούν το δέρμα να διατηρήσει την 
υγρασία του και την ελαστικότητα του.

Το έλαιο λιναρόσπορου είναι πλούσιο σε Ω-6 απα-
ραίτητα λιπαρά οξέα, τα οποία βοηθούν στην αναγέν-
νηση της κυτταρικής μεμβράνης των κυττάρων του δέρ-
ματος.

Η πανθενόλη ενυδατώνει και καταπραΰνει την πληγεί-
σα περιοχή.

Ό ψευδάργυρος είναι απαραίτητο δομικό στοιχείο 
στο δέρμα και βοηθά στην επούλωση.

Ό νανοάργυρος (μικροσωματίδια αργύρου) έχει αντι-
σηπτική δράση και προστατεύει το σκασμένο δέρμα 
από μολύνσεις.

Το χαμομήλι καταπραΰνει το ερεθισμένο δέρμα.
Το έλαιο τεϊόδεντρου προσφέρει μοναδική υπηρεσία 
σε ένα προϊόν που προορίζεται για ζώα. Έχει πικρή γεύ-
ση και αποτρέπει τα ζώα από το να γλύφουν την περιο-
χή, στην οποία εφαρμόζουμε το προϊόν.
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www.otiflush.gr

Νερό
Προπυλενική γλυκόλη
Γλυκερίνη
Πανθενόλη
Γαλακτικό οξύ
Αλλαντοΐνη
Ουρία
Χλωρεξιδίνη
Τριαιθανολαμίνη
Τρομεθαμίνη
δινατριούχο EDTA
Σαλικυλικό οξύ
Μενθόλη
Κιτρικό οξύ

OtiFlushΣυστατικά

OtiFlush: 
O κτηνίατρος θα συνεκτιμήσει τη συνολική κατάσταση 
του ζώου και θα προτείνει την απαραίτητη δόση ή το ακρι-
βές διάστημα χορήγησης.
Συσκευασία: 125 ml

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

OtiFlush

Το OtiFlush χρησιμοποιείται σε σκύλους και γάτες για 
την περιποίηση των αυτιών. Η σύνθεση του διασπά την 
κυψελίδα του αυτιού και επιτρέπει στις δραστικές ουσί-
ες να έρθουν σε επαφή με το δέρμα. Χρησιμοποιείται 
για τον καθαρισμό του αυτιού, ώστε να διευκολυνθεί 
η ωτοσκόπηση από τα γιατρό,  να αντιμετωπιστεί ένα 
πρόβλημα ωτίτιδας ή να γίνει η εφαρμογή μιας θεραπεί-
ας. Το OtiHelp έχει την ίδια σύνθεση αλλά γαλακτώδη 
υφή, ώστε να διευκολύνεται ο ιδιοκτήτης του ζώου, και 
μικρότερη ποσότητα για να είναι πιο οικονομικό.

• Μειώνει το pH και αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό 
   μικροοργανισμών
• Έχει καλή κυψελιδολυτική δράση
• Ό συνδυασμός των δραστικών συστατικών 
   επιδεικνύει εξαιρετική αντισηπτική δράση
• Δεν δημιουργεί αντοχή των μικροβίων 
   στα αντιβιοτικά.

Καθαριστικό αυτιών

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Το ιδανικό pH 5 που επιτυγχάνεται με τη χρήση οξέων 
όπως το σαλικυλικό, το γαλακτικό και το κιτρικό,  ανα-
στέλλει την ανάπτυξη των διάφορων μικροοργανισμών 
γι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώ-
σεις έξω ωτίτιδας ανεξάρτητα από το αίτιο (μύκητες, 
βακτήρια). Επίσης,τα οξέα  έχουν πολύ καλή κυψελιδο-
λυτική δράση, ώστε να διασπαστούν όλοι οι λιπαροί 
δεσμοί που υπάρχουν στο έκκριμα και να μπορούν οι 
δραστικές ουσίες να έρθουν σε επαφή με το δέρμα του 
αυτιού. Η χλωρεξιδίνη είναι υπεύθυνη για τις αντιμυ-
κητιακές και αντιβακτηριακές ιδιότητες. Το Tris EDTA 
έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες, καταστρέφει την κυττα-
ρική μεμβράνη των βακτηρίων και μεταβάλλει τη σταθε-
ρότητα των ριβοσωμάτων τους. Το OtiFlush μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του ωτικού πόρου 
κατά τη διάρκεια μιας φλεγμονής είτε μόνο του είτε για 
καθαρισμό πριν την εφαρμογή άλλης θεραπείας. 

Η προπυλενική γλυκόλη, η γλυκερίνη και η ουρία εί-
ναι ενυδατικοί και μαλακτικοί παράγοντες που βοη-
θούν στην καταπράυνση της φλεγμονής και την ταχύτε-
ρη αναγέννηση των επιθηλιακών κυττάρων.
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www.oticurant.gr

Γαλακτικό οξύ
Λακτόζη
Καολίνης
L-φουκόζη + ΗΜΟ

Bioecolia® (α-γλυκάνη)

OticurantΣυστατικά

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Oticurant

Το Oticurant χρησιμοποιείται σε σκύλους και γάτες για 
την περιποίηση των αυτιών. Η εφαρμογή του έχει ως 
αποτέλεσμα τον καθαρισμό του αυτιού από το έκκριμα, 
την απομάκρυνση νερού και τη μείωση της δυσοσμίας. 
Χρησιμοποιείται σε υγιή ζώα μετά από το μπάνιο και σε 
ζώα που έχουν πολύ έκκριμα στο αυτί, ώστε να το απο-
μακρύνουν και να μειώσουν τη δυσοσμία.

• Μειώνει το pH και αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό 
μικροοργανισμών
• Προσροφά το νερό από τον ωτικό πόρο
• Βελτιώνει το μικροπεριβάλλον του αυτιού
• Βελτιώνει τη δυσοσμία του προβληματικού αυτιού.

Καθαριστικό αυτιών

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Η σύνθεση του OtiCurant έχει πολυεπίπεδη δράση και 
βοηθά σε πολλά σημεία.

Το γαλακτικό οξύ μειώνει το pH στο εσωτερικό του 
αυτιού και με αυτό τον τρόπο αναστέλλεται  ο πολλα-
πλασιασμός των ζυμών και μικροβίων που δημιουρ-
γούν προβλήματα.

Ό καολίνης είναι ένα ορυκτό με έντονη απορροφητική 
δράση. Η χρήση του βοηθά στη δέσμευση του νερού 
και των διαφορών ουσιών που παράγονται στο αυτί 
και η συσσώρευση τους δημιουργεί κυψελίδα.

Η λακτόζη δρα συνεπικουρικά με τον καολίνη στη δέ-
σμευση του νερού και την απομάκρυνση της υγρασίας 
από το αυτί.

Η L-φουκόζη αποτρέπει την προσκόλληση βακτηρίων 
στα επιθηλιακά κύτταρα του αυτιού.

Το BIOECOLIA® είναι ένα πατενταρισμένο μίγμα 
α-γλυκανών, οι οποίες βοηθούν την ανάπτυξη των κα-
λών μικροοργανισμών εις βάρος των παθογόνων μι-
κροοργανισμών. Δημιουργείται έτσι ένα ευνοϊκό μι-
κροπεριβάλλον στον ακουστικό πόρο.

Ό συνδυασμός όλων των συστατικών θα καθαρίσει το 
αυτί και κυρίως θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον χωρίς 
υγρασία και με χαμηλό pH, ακατάλληλο για την ανάπτυ-
ξη μικροοργανισμών που δημιουργούν προβλήματα.

Oticurant:  
Σχήμα εφόδου: 1 φακελάκι σε κάθε αυτί ημερησίως για τις 
πρώτες 5 ημέρες. 
Σχήμα συντήρησης: 1 φακελάκι σε κάθε αυτί εβδομαδιαίως. 
Δεν απαιτείται μάλαξη ή καθαρισμός μετά την εφαρμογή.
Συσκευασία: 24 φακελάκια
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Otihelp ear lotion
Καθαριστικό αυτιών

Νερό
Προπυλενική γλυκόλη
Γλυκερίνη
Πανθενόλη
Γαλακτικό οξύ
Αλλαντοΐνη
Ουρία
Σαλικυλικό οξύ
Μενθόλη
Κιτρικό οξύ

OtihelpΣυστατικά

Otihelp: 
O κτηνίατρος θα συνεκτιμήσει τη συνολική κατάσταση 
του ζώου και θα προτείνει την απαραίτητη δόση ή το ακρι-
βές διάστημα χορήγησης.
Συσκευασία: 75 ml

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Το OtiFlush χρησιμοποιείται σε σκύλους και γάτες για 
την περιποίηση των αυτιών. Η σύνθεση του διασπά την 
κυψελίδα του αυτιού και επιτρέπει στις δραστικές ουσί-
ες να έρθουν σε επαφή με το δέρμα. Χρησιμοποιείται 
για τον καθαρισμό του αυτιού, ώστε να διευκολυνθεί 
η ωτοσκόπηση από τα γιατρό,  να αντιμετωπιστεί ένα 
πρόβλημα ωτίτιδας ή να γίνει η εφαρμογή μιας θεραπεί-
ας. Το OtiHelp έχει την ίδια σύνθεση αλλά γαλακτώδη 
υφή, ώστε να διευκολύνεται ο ιδιοκτήτης του ζώου, και 
μικρότερη ποσότητα για να είναι πιο οικονομικό.

• Μειώνει το pH και αποτρέπει 
   τον πολλαπλασιασμό μικροοργανισμών
• Έχει καλή κυψελιδολυτική δράση
• Ό συνδυασμός των δραστικών συστατικών 
   επιδεικνύει εξαιρετική αντισηπτική δράση
• Δεν δημιουργεί αντοχή των μικροβίων 
   στα αντιβιοτικά.

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Το ιδανικό pH 5 που επιτυγχάνεται με τη χρήση οξέ-
ων όπως το σαλικυλικό, το γαλακτικό και το κιτρικό,  
αναστέλλει την ανάπτυξη των διάφορων μικροορ-
γανισμών γι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες 
τις περιπτώσεις έξω ωτίτιδας ανεξάρτητα από το αίτιο 
(μύκητες, βακτήρια). Επίσης, τα οξέα  έχουν πολύ καλή 
κυψελιδολυτική δράση, ώστε να διασπαστούν όλοι 
οι λιπαροί δεσμοί που υπάρχουν στο έκκριμα και να 
μπορούν οι δραστικές ουσίες να έρθουν σε επαφή με 
το δέρμα του αυτιού. Το OtiFlush μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για τον καθαρισμό του ωτικού πόρου κατά τη 
διάρκεια μιας φλεγμονής είτε μόνο του είτε για καθαρι-
σμό πριν την εφαρμογή άλλης θεραπείας.

Η προπυλενική γλυκόλη, η γλυκερίνη και η ουρία 
είναι ενυδατικοί και μαλακτικοί παράγοντες που βοη-
θούν στην καταπράυνση της φλεγμονής και την ταχύτε-
ρη αναγέννηση των επιθηλιακών κυττάρων.
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Ear cleanser
Καθημερινό καθαριστικό αυτιών 

για σκύλους και γάτες

Γαλακτικό οξύ, Σαλικυλικό οξύ, Έλαιο τεϊόδεντρου, 
Γλυκερίνη, Υαλουρονικό οξύ, Εκχύλισμα αλόης, Παν-
θενόλη, Εκχύλισμα μέντας.

Ear cleanserΣυστατικά

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ενδείκνυται η χρήση του για προληπτικούς λόγους.  Θα 
βοηθήσει να παραμείνουν τα αυτιά καθαρά και να μει-
ωθούν οι παράγοντες που οδηγούν σε ωτίτιδες. Χαρα-
κτηριστικά όπως το ακροφύσιο για την εύκολη εφαρ-
μογή, η υποαλλεργική σύνθεση, η ποικιλία συστατικών 
και το ωραίο άρωμα το κάνουν ιδανικό για να χορηγεί-
ται συχνά από τον ιδιοκτήτη του ζώου.

• Καθαριστικό αυτιών για συχνή χρήση
• Κυψελιδολυτικές ιδιότητες
• Ποικιλία ενυδατικών παραγόντων
• Ήπιοι καταπραϋντικοί παράγοντες 
   για τη μείωση ερεθισμών

ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΌΣΗ

Το γαλακτικό και το σαλικυλικό οξύ είναι οξέα της 
ομάδας ΑΗΑ (α-υδρόξυ οξέα). Διασπούν τους δε-
σμούς που κρατούν ενωμένα τα νεκρά κύτταρα της επι-
δερμίδας και τα λιπαρά στοιχεία που αποτελούν την 
κυψελίδα, ώστε αυτά να απομακρυνθούν και να έρθει 
στην επιφάνεια το υγιές δέρμα καθαρό. Δημιουργούν 
συνθήκες ακατάλληλες για την ανάπτυξη μικροοργανι-
σμών. 

Η γλυκερίνη, η πανθενόλη, το υαλουρονικό οξύ εί-
ναι ουσίες που βοηθούν τα κύτταρα του δέρματος να 
συγκρατήσουν την υγρασία της μεμβράνης τους, ώστε 
να μειώθουν οι ερεθισμοί. 

Το έλαιο τεϊόδεντρου έχει ελαφρώς αντισηπτικές ιδι-
ότητες και μαζί με το εκχύλισμα μέντας προσφέρουν 
ωραίο άρωμα.

Ear cleancer:  
Ακολουθήστε τις οδηγίες του επιβλέποντος κτηνίατρου 
τόσο για τον τρόπο χρήσης όσο και για τη συχνότητα. 
Εφαρμόστε και στα 2 αυτιά. Μετά από τη χρήση σε κάθε 
αυτί, προτείνεται να καθαρίζετε το ακροφύσιο με ένα ήπιο 
αντισηπτικό διάλυμα, ώστε να μη μεταφερθεί κάτι από το 
ένα αυτί στο άλλο.
Συσκευασία:
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VetExpert shampoos
Δερματολογικά σαμπουάν

Το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου επιδεικνύει ισχυρή αντισμηγματορροϊκή 
δράση και αντιβαντηριακή δράση.
Υπεροξείδιο του Βενζοϋλίου: έχει εξαιρετικά μεγάλη αντιβακτηριακή 
δράση. Η ιδιότητα του αυτή οφείλεται σε δύο σημεία. Πρώτον, μετα-
βολίζεται σε βενζοϊκό και επιφέρει αλλαγή στο pH της επιδερμίδας δη-
μιουργώντας ακατάλληλο περιβάλλον για τους μικροοργανισμούς. Δεύ-
τερον, προκαλεί μεταβολές στη διαπερατότητα ή ακόμη και ρήξη της 
κυτταρικής μεμβράνης των βακτηρίων. Με δράση κερατολυτική, αντι-
κνησμώδη, κομεδολυτική, διεισδύει σε βάθος, εκπλύοντας το θύλακα 
της τρίχας και οι αντιβακτηριακές του ιδιότητες κρατούν μέχρι 48 ώρες. 
Λόγω της ισχυρής του δράσης, το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου μπορεί 
να ερεθίσει την επιδερμίδα όταν δεν χρησιμοποιείται σε λιπαρό δέρμα. 
Διαφορετικά, μετά την τελευταία εφαρμογή απαιτείται χρήση ενυδατικού 
conditioner.
Πανθενόλη: επιταχύνει την αναγέννηση του δέρματος και την επούλω-
ση των μικροοργανισμών. Γλυκερίνη: είναι ένας ενυδατικός παράγο-
ντας, απαραίτητος στα ζώα με προβλήματα στο δέρμα.
Συσκευασία: 250 ml

Τα συστατικά που περιέχονται έχουν καθαριστικές ιδιότη-
τες, βελτιώνουν την κατάσταση του τριχώματος, προλαμ-
βάνουν την υπερβολική απολέπιση, ρυθμίζουν τη δραστη-
ριότητα των σμηγματογόνων αδένων και καταπραΰνουν 
τον ερεθισμό. Στο σαμπουάν περιέχονται ήπιοι σαπωνο-
ποιητικοί παράγοντες και κατάλληλα επιλεγμένες ουσίες 
που βελτιώνουν την ποιότητα του τριχώματος. Τα λιπαρά 
οξέα έχουν αναγεννητικές και προστατευτικές ιδιότητες, η 
αλλαντοΐνη έχει κερατολυτική δράση και ενισχύει τον αυ-
τοκαθαρισμό του δέρματος μέσω της ενεργοποίησης του 
μηχανισμού της απολέπισης. Η πανθενόλη επιταχύνει την 
αναγέννηση του δέρματος και την επούλωση των μικρο-
τραυματισμών.
Συσκευασία: 250 ml

Benzoic

Antiseborrhoeic

Γλυκερίνη
Υπεροξείδιο του βενζοϋλίου 2%
Πανθενόλη

BenzoicΣυστατικά

Γλυκονικός ψευδάργυρος
Πυριδοξίνη
Σαλικυλικό οξύ
Πιροκτόνη
Έλαιο λιναρόσπορου
Γλυκερίνη
Πανθενόλη
Αλλαντοΐνη

AntiseborrhoeicΣυστατικά

Για υγρή σμηγματόρροια και σμηγματορροϊκή δερματίτιδα

Για ξηρή σμηγματόρροια
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VetExpert shampoos
Δερματολογικά σαμπουάν

Γλυκερίνη
Πανθενόλη
Αλλαντοΐνη
Εκχύλισμα βρώμης
Λανολίνη
Εκχύλισμα Aloe barbadensis
Υδρολυμένη κερατίνη
Κερατίνη
Φαινοξυαιθανόλη
Επιφανειοδραστικές ουσίες

HypoallergenicΣυστατικά

Το σαμπουάν αυτό είναι παρόμοιο σε σύνθεση με το Puppy, 
όμως αλλάζουν τα συστατικά σε ποσότητα, ώστε να είναι 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες του δέρματος ζώων που έχουν 
την τάση να αναπτύσσουν αλλεργίες και ερεθισμούς. Όυσια-
στικά, απευθύνεται σε ενήλικα ζώα ευαίσθητα που έχουν την 
ανάγκη φροντίδας σαν να ήταν κουτάβια.
Συσκευασία: 250 ml

Hypoallergenic

Συνδυάστε τα δερματολογικά σαμπουάν με τα δερματολογικά spray της VetExpert

Για ζωα με προδιάθεση σε αλλεργικές δερματίτιδες

www.vetexpertshampoos.gr

Τα σαμπουάν χρησιμοποιούνται έως και 2 φορές την εβδομάδα. Για την πλήρη κάλυψη του ζώου, 
στο ενδιάμεσο διάστημα της χρήσης των σαμπουάν, χρησιμοποιήστε τα αντίστοιχα spray.

Chlorhexidine spray Moisturizing sprayHot Spot spray
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Hot Spot spray

Chlorhexidine spray

Για τοπική χρήση σε πυώδεις δερματίτιδες, στο διάστημα 
ανάμεσα στην εφαρμογή σαμπουάν.
Προστασία από μικροοργανισμούς

• Χλωρεξιδίνη: Η χλωρεξιδίνη, γνωστή για τις αντισηπτικές 
ιδιότητες, χρησιμοποιείται για να «καθαρίσει» τις εστίες 
μικροοργανισμών από το δέρμα και να αποτρέψει την 
επανεμφάνιση τους. 
• Νανοάργυρος : Τα μικροσωματίδια του αργύρου 
επιδεικνύουν αντιμικροβιακή δράση λόγω της τάσης να 
προσκολλώνται στη κυτταρική μεμβράνη των μικροβίων, 
να προκαλούν μορφολογικές αλλαγές στη μεμβράνη με 
αποτέλεσμα τη  ρήξη της και τον κυτταρικό θάνατο.  

Για τοπική χρήση σε ατοπικό δέρμα, σε δέρμα με εκδορές, 
αμυχές και αυτοτραυματικές αλλοιώσεις λόγω κνησμού. 
Ενυδατικές ιδιότητες:

• Προπυλενική γλυκόλη: Η προπυλενική γλυκόλη είναι ένας 
μη λιπαρός ενυδατικός παράγοντας.
• Γλυκερίνη : Η γλυκερίνη έχει ενυδατικές ιδιότητες και βοηθά 
στη διείσδυση άλλων ουσιών στο δέρμα.
• Πανθενόλη: Η πανθενόλη έχει ενυδατικές ιδιότητες και ενι-
σχύει την αναγέννηση των κυττάρων και την αναδόμηση του 
δέρματος. Μαλακώνει το τρίχωμα και αφήνει μία αίσθηση 
απαλότητας στο δέρμα.
Προστασία από μικροοργανισμούς
• Νανοάργυρος : Τα μικροσωματίδια του αργύρου επιδει-
κνύουν αντιμικροβιακή δράση λόγω της τάσης να προσκολ-
λώνται στη κυτταρική μεμβράνη των μικροβίων, να προκα-
λούν μορφολογικές αλλαγές στη μεμβράνη με αποτέλεσμα 
τη  ρήξη της και τον κυτταρικό θάνατο.  

VetExpert spray

νερό, διγλυκονική χλωρεξιδίνη, προπυλενική γλυκόλη,  
γλυκερίνη, λανολίνη, πανθενόλη, κολλοειδής άργυρος, 
εκχύλισμα χαμομηλιού.
Γλυκερίνη, Πανθενόλη, Αλλαντοΐνη

ChlorhexidineΣυστατικά

νερό, προπυλενική γλυκόλη, γλυκερίνη, πανθενόλη, κολ-
λοειδής άργυρος, εκχύλισμα Aloe barbadensis, εκχύλισμα 
χαμομηλιού, εκχύλισμα Salix Alba, εκχύλισμα Melaleuca 
alternifolia, κιτρικό οξύ, δεϋδροοξικό οξύ, βενζυλική 
αλκοόλη, βενζοϊκό νάτριο, σορβικό κάλιο, λιμονένιο.

Hot SpotΣυστατικά

• Melaleuca Alternifolia: Το έλαιο τεϊόδεντρου χρησιμοποιεί-
ται για δύο λόγους. Πρώτον, ως τοπικό αντισηπτικό αποτρέπει 
τους μικροοργανισμούς από το να κολλήσουν σε μία πληγή.
Δεύτερον, έχει πικρή γεύση και αποτρέπει τα ζώα από το να 
γλύφουν την περιοχή στην οποία εφαρμόζουμε το προϊόν.
Καταπραϋντική δράση
• Aloe Barbadensis: Το εκχύλισμα αλόης βοηθά στη μείω-
ση του ερεθισμού του δέρματος και στην αποκατάσταση του 
από μικροεκδορές, καψίματα, αμυχές. Διεγείρει τους ινοβλά-
στες που παράγουν κολλαγόνο και βοηθά στην αποκατάστα-
ση της φυσιολογικής δομής του δέρματος.
• Chamomilla recutita: Το χαμομήλι έχει καταπραϋντικές ιδι-
ότητες και μειώνει τη φλεγμονή.
• Salix Alba: Το εκχύλισμα λευκής ιτιάς είναι πλούσιο σε σα-
λικύνη, ουσία από την οποία προέρχεται το σαλικυλικό οξύ.

Καταπραϋντική δράση
• Chamomilla recutita: Το χαμομήλι έχει καταπραϋντικές 
ιδιότητες και μειώνει τη φλεγμονή. 
Ενυδατικές ιδιότητες:
• Προπυλενική γλυκόλη: Η προπυλενική γλυκόλη είναι ένας 
μη λιπαρός ενυδατικός παράγοντας.
• Γλυκερίνη : Η γλυκερίνη έχει ενυδατικές ιδιότητες και βοηθά 
στη διείσδυση άλλων ουσιών στο δέρμα.
• Πανθενόλη: Η πανθενόλη έχει ενυδατικές ιδιότητες και 
ενισχύει την αναγέννηση των κυττάρων και την αναδόμηση 
του δέρματος. Μαλακώνει το τρίχωμα και αφήνει μία αίσθηση 
απαλότητας στο δέρμα.
• Λανολίνη: Είναι ένας λιπαρός ενυδατικός παράγοντας που 
θα αποτρέψει τη διαδερμική απώλεια νερού.

Δερματολογικά spray
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Όλα τα spray της σειράς Nano silver line καλύπτουν  
3 βασικές ιδιότητες: την αποκατάσταση ενυδάτωσης 
στο δέρμα, τη μείωση του ερεθισμού και την προστα-
σία από τους μικροοργανισμούς. 

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Ψεκάστε ομοιόμορφα την επιφάνεια του δέρματος από απόσταση 15 
έως 20 εκατοστών. Επαναλάβετε όσο χρειαστεί, ακόμη και αρκετές φορές την ημέρα. Προστατεύστε τα 
μάτια και τα αυτιά του ζώου. Κρατήστε το προϊόν μακριά από τον ήλιο. Η υγροποίηση είναι ένα φυσιολο-
γικό φαινόμενο που δεν επηρεάζει την ποιότητα και απόδοση του προϊόντος. 

Για τοπική χρήση σε ξηρό, ερεθισμένο δέρμα.
Ενυδατικές ιδιότητες:
• Προπυλενική γλυκόλη: Η προπυλενική γλυκόλη είναι ένας μη λιπαρός 
ενυδατικός παράγοντας.
• Γαλακτικό οξύ: Το γαλακτικό οξύ διεγείρει την παραγωγή των κεραμιδί-
ων, βασικών λιπιδίων στην αναδόμηση της κυτταρικής μεμβράνης, ώστε 
το κύτταρο να μη έχει απώλειες νερού.
• Γλυκερίνη : Η γλυκερίνη έχει ενυδατικές ιδιότητες και βοηθά στη διείσ-
δυση άλλων ουσιών στο δέρμα.
• Όυρία: Η ουρία αποτρέπει την απώλεια νερού λόγω της ικανότητας που 
έχει να κατακρατά νερό στο δέρμα.
• Πανθενόλη: Η πανθενόλη έχει ενυδατικές ιδιότητες και ενισχύει την ανα-
γέννηση των κυττάρων και την αναδόμηση του δέρματος. Μαλακώνει το 
τρίχωμα και αφήνει μία αίσθηση απαλότητας στο δέρμα.

Καταπραϋντική δράση
• Βεταΐνη: Η βεταΐνη μειώνει τον ερεθισμό και αναγεννά το δέρμα.
• Υδρολυμένο υαλουρονικό οξύ: Το ΗΑ παίζει σημαντικό ρόλο στην κα-
νονική επιδερμίδα. Το ΗΑ είναι απαραίτητο στη διαδικασία επανεπιθηλι-
οποίησης, κατά την αποκατάσταση πληγών. Χρησιμεύει ως αναπόσπαστο 
τμήμα της εξωκυτταρικής ουσίας της βασικής στιβάδας. Απομακρύνει τις 
ελεύθερες ρίζες και έχει βασικό ρόλο στον πολλαπλασιασμό και τη μετα-
νάστευση των κερατινοκυττάρων.
• Avena Sativa: Η βρώμη περιέχει σαπωνίνες, πολυφαινόλες και τοκο-
φερόλη, πρόδρομο της βιταμίνης Ε, που είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό. 
Η οξείδωση προκαλεί γήρανση του δέρματος. Η βρώμη το προστατεύ-
ει από τη φυσιολογική φθορά, αλλά και από εξωγενείς παράγοντες που 
προκαλούν οξείδωση, όπως η ηλιακή ακτινοβολία. Έχει επίσης καταπραϋ-
ντική δράση και  μειώνει τους ερεθισμούς.

Προστασία από μικροοργανισμούς
• Νανοάργυρος : Τα μικροσωματίδια του αργύρου επιδεικνύουν αντιμι-
κροβιακή δράση λόγω της τάσης να προσκολλώνται στη κυτταρική μεμ-
βράνη των μικροβίων, να προκαλούν μορφολογικές αλλαγές στη μεμβρά-
νη με αποτέλεσμα τη  ρήξη της και τον κυτταρικό θάνατο.  
• Ινουλίνη: Η ινουλίνη αποτελεί τροφή για την ανάπτυξη της υγιούς μι-
κροχλωρίδας.

Moisturizing spray

VetExpert spray

νερό, προπυλενική γλυκόλη, γαλα-
κτικό οξύ, γλυκερίνη, βεταΐνη, ουρία, 
πανθενόλη, ινουλίνη, α-γλυκάνες, 
κολλοειδής άργυρος, μενθόλη, 
τριαιθανoλαμίνη, εκχύλισμα Avena 
Sativa, υδρολυμένο υαλουρονικό 
οξύ, βενζοϊκό νάτριο, σορβικό κάλιο.  

MoisturizingΣυστατικά

Δερματολογικά spray

www.vetexpertshampoos.gr
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HOT SPOT SPRAY MOISTURIZING
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Περιέχει μαλακτικές ουσίες  με καταπραϋντική και ενυ-
δατική δράση. Αυξάνει την ελαστικότητα του δέρμα-
τος και προστατεύει από την ξηρότητα. Η αλλαντοΐνη 
έχει κερατολυτική δράση και ενισχύει τον αυτοκαθαρι-
σμό του δέρματος μέσω της ενεργοποίησης του μη-
χανισμού της απολέπισης. Η πανθενόλη επιταχύνει την 
αναγέννηση του δέρματος και την επούλωση των μι-
κροτραυματισμών.

Το σαμπουάν αυτό περιέχει πολύ ήπιες επιφανειοδρα-
στικές και μαλακτικές ουσίες. Βασισμένο στη σύνθεση 
του Beauty & Care, έχει ενισχυθεί με συστατικά, όπως 
η αλόη, η βρώμη και η κερατίνη που είναι εξαιρετικά 
χρήσιμα σε ευαίσθητα δέρματα, όπως των κουταβι-
ών. Η αλόη έχει καταπραϋντική δράση, διεγείρει τους 
ινοβλάστες για την παραγωγή κολλαγόνου. Η βρώμη 
προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία, προστατεύο-
ντας από εξωγενείς παράγοντες όπως η ηλιακή ακτινο-
βολία, η ξηρή ατμόσφαιρα κ.α. Η κερατίνη, λόγω με-
γάλων μορίων, παραμένει στην επιφάνεια φτιάχνοντας 
ένα φιλμ που μειώνει τη διαδερμική απώλεια νερού.
 

Beauty & Care

White

Puppy

Σαμπουάν για ζώα με λευκό τρίχωμα.

Περιέχει εκχύλισμα λευκών μαργαριταριών και πρωτεΐνες μεταξιού, ώστε να ενισχύσει το λευκό 
του τριχώματος.
Το εκχύλισμα λευκών μαργαριταριών είναι πλούσιο σε υποχλωριώδες βισμούθιο που έχει λευ-
καντική δράση και προσδίδει λευκή όψη στα αντικείμενα που έρχεται σε επαφή. Όι πρωτεΐνες με 
βασικό συστατικό το μετάξι είναι ανθεκτικές πρωτεΐνες με ελαστικότητα και δίνουν ωραία υφή 
στο τρίχωμα.

VetExpert shampoos
Σαμπουάν περιποίησης

Γλυκερίνη
Πανθενόλη
Αλλαντοΐνη
Λανολίνη
Εκχύλισμα Aloe barbadensis 
Εκχύλισμα βρώμης
Υδρολυμένη κερατίνη
Κερατίνη
Φαινοξυαιθανόλη
Επιφανειοδραστικές ουσίες

PuppyΣυστατικά

Γλυκερίνη
Πανθενόλη
Αλλαντοΐνη
Προπυλενική γλυκόλη

Beauty & CareΣυστατικά
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Σαμπουάν επανόρθωσης των κατεστραμμένων τριχών.

Περιέχει υδρολυμένη κερατίνη, λανολίνη και εκχύλισμα horsetail.
Το σαμπουάν αυτό αναγεννά το τρίχωμα λόγω της κερατίνης που περιέχει, η οποία 
περιβάλλει την τρίχα και αποκαθιστά τις βλάβες της. Η λανολίνη προσφέρει ενυδάτω-
ση. Το εκχύλισμα ιππουρίδας (Horsetail-Equisetum spp.) είναι πλούσιο σε αντιοξει-
δωτικά και πυρίτιο. Εξουδετερώνει τις βλάβες που προκαλούν στο τρίχωμα οι ελεύ-
θερες ρίζες, ενώ το πυρίτιο αποτελεί δομικό συστατικό των τριχών και των νυχιών. 

Σαμπουάν για ζώα με μαύρο τρίχωμα.

Περιέχει εκχυλίσματα κάστανου και χένας για να ενισχύσει τη λαμπερότητα του μαύ-
ρου χρώματος. 
Το εκχύλισμα κάστανου περιέχει τανίνες που δίνουν σκούρο (tan) χρώμα. Η  χένα 
είναι φυτική χρωστική που προέρχεται από το φυτό Lawsonia inermis. Η δράση της 
διαρκεί 2-3 εβδομάδες, μέχρι να απομακρυνθεί σταδιακά από τον οργανισμό με τη 
διαδικασία της απολέπισης. 

Σαμπουάν για μακρύτριχα ζώα, με τρίχωμα που κομπιάζει.

Περιέχει πρωτεΐνες μεταξιού, έλαιο αμύγδαλου, και πρωτεΐνες από καρπούς βρώμης.
Όι πρωτεΐνες με βασικό συστατικό το μετάξι είναι ανθεκτικές πρωτεΐνες με ελαστικό-
τητα και δίνουν ωραία υφή στο τρίχωμα. Το τρίχωμα γίνεται ανθεκτικό και δε «σπάει» 
εύκολα κατά τη διάρκεια του «ξεκομπιάσματος». Το εκχύλισμα βρώμης έχει μαλακτικές 
ιδιότητες που θα βοηθήσει το τρίχωμα να ενυδατωθεί και να χτενιστεί εύκολα. Το 
αμυγδαλέλαιο είναι πλούσιο σε βιταμίνη Ε και Ώ απαραίτητα λιπαρά οξέα, με αποτέλε-
σμα να μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος. 

VetExpert shampoos
Σαμπουάν περιποίησης

Black

Twisted

Repair

Βασικά χαρακτηριστικά των σαμπουάν περιποίησης
Περιέχουν ήπιους καθαριστικούς παράγοντες
Δεν περιέχουν SLS και τεχνητά αρώματα.
Βασίζονται σε φυσικά συστατικά.
Φτιαγμένα στις ανάγκες του δέρματος των ζώων για να μην προκαλούν 
ερεθισμούς. Συσκευασία: 250 ml
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Καθαριστική σειρά
ODOR solution
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Cat ODOR 
eliminator

Εξειδικευμένο αποσμητικό για τις μυρωδιές της 
γάτας (π.χ. tomcat spray)

Animal ODOR 
eliminator

Αποσμητικό για χρήση στο σπίτι. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στους χώρους που ζει το ζώο 

ή απ`ευθείας πάνω στο ζώο

Kennel ODOR 
eliminator

Συμπυκνωμένο υγρό για μεγάλες επιφάνειες, 
όπως πατώματα, κλουβιά κλπ.

Dog ODOR 
eliminator

Εξειδικευμένο αποσμητικό για τις μυρωδιές του 
σκύλου (π.χ. περιπρωκτικοί αδένες)

Laundry ODOR 
eliminator

Professional 
eliminator

Για μεγάλες επιφάνειες του κτηνιατρείου ή/και 
του σπιτιού, όπως τραπέζια, πάγκοι κλπ.

Συμπυκνωμένο υγρό για χρήση στο πλυντήριο 
ρούχων και εξάλειψη οσμών στο ρουχισμό

Καθαριστική σειρά
ODOR solution

www.odorsolution.gr
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VetExpert Συμπληρώματα
Συμπληρώματα διατροφής

Twist off κάψουλα
Η ευκολότερα χορηγούμενη μορφή προϊόντων

Η VetExpert έχει ενσωματώσει σε ορισμένα προϊό-
ντα της την τεχνολογία twist-off. H twist-off κάψου-
λα προστατεύει τα συστατικά από την οξείδωση ενώ 
ταυτόχρονα αποτελεί και την πιο εύκολη μορφή χορή-
γησης προϊόντος σε όλα τα κατοικίδια και ιδιαίτερα σε 
σκύλους μικρού σωματικού βάρους και γάτες.
Η χορήγηση της γίνεται με δύο τρόπους.

Multi Vitamin
ΠολυΣυμπλήρωμα ιχνοστοιχείων και βιταμινών

Προϊόν για σκύλους και γάτες με ιχνοστοιχεία και βιταμίνες  

Τα περιεχόμενα συστατικά δεν ξεπερνούν την ημερήσια απαιτούμενη 
δόση, ώστε να μπορούν να προστεθούν στην καθημερινή διατροφή 
και να μην προκαλούν υπερδοσολογία. Ιδανικό προϊόν για τη συ-
μπλήρωση και εξισορρόπηση του μαγειρευτού φαγητού. 

Δοσολογία: Μία twist off κάψουλα για ζώα έως 15 κιλών σωματικού 
βάρους, δύο κάψουλες για ζώα άνω των 15 κιλών σωματικού βάρους.

Calm & Relax
Μειώνει το στρες και τα συμπτώματα του άγχους

Προϊόν για σκύλους και γάτες με συστατικά που καταπραΰνουν το άγχος και 
μειώνουν όλα τα συμπτώματα αγχώδους διαταραχής, όπως υπερβολικό γά-
βγισμα, φόβο σε κρότους, αυξημένη επιθετικότητα, ανεπιθύμητη ούρηση κλπ.  

Η τρυπτοφάνη είναι πρόδρομο αμινοξύ για τη δημιουργία σεροτονίνης, της λεγό-
μενης «ορμόνης της ευεξίας». Η βαλεριάνα είναι ουσία γνωστή για τις ηρεμιστικές 
ιδιότητες της. Η ταυρίνη ρυθμίζει την καρδιακή λειτουργία, μειώνει την αρτηριακή 
πίεση και μειώνει την υπερδιέγερση νευρώνων του εγκεφάλου. Το εκχύλισμα πρά-
σινου τσαγιού περιέχει θειανίνη, αμινοξύ γνωστό για τις αγχολυτικές ιδιότητες του. 

Δοσολογία:  Μία twist off κάψουλα για ζώα έως 15 κιλών σωματικού βάρους, 
δύο κάψουλες για ζώα άνω των 15 κιλών σωματικού βάρους.

    • Mπορεί να χορηγηθεί ολόκληρη χωρίς να επη-
ρεαστεί η απορρόφηση των συστατικών, επειδή 
αποτελείται από εντεροδιαλυτό περίβλημα.
    • Σε ζώα που δυσκολεύονται να καταπιούν κά-
ψουλες, μπορεί εύκολα ο ιδιοκτήτης να κόψει την 
κεφαλή της κάψουλας με το χέρι και να χορηγήσει 
το περιεχόμενό της, απ` ευθείας στο στόμα του 
ζώου ή να το αναμίξει με την τροφή του ζώου.

Τρυπτοφάνη 30 mg, βαλεριάνα 
10 mg, ταυρίνη 30 mg, εκχύλισμα 
πράσινου τσαγιού 10 mg.

Calm & RelaxΣυστατικά

(g/kg): Βιτ. Α 0,08 γρ., βιτ D3 0,0006 
γρ., βιτ Ε 8,62 γρ., Βιτ Β1 2,16 γρ, 
βιτ. Β2 2,16 γρ., βιτ Β3 10,78 γρ., βιτ 
Β6 2,16 γρ., βιτ Β12 0,001 γρ., φο-
λικό οξύ 0,22 γρ., βιοτίνη 0,04 γρ., 
ψευδάργυρος 10,78 γρ., σίδηρος 
3,23 γρ., μαγγάνιο 0,86 γρ., χαλκός 
0,22 γρ.

Multi VitaminΣυστατικά
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VetExpert Συμπληρώματα
Συμπληρώματα διατροφής

Immune System

Skin & Coat

Joints & Mobility

Προϊόν που βοηθά τη φυσιολογική λειτουργία του αρθρικού χόνδρου     

Η γλυκοζαμίνη παίζει σημαντικό ρόλο στη σύνθεση του εξωκυττάριου υγρού του 
αρθρικού χόνδρου και προσφέρει ελαστικότητα και αντοχή. Η χονδροϊτίνη απο-
τελεί δομικό υλικό του χόνδρου. Το υαλουρονικό οξύ ενισχύει τη δράση της γλυ-
κοζαμίνης και της χονδροϊτίνης. Η βιταμίνη C χρησιμοποιείται για τη σύνθεση του 
κολλαγόνου, ενώ το μαγγάνιο είναι συνένζυμο για τη σύνθεση πρωτεογλυκανών.

Δοσολογία:  Μία twist off κάψουλα για ζώα έως 15 κιλών σωματικού βάρους, 
δύο κάψουλες για ζώα άνω των 15 κιλών σωματικού βάρους.

Ένισχυτικό της φυσιολογικής λειτουργίας του χόνδρου 
και της άρθρωσης

Συμπλήρωμα για την υγεία του δέρματος και του τριχώματος

Προϊόν που δίνεται σε ζώα με ξηρό, θαμπό και εύκολα αποσπώμενο τρί-
χωμα με πιτυρίδα, ώστε να αποκαταστήσει τη λαμπερότητα, στιλπνότητα 
και υγεία του τριχώματος

Τα Ω-6 λιπαρά οξέα προέρχονται από το έλαιο Borage και βελτιώνουν την ποιό-

τητα της κυτταρικής μεμβράνης των κυττάρων του δέρματος. Τα Ω-3 λιπαρά οξέα 
προέρχονται από ιχθυέλαια και μειώνουν τη φλεγμονώδη αντίδραση του δέρματος. 
Ό ψευδάργυρος είναι το πιο σημαντικό ιχνοστοιχείο στην αποκατάσταση βλαβών 
του δέρματος. Η βιοτίνη μειώνει την παραγωγή του σμήγματος και τη λιπαρότητα. 

Δοσολογία:  Μία twist off κάψουλα για ζώα έως 15 κιλών σωματικού βάρους, 
δύο κάψουλες για ζώα άνω των 15 κιλών σωματικού βάρους.

Συμπλήρωμα για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος

Προϊόν που διεγείρει την άμυνα του οργανισμού, και τον θωρακίζει 
απέναντι σε επιθέσεις μικροοργανισμών και παραγόντων stress 

Όι β-γλυκάνες είναι πολυσακχαρίτες που διεγείρουν όλους τους μηχανισμούς 
άμυνας του πεπτικού σωλήνα. Το ΗΜΒ (υδροξύ-μεθυλο-βουτυρικό οξύ) διεγεί-
ρει και αυξάνει τον αριθμό αντιφλεγμονωδών κυττάρων, των φαγοκυττάρων, 
των λεμφοκυττάρων και των κυττάρων που παράγουν αντισώματα. Η εχινά-
τσεα επηρεάζει το μεταβολισμό και την αντιβακτηριακή δραστηριότητα των 
ανοσοποιητικών κυττάρων (κοκκιοκύτταρα, μακροφάγα, λεμφοκύτταρα). 

Δοσολογία:  Μία twist off κάψουλα για ζώα έως 15 κιλών σωματικού βάρους, 
δύο κάψουλες για ζώα άνω των 15 κιλών σωματικού βάρους.

β-γλυκάνες 20 mg, HMB 50 mg, εκ-
χύλισμα Echinacea purpurea 10mg

Immune SystemΣυστατικά

Skin & CoatΣυστατικά

γλυκοζαμίνη 150 mg, θειική χονδρο-
ϊτίνη 50 mg, υαλουρονικό νάτριο 5 
mg, βιταμίνη C 50 mg, βιταμίνη Ε 50 
mg, μαγγάνιο 2 mg.

Joints & MobilityΣυστατικά

Borage oil (Ω6-λιπαρά οξέα) 120 mg, 
Ιχθυέλαια (Ω-3 λιπαρά οξέα) 120 mg, 
Ψευδάργυρος 70 mg, Βιοτίνη 0,5 mg, 
Βιταμίνη Α 0,1 mg, Βιταμίνη Ε 14,9 mg
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