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Το Golden Years – Clear & Bright  συνδυ-
άζει μία τριπλέτα συστατικών που βελτιώ-
νουν την υγεία των ματιών και την όραση 
σε υπερήλικους σκύλους, που καθώς μεγα-
λώνουν επέρχεται στραβισμός και  θόλωση 
του φακού. 

Η ασταξανθίνη (AstaReal®) είναι ένα κα-
ροτενοειδές που διατηρεί την κατάσταση 
και την υγεία του αμφιβληστροειδούς χιτώ-
να και των φακών. 

Το εκχύλισμα σταφυλιού (Vitis vinifera) 
είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ουσί-
ες και καταπολεμά την οξείδωση στους 
οφθαλμούς.

Το εκχύλισμα Billberry (Vaccinium 
myrtillus) προάγει την υγεία του οφθαλμι-
κού ιστού, του αμφιβληστροειδούς και της 
συνολικής δομής του οφθαλμού για καλύ-
τερη όραση. 

Golden Years  
Clear & Bright

Βελτιώνει τις λειτουργίες της 
όρασης και την υγεία των ματιών 
σε υπερήλικους σκύλους

μέχρι 15 κιλά: 1 λιχουδιά ημερησίως
15-30 κιλά: 2 λιχουδιές ημερησίως
30+ κιλά: 3 λιχουδιές ημερησίως

Η δόση μπορεί να διπλασιαστεί ή τριπλα-
σιαστεί σε αυξημένο stress.

Golden Years  
Clear & Bright

Εκχύλισμα Bilberry (Vaccinium myrtillus)
Εκχύλισμα σταφυλιού (Vitis vinifera)
Φυσική ασταξανθίνη AstaReal®

15 mg
10 mg

1 mg

ΑΔΡΑΝΉ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
αραβικό κόμμι, ζύμη ζυθοποιίας, θειικό ασβέστιο, έλαιο canola, 
πηκτίνη εσπεριδοειδών, γλυκερίνη, γεύση υδρολυμένου 
συκωτιού κοτόπουλου, μαλτοδεξτρίνη, τοκοφερόλες, μολάσα, 
άλευρο βρώμης, προπιονικό οξύ, άλευρο σίκαλης, αλγινικό 
νάτριο, σορβικό οξύ, λεκιθίνη σόγιας, νερό

Συνδυάζει μία τριπλέτα συστα-
τικών που βελτιώνουν την υγεία 
των ματιών και την όραση σε 
υπερήλικους σκύλους.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ:

• Golden Years  
   Clear & Bright
    60 λιχουδιές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΖΩΑ ΠΡΟΧΩΡΗ-
ΜΕΝΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ ΛΙΧΟΥΔΙΑ (2,5 ΓΡ.):

Κάθε συστατικό, από μόνο του, εξυπηρετεί 
ένα συγκεκριμένο στόχο . Όλα μαζί λειτουρ-
γούν πολυεπίπεδα,  για να βοηθήσουν τα 
ζώα που μεγαλώνουν να αντιμετωπίσουν τα 
προβλήματα όρασης. 

Οι λιχουδιές έχουν γεύση από συκώτι κοτό-
πουλου, κόβονται εύκολα σε μικρά κομμάτια 
για να διευκολύνουν τη χορήγηση και είναι 
κατάλληλες για σκύλους με ευαισθησία του 
πεπτικού συστήματος.
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Golden Years
Strength & Stability

Προάγει τη υγεία των αρθρώσεων 
και τη μυική  ακεραιότητα  σε 
υπερήλικους σκύλους

Το Golden Years – Strength & Stability εί-
ναι ειδικά σχεδιασμένο για υπερήλικους 
σκύλους με κινητικά προβλήματα που σχε-
τίζονται με την ηλικία, όπως  δυσκολία στην 
κίνηση, ευαισθησία, πόνο. Βοηθά το ζώο 
να αισθάνεται καλά, με συστατικά που απο-
δεδειγμένα βοηθούν  τις αρθρώσεις.

Η  γλυκοζαμίνη είναι το πιο γνωστό χον-
δροπλαστικό που θα αποκαταστήσει τις μι-
κροβλάβες της άρθρωσης.

Το εκχύλισμα μυδιών με πράσινο χείλος  
Perna canaliculis αποτελεί μία πλούσια πηγή 
χονδροϊτίνης και γλυκοζαμίνης και ενισχύει 
το μηχανισμό ανάπλασης των ιστών της άρ-
θρωσης.

Το  MSM είναι δότης μεθυλομάδων και συμ-
βάλλει στη μείωση του πόνου.  

Τα ω-3 λιπαρά οξέα  και το εκχύλισμα στα-
φυλιού έχουν αντιφλεγμονώδη επίδραση 
με αποτέλεσμα να μειωθεί η φλεγμονή και 
κατ` επέκταση  ο πόνος.

Η  L-καρνιτίνη (Carniking®), ένα αμινο-
ξύ που βοηθά το μυικό τόνο και παράγει 
ενέργεια από την καύση των λιπών. Μειώ-
νονται τα λίπη, μειώνεται το σωματικό βά-
ρος και μειώνεται το μηχανικό φορτίο στην 
άρθρωση. 

Οι λιχουδιές έχουν γεύση από συκώτι κο-
τόπουλου, κόβονται εύκολα σε μικρά κομ-
μάτια για να διευκολύνουν τη χορήγηση και 
είναι κατάλληλες για σκύλους με ευαισθησία 
του πεπτικού συστήματος.

Αρχικά για τον πρώτο μήνα
μέχρι 15 κιλά: 1 λιχουδιά ημερησίως
15-30 κιλά: 2 λιχουδιές ημερησίως
30-50 κιλά: 4 λιχουδιές ημερησίως
50+ κιλά: 5 λιχουδιές ημερησίως

Μετά την αρχική περίοδο, μειώστε τη 
δόση στο μισό. Αν δίνετε πάνω από μία 
λιχουδιά ημερησίως, χορηγήστε τη μισή 
δόση το πρωί και τη μισή δόση το βράδυ.

Golden Years 
Strength & Stability

Γλυκοζαμίνη HCI
Εκχύλισμα μυδιών πράσινου χείλους Perna Canaliculus 
(GlycOmegatm brand Green-Lipped Mussel)
MSM (Μέθυλο-σουλφονυλο-μεθάνιο)
L-Καρνιτίνη (Carniking®)
DMG (Ν,Ν- Διμεθυλογλυκίνη)
Ω-3 λιπαρά οξέα
Εκχύλισμα σταφυλιού (Vitis vinifera)
Μαγγάνιο

1000 mg

400 mg
250 mg
125 mg
100 mg

50 mg
10 mg
5  mg

ΑΔΡΑΝΉ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
έλαιο σολομού, αραβικό κόμμι, ζύμη ζυθοποιίας, θειικό 
ασβέστιο, έλαιο canola, πηκτίνη εσπεριδοειδών, γλυκερίνη, 
γεύση υδρολυμένου συκωτιού κοτόπουλου, μαλτοδεξτρίνη, το-
κοφερόλες, μολάσα, άλευρο βρώμης, προπιονικό οξύ, άλευρο 
σίκαλης, αλγινικό νάτριο, σορβικό οξύ, λεκιθίνη σόγιας, νερό

Ειδικά σχεδιασμένο για υπερή-
λικους σκύλους με κινητικά προ-
βλήματα που σχετίζονται με την 
ηλικία, όπως  δυσκολία στην κί-
νηση, ευαισθησία, πόνο. 

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ:

• Golden Years 
   Strength & Stability   
    60 λιχουδιές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ 2 ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ (11 GR):

ΖΩΑ ΠΡΟΧΩΡΗ-
ΜΕΝΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
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μέχρι 15 κιλά:1 λιχουδιά ημερησίως
15-30 κιλά: 2 λιχουδιές ημερησίως
30+ κιλά: 3 λιχουδιές ημερησίως

Το Golden Years – Energize & Thrive είναι 
ένα περιεκτικό πολυβιταμινούχο, ειδικά σχε-
διασμένο για υπερήλικους σκύλους. Αντιμε-
τωπίζει τα αποτελέσματα της γήρανσης με 
ένα συνδυασμό αμινοξέων, βιταμινών του 
συμπλέγματος Β, ιχνοστοιχείων και Ω-3 
λιπαρών οξέων. Ενισχύει το ανοσοποιητι-
κό σύστημα, την πεπτική λειτουργία, το δέρ-
μα και τρίχωμα, τη λειτουργία του νευρικού 
συστήματος και τη συνολικότερη υγεία. Η 
ταυρίνη συμπεριλαμβάνεται για την ενίσχυ-
ση της καρδιακής λειτουργίας. 

Οι λιχουδιές έχουν γεύση από συκώτι κοτό-
πουλου, κόβονται εύκολα σε μικρά κομμάτια 
για να διευκολύνουν τη χορήγηση και είναι 
κατάλληλες για σκύλους με ευαισθησία του 
πεπτικού συστήματος.

Golden Years  
Energize & Thrive

Πολυβιταμινούχο σκεύασμα που 
βοηθά στη συνολική υγεία και 
ευεξία των υπερήλικων σκύλων

Golden Years  
Energize & Thrive

Υγρασία
Ισολευκίνη
Λευκίνη
Βαλίνη
Μεθειονίνη
EPA (από ιχθυέλαια)
DHA (από ιχθυέλαια)
Ασβέστιο (3,2% - 3,5%)
Φώσφορος (1,6% - 1,76%)
Κάλιο (0,43%)
Μαγνήσιο (0,14%) 
Σίδηρος (857 ppm) 
Χαλκός (86 ppm)
Μαγγάνιο (286 ppm)
Ψευδάργυρος (857 ppm) 

8%
70 mg

125 mg
90 mg
10 mg
32 mg
22 mg

112 mg
56 mg
15 mg

5 mg
3 mg

0,3 mg
1 mg
3 mg

ΑΔΡΑΝΉ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
άλευρο βρώμης, γλυκερίνη, γεύση υδρολυμένου συκωτιού κοτόπουλου,  φωσφορικό διασβέστιο, αραβικό κόμμι, μαλτοδεξτρίνη, 
αλγινικό νάτριο, θειικό ασβέστιο, ανθρακικό ασβέστιο, ζύμη ζυθοποιίας, ιχθυέλαιο, λεκιθίνη σόγιας, λευκίνη, βαλίνη, ισολευκίνη, 
μολάσα, έλαιο canola, νερό, ταυρίνη, αφυδατωμένη πούλπα εσπεριδοειδών, βιτ. Ε, χλωριούχο κάλιο, dl-μεθειονίνη, βιτ. Β12, 
θειικός σίδηρος,  σορβικό οξύ (ως συντηρητικό), θειικός ψευδάργυρος, οξείδιο μαγνησίου, τοκοφερόλες, παντοθενικό ασβέστιο, 
προπιονικό οξύ (ως συντηρητικό), θειικό μαγγάνιο, ριβοφλαβίνη, θειικός χαλκός, βιτ. Α, φολικό οξύ, βιτ D3, υδροχλωρική πυριδο-
ξίνη, μονονιτρική θειαμίνη, βιοτίνη, ιωδιούχο ασβέστιο

Το Golden Years – Energize & 
Thrive είναι ένα περιεκτικό πολυ-
βιταμινούχο, ειδικά σχεδιασμένο 
για υπερήλικους σκύλους. 

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ:

• Golden Years 
   Energize & Thrive
    60 λιχουδιές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΖΩΑ ΠΡΟΧΩΡΗ-
ΜΕΝΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΛΙΧΟΥΔΙΑ (3,5 ΓΡ.)

Ιώδιο (14,3 ppm) 
Βιταμίνη Α
Βιταμίνη D3
Βιταμίνη E
Θειαμίνη (βιτ. Β1)
Ριβοφλαβίνη (βιτ. Β2)
Παντοθενικό οξύ (βιτ. Β5) 
Νιασίνη (Βιτ Β3) 
Πυριδοξίνη (βιτ. Β6) 
Φολικό οξύ
Βιταμίνη Β12 
Βιοτίνη
Ασκορβικό οξύ (βιτ C) 
Ταυρίνη
Θερμιδικό περιεχόμενο: 

0,05 mg
1000 iu

100 iu
15 iu

0,2 mg
1 mg
4 mg
5 mg

0,4 mg
0,08 mg

0,008 mg
0,004 mg 

25 mg
50 mg

12 kcal ME/λιχουδιά
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Golden Years
Calm & confident

Προάγει τη νοητική λειτουργία 
και την ήρεμη συμπεριφορά σε 
υπερήλικους σκύλους

Το Σύμπλεγμα πεπτιδίων πρωτογάλακτος  
(Colostrum Calming Complex®) μιμείται την 
ορμονική κατάσταση του θηλασμού και επι-
φέρει ηρεμία και ένστικτα μητρικής ασφάλειας.
 

Η L-θειανίνη (Suntheanine® Brand) δουλεύ-
ει  συνεργιστικά για να βελτιώσει  τις νοητικές 
λειτουργίες και την αγχώδη συμπεριφορά.

Το  πατενταρισμένο μόριο της Φωσφατιδυ-
λοσερίνης (Sharp-PS® Green) βοηθά, με κλι-
νικές αποδείξεις, τις λειτουργίες του εγκεφά-
λου, τη μνήμη και τη λειτουργία εκμάθησης 
σε σκύλους μεγάλης ηλικίας. 

Οι λιχουδιές έχουν γεύση από συκώτι κοτό-
πουλου, κόβονται εύκολα σε μικρά κομμάτια 
για να διευκολύνουν τη χορήγηση και είναι 
κατάλληλες για σκύλους με ευαισθησία του 
πεπτικού συστήματος.

μέχρι 15 κιλά:1 λιχουδιά ημερησίως
15-30 κιλά: 2 λιχουδιές ημερησίως
30+ κιλά: 3 λιχουδιές ημερησίως

Η δόση μπορεί να διπλασιαστεί ή τριπλα-
σιαστεί σε αυξημένο stress.

Golden Years 
Calm & confident

Φωσφατιδυλοσερίνη (Sharp-PS® Green)
Μίγμα βιοπεπτιδίων πρωτογάλακτος
L-θειανίνη (Suntheanine® Blend)

25 mg
22 mg
21 mg

ΑΔΡΑΝΉ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
αραβικό κόμμι, ζύμη ζυθοποιίας, θειικό ασβέστιο, έλαιο canola, 
πηκτίνη εσπεριδοειδών, γλυκερίνη, γεύση υδρολυμένου 
συκωτιού κοτόπουλου, μαλτοδεξτρίνη, τοκοφερόλες, μολάσα, 
άλευρο βρώμης, προπιονικό οξύ, άλευρο σίκαλης, αλγινικό 
νάτριο, σορβικό οξύ, λεκιθίνη σόγιας, νερό

Ειδικά σχεδιασμένο για υπερήλι-
κους σκύλους ώστε να βοηθήσει 
τον έλεγχο προβλημάτων συμπε-
ριφοράς που σχετίζονται με την 
ηλικία, όπως σύγχυση, απώλεια 
προσανατολισμού και αγχώδη 
διαταραχή. 

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ:

• Golden Years Strength 
   & Stability   
    60 λιχουδιές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ ΛΙΧΟΥΔΙΑ (4 ΓΡ.):

ΖΩΑ ΠΡΟΧΩΡΗ-
ΜΕΝΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
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Όταν τα ζώα δεν μπορούν να 
προσαρμοστούν στο stress, 
αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
εκνευρισμό, υπερκινητικότη-
τα, μη φυσιολογική ούρηση, 
αυξημένο ξύσιμο νυχιών, επι-
θετική ή και καταστροφική συ-
μπεριφορά.

Η σειρά προϊόντων Composure προτείνε-
ται σε σκύλους και γάτες  που επιδεικνύουν 
υπερκινητικότητα και αγχώδη συμπεριφο-
ρά. Η προηγμένη του σύνθεση περιέχει ένα 
συνδυασμό συστατικών που δεν βρίσκο-
νται σε άλλα προϊόντα.

Το μίγμα βιοπεπτιδίων από το πρωτόγαλα 
(Colostrum calming complex Biopeptide 
Blend) απομονώνεται από πρωτεΐνες του 
πρωτογάλακτος, που έχουν μια ηρεμιστική 
επίδραση στα ζώα, διότι προσομοιάζουν 
την κατάσταση του οργανισμού κατά τη δι-
άρκεια του θηλασμού.  Αυτές οι βιοενεργές 
πρωτεΐνες  έχει βρεθεί ότι υποστηρίζουν 
τη γνωστική λειτουργία και τη  μείωση του 
στρες. Το μίγμα αυτό  συνεργάζεται με την 
L-θειανίνη  για καλύτερο χαλαρωτικό απο-
τέλεσμα στους σκύλους.

Η L-θειανίνη βοηθά στην ηρεμία, τη χαλά-
ρωση και τη μείωση της ευερεθιστότητας 
καθώς και τις καταστάσεις μειωμένης διά-
θεσης. Η L-θειανίνη έχει διερευνηθεί εκτε-
νώς για την ικανότητά της στη μείωση του 
άγχους και της ανεπιθύμητης συμπεριφο-
ράς. Η L-θειανίνη είναι φυσικά παραγό-

Composure
Μία σύνθεση για ζώα εκτεθειμένα 
σε αυξημένους περιβαλλοντικούς 
στρεσογόνους παράγοντες

Composure 
- MINI CHEWS
- CHEWS
- LONG LASTING
- MAX LIQUID

• Composure FELINE CHEWS
    30 λιχουδιές

• Composure DOG CHEWS
    30 λιχουδιές

• ComposureLONG LASTING
    30 λιχουδιές

• Composure MAX LIQUID
    πόσιμο διάλυμα 237 ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

μενο αμινοξύ που βρίσκεται στο πράσινο 
τσάι και είναι παράγωγο του νευροδιαβιβα-
στή γλουταμινικό οξύ. Βοηθά τον οργανι-
σμό να παράγει άλλα ηρεμιστικά αμινοξέα, 
όπως ντοπαμίνη, GABA και τρυπτοφάνη 
και βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας 
των  νευροδιαβιβαστών . Έρευνες για την 
L-θειανίνη έδειξαν μειωμένη συμπεριφορά 
που σχετίζεται με το άγχος σε σκύλους, χω-
ρίς παρενέργειες ή υπνηλία. Οι σκύλοι ήταν 
σε εγρήγορση, παιχνιδιάρικοι και πιο ήρε-
μοι σε αγχωτικές καταστάσεις.

Η θειαμίνη (βιταμίνη Β1) βοηθά στην αντι-
μετώπιση του άγχους και μειώνει την ευερε-
θιστότητα. Η θειαμίνη φαίνεται να επηρεά-
ζει το κεντρικό νευρικό σύστημα με τρόπο 
τέτοιο ώστε τα ζώα να ηρεμούν και να χα-
λαρώνουν. Η έλλειψη θειαμίνης μπορεί 
να προκαλέσει πνευματική σύγχυση, μυϊκή 
αδυναμία, σπασμούς, νευρικότητα, μειωμέ-
νη όρεξη, ή απώλεια βάρους κατά τη διάρ-
κεια περιόδων πίεσης.

Το Composure™ δεν περιέχει συστατικά 
που προκαλούν εθισμό, υπνηλία ή μειωμέ-
νες κινητικές δεξιότητες .

Προτείνεται για:
• Αλλαγές περιβάλλοντος
 • Ταξίδια
• Επισκέψεις σε groomers, κτηνίατρους
• Γιορτές με αυξημένη φασαρία
• Μετακινήσεις
• Πυροτεχνήματα, Κεραυνούς
• Άγχος αποχωρισμού
• Νέα μέλη στην οικογένεια

Προτείνεται η χρήση 30 λεπτά πριν το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Ή δράση διαρ-
κεί έως 4 ώρες για όλα τα προϊόντα της 
σειράς, εκτός από το Long lasting που 
διαρκεί για 8 ώρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ:
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Composure Composure

Composure Composure

LONG LASTING MAX LIQUID

CHEWS
Peanut butter Flavor - Bacon Flavor 

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ ΛΙΧΟΥΔΙΑ: 
ΓΑΤΕΣ & mini-ΣΚΥΛΟΙ: Θειαμίνη (Βιταμίνη Β1) 67 mg, Μίγ-

μα βιοπεπτιδίων πρωτογάλακτος: 11 mg, L-θεανίνη  10,5  mg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:  Ημερήσια ποσότητα: 
Γάτες:    »1-2 λιχουδιές
Σκύλοι:  » έως 11 κιλά : 1 λιχουδιά mini
              » 11- 22 κιλά:  1 λιχουδιά
              » από 22-45 κιλά: 2 λιχουδιές
              » από 45 κιλά και άνω : 3 λιχουδιές. 

Σε περιόδους αυξημένου stress, είναι ασφαλές να διπλα-
σιάσετε την παραπάνω δόση

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ ΛΙΧΟΥΔΙΑ:  
Θειαμίνη (Βιταμίνη Β1) 134 mg, Εκχύλισμα Ashwagandha 
(Withania somifera) 40 mg, Μίγμα βιοπεπτιδίων πρωτογά-

λακτος: 22 mg, L-θειανίνη  21 mg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:  Ημερήσια ποσότητα: 
»  έως  22 κιλά:  1 λιχουδιά
»  από 22-45 κιλά: 2 λιχουδιές
»  από 45 κιλά και άνω : 3 λιχουδιές. 

Σε περιόδους αυξημένου stress, είναι ασφαλές να διπλα-
σιάσετε την παραπάνω δόση. Το προϊόν μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για άμεση υποστήριξη ή καθημερινή χρήση. 

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ ΛΙΧΟΥΔΙΑ: 
Θειαμίνη (Βιταμίνη Β1) 134 mg, Μίγμα βιοπεπτιδίων πρωτο-
γάλακτος: 22 mg, L-θειανίνη  21 mg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:  Ημερήσια ποσότητα: 
   »  έως  22 κιλά:  1 λιχουδιά
   »  από 22-45 κιλά: 2 λιχουδιές
   »  από 45 κιλά και άνω : 3 λιχουδιές. 

Σε περιόδους αυξημένου stress, είναι ασφαλές να διπλα-
σιάσετε την παραπάνω δόση. Το προϊόν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για άμεση υποστήριξη ή καθημερινή 
χρήση.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ ½ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ (2,5 ML):
Θειαμίνη (Βιταμίνη Β1)  134 mg
Μίγμα βιοπεπτιδίων πρωτογάλακτος: 22 mg

L-θειανίνη  21 mg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση.
Γάτες:     »  ½ κουταλάκι ημερησίως
Σκύλοι:  »  Μέχρι 12 κιλά: ½ κουταλάκι ημερησίως
               » 13-25 κιλά:  1 κουταλάκι ημερησίως
               »  25-38 κιλά: 1 ½ κουταλάκι ημερησίως
               »  38 κιλά + : 2 κουταλάκια ημερησίως

FELINE & MINI 
DOG CHEWS
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To Glyco FLEX® 3 Canine απευθύνεται σε 
σκύλους με αυξημένες ανάγκες στην υποστή-
ριξη των αρθρώσεων. Επίσης, συνιστάται από 
τους κτηνιάτρους για υπερήλικους σκύλους ή 
σκύλους εργασίας καθώς και ως συμπληρω-
ματική βοήθεια και υποστήριξη μετά από ορ-
θοπεδική χειρουργική επέμβαση. Έχει μορφή 
λιχουδιάς με γεύση συκώτι κοτόπουλου.

Η γλυκοζαμίνη βοηθά στην παραγωγή 
των γλυκοζαμινογλυκανών (GAGs) εντός 
του αρθρικού χόνδρου και του αρθρικού  
υγρού. Καθώς τα ζώα μεγαλώνουν, παρα-
τηρείται μείωση της παραγωγής των GAGs, 
η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καταπόνη-
ση των αρθρώσεων, αραίωση του αρθρι-
κού υγρού και κατάρρευση του συνδετικού 
ιστού. Η γλυκοζαμίνη, επίσης, βοηθά στην 
καλή υγεία του ουροποιητικού συστήματος, 
επειδή αποτελεί δομικό συστατικό του βλεν-
νογόνου της ουροδόχου κύστης.

Το MSM είναι μια πηγή οργανικού θείου. 
Βοηθά στη δομή των αρθρώσεων και του 
συνδετικού ιστού. Αυξημένη διαθεσιμότητα 
του MSM συνδέεται με ενίσχυση της παρα-
γωγής ενδογενούς κολλαγόνου καθώς και 
με καλή κινητικότητα.

Το Perna canaliculus της GlycOmega™ εί-
ναι μία ποικιλία μυδιού με πράσινο χείλος, 
προερχόμενο αποκλειστικά από τη Νέα Ζη-

λανδία. Σε αντίθεση με άλλα προϊόντα που 
περιέχουν μόνο εκχύλισμα Perna ή σκό-
νη μυδιού, που μπορεί να τους λείπουν λι-
παρά οξέα και άλλα βιοσυστατικά, στη 
GlycOmega™ συμπεριλαμβάνεται ολό-
κληρος ο οργανισμός του μυδιού. Αυτό 
είναι που χρησιμοποιείται στα προϊόντα 
GlycoFlex.

Το DMG παράγεται φυσιολογικά από τον 
οργανισμό. Αυτή η ουσιαστική θρεπτική ου-
σία ενισχύει τα επίπεδα της σωματικής
και ψυχικής ενέργειας, την χρησιμοποίηση 
οξυγόνου από τους σε ιστούς, και δρα ως 
ένας αντιοξειδωτικός παράγοντας για τη δι-
ατήρηση της υγείας των αρθρώσεων.

Το μαγγάνιο είναι ένα βασικό μεταλλικό 
στοιχείο για το σχηματισμό του κολλαγό-
νου, των GAGs και των πρωτεογλυκανών, 
το σύνολο των οποίων εγγυάται την ακε-
ραιότητα του χόνδρου. Η έλλειψη μαγγανί-
ου μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη παρα-
γωγή GAGs εντός των αρθρώσεων.

Τα αντιοξειδωτικά (βιταμίνη C, βιταμίνη Ε, 
εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού, σελήνιο, 
L-γλουταθειόνη) ενισχύουν την απόκρι-
ση του  ανοσοποιητικού συστήματος, την 
επαρκή λειτουργία αποτοξίνωσης, την εξου-
δετέρωση των ελεύθερων ριζών, και δημι-
ουργούν τις προϋποθέσεις για μία υγιή αντι-
φλεγμονώδη αντίδραση.

GLYCOFLEX
Υποστήριξη των 
αρθρώσεων

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

Αρχική περίοδος: (4-6 εβδομάδες)
Μέχρι 14 κιλά: 1 λιχουδιά
15-28 κιλά: 2 λιχουδιές
29-45 κιλά: 4 λιχουδιές
46 κιλά και άνω: 5 λιχουδιές

Συντήρηση (Μετά την αρχική περίοδο)
Έως 14 κιλά: 1 λιχουδιά κάθε δεύτερη 
μέρα
15-28 κιλά: 1 λιχουδιά ημερησίως
29-45 κιλά: 2 λιχουδιές ημερησίως
46 κιλά και άνω: 3 λιχουδιές ημερησίως

Όταν χρειάζονται περισσότερες από μία 
λιχουδιές  ανά ημέρα, μπορεί να γίνει χο-
ρήγηση της μισής δόσης το πρωί και της 
μισής δόσης το βράδυ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Ασφαλής χρήση σε έγκυα ζώα ή σε ζώα 
που προορίζονται για αναπαραγωγή, δεν 
έχει αποδειχθεί.
Αν η χωλότητα επιδεινώνεται, διακόψτε 
τη χρήση και επικοινωνήστε με τον κτη-
νίατρό σας.
Χορηγήστε κατά τη διάρκεια του γεύμα-
τος ή μετά από το γεύμα για να περιορίσε-
τε τυχόν γαστρεντερική ενόχληση.

GLYCOFLEX STAGE 3
• BITE SIZED CHEWS
• MINI BITE SIZED CHEWS

Γλυκοζαμίνη HCl (γαρίδες και καβούρια)
Μεθυλοσουλφονυλομεθάνιο (MSM)
Perna canaliculus (GlycOmega™)
Ν, Ν-διμεθυλγλυκίνη HCl (DMG)
Εκχύλισμα σταφυλιών

1000
1000

600
100

5

500 mg
500 mg
300 mg

50 mg
2.5 mg

ΑΔΡΑΝΉ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
αραβικό κόμμι, ζύμη ζυθοποίιας, θειικό ασβέστιο, έλαιο canola, γεύση από συκώτι κοτόπουλου, κιτρικό οξύ, γλυκερίνη, μαλτοδεξ-
τρίνη, πηκτίνη, εκχύλισμα δενδρολίβανου, διοξείδιο του πυριτίου, αλγινικό νάτριο, λεκιθίνη σόγιας, φυτικό έλαιο, νερό

Το Glyco FLEX® 3 Bite-Sized 
Chews συνιστάται για σκύλους 
που έχουν ανάγκη τη μέγιστη 
υποστήριξη των αρθρώσεων.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ:

• GlycoFlex 3
   120 λιχουδιές (>15 κιλά)

• GlycoFlex 3 mini
    60 λιχουδιές (<15 κιλά)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

dl-άλφα Τοκοφερόλη (Βιταμίνη Ε)
Ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C)
Μαγγάνιο (Mn πρωτεϊνικός)
L-γλουταθειόνη
Σελήνιο (σεληνικό νάτριο)

50
24
10

2
0.002

25 UI
12 mg

5 mg
1 mg

0.001 mg

//
//
// 
// 
//

//
//
//
//
//

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΑΝΑ 2 ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ:
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Υποστηρικτικό της 
κυκλοφορίας και της 
καρδιακής λειτουργίας

CARDIO 
STRENGTH

Το CARDIO STRENGTHTM  είναι ένα προϊόν 
σχεδιασμένο για να υποστηρίζει την καρδιαγ-
γειακή λειτουργία.
Παρέχει τη συνεργιστική δράση 11 συστατι-
κών που είναι απαραίτητα στα υπερήλικα ζώα. 

Προτείνεται για:
»  Σκύλους και γάτες με προϋπάρχουσα 
    προβληματική καρδιαγγειακή λειτουργία
»  Φυλές σκύλων και γατών που έχουν 
    προδιάθεση σε καρδιαγγειακό stress
»  Υποστήριξη γηριατρικών ασθενών ζώων

Η L-ταυρίνη υποστηρίζει το φυσιολογικό 
καρδιακό ρυθμό, μειώνει τις απώλειες καλί-
ου, ρυθμίζει τη χρήση ηλεκτρολυτών από τον 
οργανισμό και προσφέρει αντιοξειδωτική 
προστασία στο ανοσοποιητικό.

Η L-καρνιτίνη προάγει τη χρήση λιπών για 
παραγωγή ενέργειας. Διευκολύνει το μεταβο-
λισμό των λιπών, ισορροπεί τα επίπεδα χο-
ληστερόλης και τριγλυκεριδίων και προσφέ-
ρει αποθέματα ενέργειας στην καρδιά.

Η DMG (Δι-μέθυλο-γλυκίνη) βοηθά στην κυ-
κλοφορία και λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό.

Η βιταμίνη Ε βοηθά στην κυκλοφορία, το 
ανοσοποιητικό και τη δύναμη του καρδιακού 
μυός. Συμμετέχει στην αναπλήρωση ιστικών 

βλαβών, στη φυσιολογική πήξη, στην πίε-
ση, ενισχύει τα αγγειακά τοιχώματα και είναι 
ισχυρό αντιοξειδωτικό.

Το συνένζυμο Q10 ενισχύει την οξυγόνω-
ση του καρδιακού ιστού και δυναμώνει τον 
καρδιακό μυ.

Τα Ω-3 (EPA) και Ω-6 (GLA) απαραίτητα λι-
παρά οξέα ενισχύουν την ελαστικότητα των 
αγγείων και επομένως την κυκλοφορία του 
αίματος και ρυθμίζουν την πίεση του αίματος.

Το φολικό οξύ είναι απαραίτητο στο σχη-
ματισμό των ερυθροκυττάρων και βοηθά τη 
φυσιολογική ροή του αίματος.

Το Μαγνήσιο βοηθά στη διατήρηση της ακε-
ραιότητας των αγγειακών τοιχωμάτων, στο 
φυσιολογικό ιξώδες του αίματος και το δυ-
νατό καρδιακό παλμό. Ρυθμίζει την ηλεκτρική 
δραστηριότητα της καρδιάς.

Το Κάλιο είναι απαραίτητο για την ηλεκτρο-
λυτική ισορροπία, για τον καρδιακό ρυθμό 
και την πίεση.

Το Σελήνιο λειτουργεί αντιοξειδωτικά στον 
καρδιακό μυ. Είναι συστατικό της γλουτα-
θειόνης και συνεργάζεται με τη βιταμίνη Ε για 
μία υγιή καρδιά.

Γάτες: 1 κάψουλα ημερησίως
Σκύλοι: 1 κάψουλα ανά 15 κιλά σωματι-
κού βάρους ημερησίως. Αν δίνετε περισ-
σότερες κάψουλες, μοιράστε την ποσό-
τητα σε 2 δόσεις.

CARDIO STRENGTH

L-καρνιτίνη HCI
L-Ταυρίνη
DMG
Βιταμίνη Ε
EPA
GLA
Q10

Φολικό οξύ
Μαγνήσιο (κιτρικό)
Κάλιο (κιτρικό)
Σελήνιο (Σεληνιούχο νάτριο)

250 mg
250 mg

50 mg
30 IU

25 mg
10 mg
20 mg

0,9 mg
0,5 mg
0,1 mg

0,007 mg

ΑΔΡΑΝΉ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
ρυζάλευρο, διοξείδιο τιττανίου, φυτική κυτταρίνη 

Υποστηρίζει τον καρδιακό μυ, 
μειώνει το οξειδωτικό stress και 
ενισχύει τις καρδιακές λειτουργί-
ες. Επίσης βελτιώνει την καρδια-
κή κυκλοφορία και την καλύτερη 
χρήση του οξυγόνου.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ:

• Cardio strength
    90 κάψουλες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΚΑΡΔΙΑΓΓΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΨΟΥΛΑ:
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To Renal Essentials βοηθά στη σωστή λει-
τουργία των νεφρών ενισχύοντας:

» Την αιματική κυκλοφορία στους νεφρούς
» Τις αντιοξειδωτικές λειτουργίες και το ανο-
σοποιητικό σύστημα
» Την ισορροπία ομοκυστεΐνης
» Τη φυσιολογική κατακράτηση υγρών
» Τον έλεγχο του οξειδωτικού stress
» Τη φυσιολογική αποτοξίνωση και απομά-
κρυνση των παραγώγων του μεταβολισμού.

H σκόνη από ρίζα Astragalus υποστηρίζει 
το ανοσοποιητικό σύστημα και ενισχύει τη 
νεφρική κυκλοφορία.

H Rehmania είναι ένα βότανο με διουρητι-
κή δράση. Έχει χαρακτηρισθεί ως η «τροφή 
των νεφρών». 

Το εκχύλισμα Urtica dioica (τσουκνίδα) ενι-
σχύει το ανοσοποιητικό, την κυκλοφορία, 
την αποτοξίνωση και την ισορροπημένη κα-
τακράτηση υγρών.

Το εκχύλισμα Cordyceps sinensis έχει αντιο-
ξειδωτικές ιδιότητες και βοηθά στο ανοσο-
ποιητικό, την παραγωγή ενέργειας και την 
απομάκρυνση των τοξινών.

Η βιταμίνη Β1 βοηθά στο μεταβολισμό για 
την παραγωγή ενέργειας.

Η βιταμίνη Β2 έχει τη μεγαλύτερη συγκέ-
ντρωση σε ήπαρ, νεφρούς, καρδιά. Όλο 
το σύμπλεγμα των βιταμινών Β βοηθούν 
στη μείωση οξαλικών προβλημάτων στους 
νεφρούς και στη μείωση κατακράτησης 
υγρών. Επειδή είναι υδατοδιαλυτές, σε πε-
ριόδους νεφρικής δυσλειτουργίας, η χορή-
γησή τους κρίνεται απαραίτητη. 

Το φολικό οξύ, το DMG, οι βιταμίνες Β2,
Β12, Β6 βοηθούν στην κυκλοφορία του αί-
ματος, και στη μεταφορά μεθυλομάδων.

Το κάλιο είναι απαραίτητο για την ηλεκτρο-
λυτική ισορροπία και τη διατήρηση των 
υγρών.

Η L-αργινίνη είναι ένα αμινοξύ που υποστη-
ρίζει συνολικά τις νεφρικές λειτουργίες.

Η λεκιθίνη προστατεύει τους νεφρούς από 
την εναπόθεση λίπους.

Η χολίνη και η ινοσιτόλη είναι φωσφολιπί-
δια που μειώνουν την κατακράτηση υγρών.

Το DMG, το EPA και το DHA ενισχύουν την 
αιματική ροή στους νεφρούς.

RENAL ESSENTIALS
Χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια

1 κάψουλα ανά 14 κιλά σωματικού βά-
ρους, ημερησίως. Για σκύλους που ζυγί-
ζουν λιγότερο από 7 κιλά, χορηγήστε 1/2 
κάψουλα ημερησίως.
Αν απαιτούνται περισσότερες από 1 κά-
ψουλες, χορηγήστε τις μισές το πρωί και 
τις μισές το βράδυ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ασφαλής χρήση σε έγκυα ζώα ή σε ζώα 
που προορίζονται για αναπαραγωγή, δεν 
έχει αποδειχθεί.
Εάν η κατάσταση των ζώων επιδεινώνεται 
ή δεν βελτιωθεί, διακόψτε τη χορήγηση 
του προϊόντος και συμβουλευτείτε τον 
κτηνίατρό σας.

Δεν πρέπει να χορηγείται σε ζώα που πα-
ρουσιάζουν διάρροια.

RENAL ESSENTIALS

Σκόνη ρίζας Astragalus
Εκχύλισμα ρίζας Rehmannia glutinosa
Εκχύλισμα τσουκνίδας (Urtica dioica)
Εκχύλισμα Cordyceps sinensis
Λεκιθίνη
Εικοσιπεντανοϊκό οξύ (EPA)
Δοκοσαεξαινοϊκό οξύ (DHA)
L-αργινίνη
Ν,Ν-διμεθυλγλυκίνη HCl (DMG)

5-φωσφορική πυριδοξάλη (βιταμίνη Β6)
Κάλιο (γλυκονικό κάλιο)
Ινοσιτόλη
Θειαμίνη (βιταμίνη Β1)
Ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2)
Χολίνη
Φολικό οξύ
Μεθυλοκοβαλαμίνη (βιταμίνη Β12)

120 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg

40 mg
18 mg

100 mg
50 mg

16 mg
16.5 mg

16 mg
8 mg
8 mg
8 mg

0.30 mg
0.10 mg

ΑΔΡΑΝΉ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
ζύμη ζυθοποιίας, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, πυρίτιο, καπνιστή γεύση, στεατικό οξύ

To Renal Essentials διατηρεί και 
ενισχύει τη λειτουργία των νεφρών.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ:

• Renal Essentials 
    90 κάψουλες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΝΕΦΡΩΝ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΨΟΥΛΑ:
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Το UT Strength Feline υποστηρίζει την 
υγεία της ουροποιητικής οδού και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί μακροχρόνια σε ζώα με 
προδιάθεση σε αντίστοιχα προβλήματα ή 
δημιουργία κρυστάλλων.

Η D-μαννόζη είναι ένα απλό σάκχαρο που 
παράγει ο οργανισμός και απομακρύνει τα 
«κακά» βακτήρια μέσω της συγκόλλησης.
Απορροφάται 8 φορές πιο αργά από τη γλυ-
κόζη και δεν μετατρέπεται σε γλυκογόνο, 
ούτε αποθηκεύεται στο ήπαρ. Μεταφέρεται 
κατ' ευθείαν από την αιματική κυκλοφορία 
στους νεφρούς και στην ουροδόχο κύστη. 
Η χρήση αντιβιοτικών μπορεί να προκαλέ-
σει ανισορροπίες στη φυσιολογική χλωρί-
δα, ενώ η μαννόζη βοηθά στην απομάκρυν-
ση των παθογόνων μικροβίων.

Το UT Strength Feline διαθέτει επίσης Ν-α-
κετυλο γλυκοζαμίνη ή NAG, μια σημαντική 
μορφή γλυκοζαμίνης που υπάρχει στον ορ-
γανισμό. Είναι η μορφή που χρησιμοποιείται 
για την παραγωγή των γλυκοπρωτεϊνών. Το 
στρώμα γλυκοπρωτεϊνών στο βλεννογόνο 
του ουροποιητικού συστήματος έχει υψη-
λή περιεκτικότητα σε NAG. Αυτό το στρώ-
μα του βλεννογόνου είναι το προστατευτικό 
φράγμα κατά των οξέων και των βακτηρίων. 

Αναπλάθεται κάθε 3-4 ημέρες. Λόγω αυτού 
του γρήγορου ρυθμού, απαιτούνται σημα-
ντικές ποσότητες NAG.

To Ganeden BC30® είναι πατενταρισμένο 
στέλεχος γαλακτικού οξέος που παράγει 
Bacillus coagulans. Καλύπτεται από 13 δι-
εθνείς πατέντες και οι έρευνες δείχνουν την 
ικανότητα του να:

» Διατηρεί την κατάλληλη βιοποικιλότητα 
στο λεπτό και παχύ έντερο

» Διευκολύνει την πέψη παράγοντας μεγάλη 
ποικιλία ενζύμων

» Χρησιμοποιεί άπεπτους υδατάνθρακες και 
λιπιδία στο λεπτό έντερο

» Βοηθά στη ρύθμιση της δραστηριότητας 
των κυτοκινών.

Το εκχύλισμα cranberry προκαλεί οξινοποί-
ηση στο ούρο. Περιέχει προανθοκυανίδες 
που εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες και 
αποτρέπουν την προσκόλληση παθογόνων 
βακτηρίων στο βλεννογόνο της κύστης. 
Επίσης, χρησιμοποιείται ως αποσμητικό 
ούρου, καθώς εξουδετερώνει την έντονη 
οσμή της αμμωνίας.

UT STRENGTH
Προστασία του κατώτερου 
ουροποιητικού συστήματος

1 λιχουδιά, 2 φορές ημερησίως.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ασφαλής χρήση σε έγκυα ζώα ή σε ζώα 
που προορίζονται για αναπαραγωγή, δεν 
έχει αποδειχθεί.
Εάν η κατάσταση των ζώων επιδεινώνεται 
ή δεν βελτιωθεί, διακόψτε τη χορήγηση 
του προϊόντος και συμβουλευτείτε τον 
κτηνίατρό σας.

UT STRENGTH FELINE

Ν-ακετυλο-γλυκοζαμίνη (γαρίδες και καβούρια)
Εκχύλισμα cranberry
D-μανόζη
Βρομελίνη
Μετάξι καλαμποκιού
Bacillus coagulans GBI-30 (Ganeden BC30®)

100 mg
50 mg

100 mg
50 mg
30 mg

5*107 CFU

ΑΔΡΑΝΉ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Ζύμη ζυθοποιίας, θειικό ασβέστιο, γεύση συκώτι κοτόπουλου, 
κιτρικό οξύ, αποξηραμένο αποβουτυρωμένο γάλα, γλυκερίνη, 
μαλτοδεξτρίνη, τοκοφερόλες, προπιονικό οξύ, εκχύλισμα δεν-
δρολίβανου, έλαιο καρθάμου, διοξείδιο του πυριτίου, αλγινικό 
νάτριο, λεκιθίνη σόγιας, φυτικά έλαια.

Το UT Strength Feline μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μακροπρόθεσμα 
σε εκείνες τις γάτες που είναι 
επιρρεπείς σε προβλήματα του 
ουροποιητικού συστήματος ή σε 
ανάπτυξη ουρόλιθων.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ:

• UT Strength Feline
    60 λιχουδιές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΑΝΑ ΛΙΧΟΥΔΙΑ:
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Το Derma StrengthTM έχει στη σύνθεση του 
Ω-3, 6 και 9 για να προάγει την υγεία του 
δέρματος. Ενισχυμένο με έλαιο σολομού 
και βιταμίνη Ε, βοηθά στο να διατηρηθεί το 
δέρμα του ζώου υγιές και το τρίχωμα πυκνό 
και λαμπερό.

Το Derma StrengthTM περιέχει συστατικά ει-
δικά για την υγεία του δέρματος και του τρι-
χώματος.

» Ο λιναρόσπορος είναι πλούσιος σε ALA 
(α-λινολενικό οξύ), ένα Ω-3 απαραίτητο λι-
παρό οξύ. Ο λιναρόσπορος επίσης περιέχει 
λιγνάνες, που έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότη-
τες, όπως επίσης και βιταμίνες Β1, Β2, C, Ε, 
β-καροτένια και ιχνοστοιχεία όπως σίδηρο, 
ψευδάργυρο, κάλιο, μαγνήσιο, φώσφορο 
και ασβέστιο.

» Το έλαιο κάρθαμου είναι μία εξαιρετι-
κή πηγή λινολεϊκού οξέος (Ω-6 απ. λιπα-
ρό οξύ), που βοηθά στην ελαστικότητα του 
δέρματος. Το λινολεϊκό οξύ είναι απαραίτη-

το στο δέρμα και δίνει στο τρίχωμα πλούσια 
υφή και λάμψη. Η συνεργασία των λιπαρών 
οξέων ενισχύουν τη δομική σταθερότητα 
της κυτταρικής μεμβράνης των κυττάρων του 
δέρματος και του τριχώματος.

» Η βιταμίνη Ε είναι απαραίτητη για την υγεία 
του δέρματος. Είναι ένα ισχυρό αντιοξειδω-
τικό που εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες 
που προκαλούν βλάβη στο δέρμα.

» Το έλαιο σολομού προμηθεύει το δέρ-
μα με Ω-3 απαραίτητα λιπαρά οξέα, ιδιαίτε-
ρα EPA και DHA, βασικά συστατικά για το 
δέρμα, το τρίχωμα, αλλά και τη γενικότερη 
υγεία του οργανισμού. 

DERMA 
STRENGTHTM

Ω 3-6-9 για την υγεία 
του δέρματος

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ:
1 λιχουδιά ανά 2 κιλά σωματικού βά-
ρους, ημερησίως.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε περίπτωση τυχαίας υπερδοσολογί-
ας, επικοινωνήστε με τον κτηνίατρό σας 
αμέσως.

DERMA STRENGTHTM

Ω-6 λιπαρά οξέα  (3,3%)
Ω-3 λιπαρά οξέα (1,2%)
Ω-9 λιπαρά οξέα (1,5%)
Βιταμίνη Ε
Ολικές πρωτεΐνες
Ολικές λιπαρές ουσίες
Ολικές ινώδεις ουσίες (max)

65 mg
23 mg
29 mg
30 IU
11%
13%

1%

ΑΔΡΑΝΉ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Αλεύρι βρώμης, αλεύρι σίκαλης, ζύμη ζυθοποιίας, γλυκερίνη, 
γεύμα λιναρόσπορου, γεύση λαχανικών, αραβικό κόμμι, λεκι-
θίνη σόγιας, έλαιο καρθάμου, μαλτοδεξτρίνη, αλγινικό νάτριο, 
θειικό ασβέστιο, νερό, λάδι canola, πηκτίνη εσπεριδοειδών, 
έλαιο σολομού, σορβικό οξύ, προπιονικό οξύ, μίγμα πλούσιο 
σε τοκοφερόλες φυσικής προέλευσης.

To Derma Strength™ είναι ένα 
μασώμενο συμπλήρωμα ιχθυελαί-
ου, σχεδιασμένο να υποστηρίξει 
την υγεία του δέρματος και την 
καλή εμφάνιση του τριχώματος.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ:

• Derma StrengthTM

    70 λιχουδιές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΑΝΑ ΛΙΧΟΥΔΙΑ (2 ΓΡ):
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MULTIVITAMIN CANINE 
PLUSTM + NU CAT

Το Multivitamin προμηθεύει στον οργανι-
σμό τα πρόσθετα διατροφικά συστατικά, τις 
βιταμίνες και τα αντιοξειδωτικά που δεν βρί-
σκονται συχνά στις συνήθεις εμπορικές ζω-
οτροφές.

Είναι σχεδιασμένο με ισορροπία αμινοξέ-
ων, Ω απαραίτητα λιπαρά οξέα από ιχθυ-
έλαια και σύμπλεγμα βιταμινών Β. Αυτό το 
συμπλήρωμα σε μορφή λιχουδιάς βοηθά 
στη διατήρηση της υγείας και ευζωίας του 
ζώου ανεξάρτητα από το μέγεθος, την ηλι-
κία ή τη φυλή.

Το Multivitamin αποτελεί εξαιρετικό συ-
μπλήρωμα στο μαγειρευτό φαγητό προσφέ-
ροντας καθημερινή διατροφική υποστήριξη. 

Το Multivitamin αποτελείται από 25 ισορ-
ροπημένα συστατικά, στα οποία συμπερι-
λαμβάνονται:

» Αντιοξειδωτικά (βιταμίνες Α, C, E και σε-
λήνιο) για την καταπολέμηση ελεύθερων ρι-
ζών και υποστήριξη του ανοσοποιητικού 
συστήματος.

» Ένα πλήρες σύμπλεγμα βιταμινών Β για την 
υποστήριξη του κυτταρικού μεταβολισμού.

» EPA και DHA για υγιές δέρμα και τρίχωμα 
και φυσιολογική εγκεφαλική ανάπτυξη και 
λειτουργία.

» Ζωτικά ιχνοστοιχεία για φυσιολογική 
ηλεκτρολυτική ισορροπία, σχηματισμό ερυ-
θροκυττάρων, υποστήριξη ανάπτυξης των 
οστών και σωστής νευρικής λειτουργίας. 

MULTIVITAMIN

Πλήρης μασώμενη 
πολυβιταμίνη

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

NU cat
1 λιχουδιά ημερησίως 

CANINE PLUSTM

Έως 14 κιλά: 1/2 λιχουδιά.
Από 14 έως 28 κιλά: 1 λιχουδιά.
Από 28 κιλά και άνω: 2 λιχουδιές.

Όταν χρειάζονται περισσότερες από μία 
λιχουδιές ανά ημέρα, μπορεί να γίνει χο-
ρήγηση της μισής δόσης το πρωί και της 
μισής δόσης το βράδυ.

MULTIVITAMIN
• CANINE PLUSTM

• NU CAT

Βιταμίνη A
Βιταμίνη D3
Βιταμίνη Ε
Θειαμίνη (βιταμίνη Β1)
Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη Β2)
Παντοθενικό οξύ (βιταμίνη Β5)
Νιασίνη (βιταμίνη Β3)
Πυριδοξίνη HCl (βιταμίνη Β6)
Φολικό οξύ
Βιταμίνη Β12
Βιοτίνη
Ασκορβικό Οξύ (Βιταμίνη C)
Ινοσιτόλη
Μαγνήσιο (οξείδιο)(0,14%)

1000
100

15
0.2

1
4
5

0.4
 0.08

0.008
0.004

25
2
5

500 IU
50 IU

5 IU
0.67 mg

0.5 mg
0.67 mg

4.5 mg
0.25 mg

0.1 mg
0.002 mg
0.004 mg

5 mg
2 mg

(0.2%)2.5 mg

2 mg
0.19 mg

0.2 mg
2 mg

0.04 mg
0.016 mg

 

10.7 mg
8 mg

1.2% 15 mg

ΑΔΡΑΝΉ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Αλεύρι βρώμης, αποξηραμένη ζύμη ζυθοποιίας, γλυκερίνη, αλεύρι σίκαλης, αραβικό κόμμι, φυτική γεύση, έλαιο canola, λεκιθίνη 
σόγιας, συμπύκνωμα ιχθυελαίων, L-ασκορβύλιο-2-polyhosphate, μαλτοδεξτρίνη, αλγινικό νάτριο, θειικό ασβέστιο, πηκτίνη εσπε-
ριδοειδών.

Tο Canine Plus Multivitamin είναι 
μία πλήρης, μασώμενη πολυβιτα-
μίνη. Βοηθά στη διατήρηση της 
συνολικής σωματικής ευεξίας του 
ζώου σας, ανεξάρτητα από το μέ-
γεθος, την ηλικία ή τη φυλή του.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ:

• Canine PlusTM Multivitamin
    30 λιχουδιές

• NU Cat Multivitamin
    30 λιχουδιές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ
ΥΓΕΙΙΝΗ

//
//
// 
// 
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

//
//
// 
// 
//
//
//
//
//
//
//
//
//

Σίδηρος (θειικός)
Χαλκός (πενταϋδρικός θειικός)
Μαγγάνιο (θειικό)
Ψευδάργυρος (θειικός)
Ιώδιο (άνυδρο ιωδικό ασβέστιο)
Σελήνιο (σεληνικό νάτριο)
Ασβέστιο (3,20%)(μέγιστο 3,52%)
Φώσφορος (1,60%)(μέγιστο 1,76%)
Κάλιο (0,29%)
dl-μεθειονίνη
Εικοσιπεντανοϊκό οξύ (ΕΡΑ)
Δοκοσαεξανοϊκό οξύ ( DHA)
Λινολεϊκό οξύ (0,57%)

3
0.3

1
3

0.05
0.01
112

56
15
10
32
22
20

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΑΝΑ ΛΙΧΟΥΔΙΑ:
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EXPRESS EASE

Το EXPRESS EASE είναι ένα προϊόν με ίνες 
κολοκύθας που υποστηρίζει την καλή σύ-
σταση των κοπράνων και την υγεία των πε-
ριπρωκτικών αδένων.

Σε αντίθεση με τα προϊόντα κονσέρβας κο-
λοκύθας  ή τις λιχουδιές κολοκύθας, το 
EXPRESS EASE προσφέρει καλή υγεία του 
πεπτικού συστήματος και καλά επίπεδα ανο-
σίας.

» Δεν περιέχει πρόσθετο κριθάρι
» Έχει φυσική γεύση πάπιας
» Περιέχει 2 γραμμάρια ινών για να 
   πετύχει  καλά αποτελέσματα

Το EXPRESS EASE περιέχει τρεις πηγές ινών 
που βοηθούν στο φυσιολογικό όγκο κο-
πράνων και στην υγεία των περιπρωκτικών 
αδένων.

Tο εκχύλισμα κωνοφόρων δέντρων εί-
ναι μία πηγή αραβινογαλακτανών  που έχει 
βρεθεί ότι υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό 
σύστημα και ισορροπούν τη φυσιολογική 
μικροχλωρίδα. Είναι μακρές αλυσίδες υδα-
τοδιαλυτών πολυσακχαριτών που περιέχο-
νται φυσικά στα περισσότερα φυτικά κυττα-
ρικά τοιχώματα.

Αραβινογαλακτάνες
Ενεργούν στο γαστρεντερικό σωλήνα βοη-
θώντας τα κύτταρα της ανοσίας. 

Ως διαλυτές ίνες αποτελούν τροφή για τα 
προβιοτικά βακτήρια όπως ο λακτοβάκιλλος 
και τα bifidobacterium στο κόλον.
Συμβάλλουν στα υγιή επίπεδα της μικρο-
χλωρίδας που είναι σημαντική στο γαστρε-
ντερικό σωλήνα.

 Η ανθεκτική στην πέψη μαλτοδεξτρίνη είναι 
μία διαλυτή ίνα που βοηθά:
 » στον όγκο των κοπράνων
 » στη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου
 » στον κανονικό ρυθμό κενώσεων
 » στην εντερική μικροχλωρίδα
 » σε ένα υγιές πεπτικό σύστημα 

Η σκόνη κολοκύθας είναι μία πλούσια πηγή 
διαιτητικών ινών που βοηθούν και στο φυ-
σιολογικό σχηματισμό των κοπράνων και 
στις κενώσεις.

Η σωστή υγεία του πεπτικού συστήματος 
είναι απαραίτητη στη συνολική υγεία του 
ζώου γιατί ο πεπτικός σωλήνας βοηθά στο 
φυσικό μεταβολισμό των συστατικών της 
τροφής, στην απορρόφηση τους,  και είναι 
βασικός παράγοντας στο να διατηρηθεί ένα 
φυσιολογικό ανοσοποιητικό σύστημα.
Το EXPRESS EASE είναι σχεδιασμένο για να 
παρέχει τα απαραίτητα επίπεδα ινών που θα 
βοηθήσουν στην ποιότητα των κοπράνων 
ώστε με την κατάλληλη απορρόφηση των 
συστατικών να μην είναι τόσο δύσοσμα. 

Μία νόστιμη λιχουδιά που 
βοηθά στην καλή υγεία των 
περιπρωκτικών αδένων.

1 μασώμενο κοκαλάκι 
ανά 15 κιλά ημερησίως

EXPRESS EASE

μείγμα ινών κολοκύθας: 
( εκχύλισμα κωνοφόρων δέντρων, μαλτοδεξτρίνη 
ανθεκτική στην πέψη και σκόνη κολοκύθας)

 2800 mg ΑΔΡΑΝΉ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
ζύμη ζυθοποιίας, έλαιο κανόλα, κιτρικό οξύ, γλυκερίνη, αλεύρι 
βρώμης, σικάλευρο, μείγμα από τοκοφερόλες, φυσική γεύση 
πάπιας, γεύμα βρώμης, προπιονικό οξύ, εκχύλισμα δενδρο-
λίβανου, διοξείδιο πυριτίου, σορβικό οξύ, λεκιθίνη σόγιας, 
έλαια λαχανικών.

Tα sticks του express ease προ-
τείνονται για τη σωστή ποιότητα 
και σύσταση των κοπράνων και τη 
σωστή υγεία των περιπρωκτικών 
αδένων.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ:

• Express ease
    15 λιχουδιές

• Express ease
    40 λιχουδιές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΡΩ-
ΚΤΙΚΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΟΚΑΛΑΚΙ :
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Στη VetriScience, θεωρούμε τα κατοικίδια οι-
κογένεια.
Τα προϊόντα μας υποστηρίζονται επιστημο-
νικά και τα εμπιστεύονται οι κτηνίατροι για 
περίπου 40 χρόνια. Από τη υγεία της συμπε-
ριφοράς μέχρι την υγεία των αρθρώσεων, 
προσφέρουμε καινοτόμα προϊόντα με ειδικά 
επιλεγμένα συστατικά σε εύγεστες λιχουδιές. 
Οι συνεχείς δοκιμές, η ποιότητα και τα παρα-
σκευαστικά πρότυπα που χρησιμοποιούμε, 
εξασφαλίζουν ότι η γάτα ή ο σκύλος σας λαμ-
βάνει τη διατροφική υποστήριξη που χρειάζε-
ται, καθ` όλη τη διάρκεια της ζωής του.
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Το Vetri SAMe είναι ένα προϊόν που βοηθά  
στη διατήρηση της βέλτιστης υγείας και λει-
τουργίας του ήπατος. 
Το Vetri SAMe συνδυάζει τα οφέλη της s-α-
δενοσυλομεθειονίνης (SAMe) και του ισχυ-
ρού αντιοξειδωτικού γλουταθειόνη, αποτε-
λώντας με αυτό τον τρόπο, μια προηγμένη 
σύνθεση  για την προστασία του ήπατος.
Το Vetri SAMe είναι δισκία με εντερική επικά-
λυψη για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και 
προστασία από τις πεπτικές διαδικασίες του 
στομάχου. Η απορρόφηση και χρησιμοποί-
ηση των δραστικών συστατικών γίνεται στο 
λεπτό έντερο.

Σχετικά με τη σύνθεση:
» Η S-αδενοσυλομεθειονίνη (SAMe) βοηθά 
στις ηπατικές λειτουργίες μέσω της μεθυλίω-
σης και του σχηματισμού γλουταθειόνης. Κα-
θώς αποτελεί το βασικό δότη μεθυλομάδων 
του οργανισμού, η SAMe εμπλέκεται σε πολ-
λές σημαντικές βιοχημικές αντιδράσεις στο 
ήπαρ, συμπεριλαμβανομένης της αποτοξίνω-
σης και του σχηματισμού πολλών ισχυρών 
αντιοξειδωτικών.
Η SAMe είναι βασικός ενδιάμεσος για την εν-
δοκυτταρική παραγωγή της γλουταθειόνης. 
Η γλουταθειόνη είναι το ισχυρότερο αντιο-
ξειδωτικό του οργανισμού και ο κυριότερος 
παράγοντας ενδοκυτταρικής αποτοξίνωσης. 
Είναι αναγκαία για το μεταβολισμό των φαρ-
μάκων και των τοξινών στο ήπαρ.
Στα ηπατοκύτταρα, η SAMe είναι σημαντική 
για τη διατήρηση της κανονικής λειτουργίας 
της κυτταρικής μεμβράνης. Επειδή έχει λιπο-

τροπική δραστηριότητα, μειώνει την ποσό-
τητα λίπους στο ήπαρ, που αποτελεί έναν 
από τους κορυφαίους παράγοντες μειωμένης 
ηπατικής λειτουργίας. Όταν το ήπαρ κατα-
πονείται ή τραυματίζεται, η παραγωγή SAMe 
μειώνεται με αποτέλεσμα να μειώνονται τα 
επίπεδα γλουταθειόνης. Χαμηλά επίπεδα 
αντιοξειδωτικών στο ήπαρ σημαίνει μειω-
μένη ικανότητα του ήπατος να λειτουργήσει 
κανονικά. Στην πραγματικότητα, εκείνοι που 
πάσχουν από διαταραχές του ήπατος έχουν 
βρεθεί να έχουν χαμηλά επίπεδα της SAMe.
» Η γλουταθειόνη (GSH) υποστηρίζει την 
υγεία του ήπατος μέσω της αντιοξειδωτικής 
προστασίας και της αποτοξίνωσης. Ως αντιο-
ξειδωτικό, αδρανοποιεί τις ελεύθερες ρίζες 
οξυγόνου μειώνοντας το οξειδωτικό stress. 
Μέσω ενζυμικών συστημάτων, τροποποιεί δι-
άφορες ουσίες ώστε να αποβληθούν από το 
σώμα. Για να εξασφαλιστεί η εντερική απορ-
ρόφηση, η γλουταθειόνη που περιέχεται στο 
Vetri SAMe έχει εντερική επικάλυψη.

Επίσης, το Vetri SAMe υποστηρίζει τη γνω-
στική λειτουργία. Η SAMe συμβάλλει στην 
εξισορρόπηση της δραστηριότητας που σχε-
τίζεται με τους νευροδιαβιβαστές. Ενισχύει 
τη σύνδεση των νευροδιαβιβαστών με τους 
υποδοχείς του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα 
την αυξημένη δραστηριότητα της σεροτονί-
νης και ντοπαμίνης.
Οι  κλινικές αποδείξεις της αποτελεσματικό-
τητας της SAMe, ως διατροφικού στοιχείου 
που βοηθά στην καλή διάθεση, έχουν υπο-
στηριχθεί σε σχεδόν 100 δημοσιεύσεις.

VETRI SAMe
Ενισχυτικό των 
ηπατικών λειτουργιών

VETRI SAMe 90 MG
Έως 5 κιλά σωματικού βάρους: 1 δισκίο 
την ημέρα.

VETRI SAMe 225 MG

Έως 5 κιλά σ.β.: 1 δισκίο κάθε δεύτερη 
ημέρα
Από 5-15 κιλά: 1 δισκίο ημερησίως
Από 15-30 κιλά: 2 δισκία ημερησίως
Aνω των 30 κιλών: 3 δισκία ημερησίως

Για καλύτερα αποτελέσματα, χορηγήστε 
σε ζώο με άδειο στομάχι μία ώρα πριν 
την σίτιση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ασφαλής χρήση σε έγκυα ζώα ή σε ζώα 
που προορίζονται για αναπαραγωγή, δεν 
έχει αποδειχθεί.
Αν η κατάσταση του ζώου επιδεινώνεται, 
διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με 
τον κτηνίατρό σας

VETRI SAMe
• 90 + 225 MG

S-αδενοσυλομεθειονίνη (SAMe)
L-γλουταθειόνη

90 mg
10 mg

225 mg
20 mg

ΑΔΡΑΝΉ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Κροσποβιδόνη, στεατικό μαγνήσιο, μικροκρυσταλλική 
κυτταρίνη, διοξείδιο του πυριτίου, στεατικό οξύ, τριοξική γλυ-
κερόλη, υδροξυπροπυλο φθαλική μεθυλοκυτταρίνη, ερυθρό 
#40, διοξείδιο του τιτανίου, κίτρινο #10.

Το Vetri SAMe είναι ένα συνερ-
γιστικό μίγμα sAME και γλουτα-
θειόνης για την υποστήριξη της 
ηπατικής λειτουργίας.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ:

• Vetri SAMe 90 mg
    30 δισκία

• Vetri SAMe 225 mg
    30 δισκία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΗΠΑΤΟΣ

90 + 225 MG

//
//

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΑΝΑ ΔΙΣΚΙΟ:
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Το Vetri Lysine Plus βοηθά:

» Στις λειτουργίες του ανοσοποιητικού συ-
στήματος
» Στην παραγωγή κολλαγόνου
» Στην αναδόμηση των ιστών
» Στην αντιοξειδωτική δραστηριότητα
» Στην παραγωγή λεμφοκυττάρων και αντι-
σωμάτων

Πιο αναλυτικά:

» H L-λυσίνη είναι ένα αμινοξύ που συμμετέ-
χει στην παραγωγή αντισωμάτων, ορμονών 
και ενζύμων.

» Επίσης, συμμετέχει στην παραγωγή κολλα-
γόνου και στις διαδικασίες αναδόμησης των 
ιστών.

» Ανταγωνίζεται με την L-αργινίνη, αμινοξύ 
που χρησιμοποιεί ο ερπητοϊός στον πολλα-
πλασιασμό του.
» Το DMG (δι-μεθυλο-γλυκίνη) αποτελεί 
ένα βασικό μεταβολίτη, που αποδομείται 
εύκολα σε ουσίες απαραίτητες στον οργα-
νισμό. Προσφέρει μεθυλομάδες απαραίτη-
τες για την παραγωγή βιταμινών, ορμονών, 
νευροδιαβιβαστών, αντισωμάτων, νουκλεϊ-
κών οξέων και άλλων μεταβολικών μορίων. 
Τα ζώα παράγουν DMG σε μικρές ποσότη-
τες και η προσθήκη του στην τροφή ενισχύ-
ει τη χρήση οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο 
και την ανοσολογική ανταπόκριση στην πα-
ραγωγή αντισωμάτων και λεμφοκυττάρων.

VETRI LYSINE
PLUS

Ενήλικες γάτες: 1 ή 2 λιχουδιές,
δύο φορές ημερησίως.
Γατάκια: 1 λιχουδιά,
δύο φορές ημερησίως.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ασφαλής χρήση σε έγκυα ζώα ή σε ζώα 
που προορίζονται για αναπαραγωγή, δεν 
έχει αποδειχθεί.
Εάν η κατάσταση των ζώων επιδεινώνεται 
ή δεν βελτιωθεί, διακόψτε τη χορήγηση 
του προϊόντος και συμβουλευτείτε τον 
κτηνίατρό σας.

VETRI LYSINE PLUS

Καταπολέμηση
ερπητοϊού

L-λυσίνη
Ν,Ν-διμεθυλγλυκίνη HCl (DMG)

L-λυσίνη
Ν,Ν-διμεθυλγλυκίνη HCl (DMG)

250 mg
50 mg

500 mg
50 mg

ΑΔΡΑΝΉ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Αραβικό κόμμι, ζύμη ζυθοποιίας, θειικό ασβέστιο, έλαιο canola, 
γεύση συκώτι κοτόπουλου, κιτρικό οξύ, πηκτίνη εσπεριδοειδών, 
γλυκερίνη, μαλτοδεξτρίνη, αλεύρι βρώμης, εκχύλισμα δενδρολίβα-
νου, αλεύρι σίκαλης, διοξείδιο του πυριτίου, αλγινικό νάτριο, λεκι-
θίνη σόγιας, φυτικά έλαια, νερό, προπιονικό οξύ, σορβικό οξύ.

To Vetri Lysine Plus συνιστά-
ται για την υποστήριξη της λει-
τουργίας του ανοσοποιητικού 
συστήματος, το σχηματισμό του 
κολλαγόνου, την αναδόμηση 
των ιστών, την αντιοξειδωτική 
δράση, και την παραγωγή αντι-
σωμάτων και λεμφοκυττάρων.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ:

• Vetri Lysine Plus
    120 λιχουδιές

• L-Lysine pro 
    120 λιχουδιές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΑΝΑ 2 ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ:

Vetri Lysine Plus

L-Lysine pro
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To Perio Plus είναι σχεδιασμένο για να κα-
λύψει ένα πρόγραμμα καθημερινής οδοντικής 
φροντίδας διπλής δράσης, χωρίς ταλαιπω-
ρία. Η εξωτερική στρώση βοηθά στον έλεγ-
χο της πλάκας και απομακρύνει τους μικρο-
οργανισμούς. Το εσωτερικό στρώμα βοηθά 
στην ακεραιότητα των ούλων και προσφέρει 
μία δροσερή αναπνοή.

Σύμφωνα με την Αμερικανική οδοντιατρι-
κή εταιρεία, 80-85% όλων των κατοικίδιων 
έχουν περιοδοντική νόσο. Ο αριθμός αυτός 
αυξάνεται δραματικά σε ζώα άνω των 4 ετών. 
Στην πράξη, αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλη-
μα υγείας στους σκύλους και στις γάτες. 
Η οδοντική υγεία επηρεάζει την υγεία της καρ-
διάς, των πνευμόνων και των νεφρών, γι αυτό 
είναι απαραίτητη η καθημερινή προληπτική 
φροντίδα πριν δημιουργηθεί πρόβλημα.

Σχετικά με τα συστατικά:
» Έλεγχος πλάκας
Η ελαφρόπετρα (μόνο για το σκύλο) είναι ένα 
φυσικό αποξεστικό που μειώνει την πλάκα και 
τα βακτήρια που οδηγούν σε κακή αναπνοή.

Ο φυσικός ζεόλιθος είναι ένα μοναδικό ορυ-
κτό που αποτρέπει τη δημιουργία της πλάκας 
και της προσκόλλησης στα δόντια.

Ο ψευδάργυρος διαπερνά την πλάκα που 
υπάρχει στα δόντια και την οξειδώνει, μειώ-
νοντας τον επανασχηματισμό της.

» Ακεραιότητα των ούλων
Το συνένζυμο Q10 είναι βασικός καταλύτης 
για την παραγωγή ενέργειας σε κυτταρικό επί-
πεδο για την υποστήριξη των ούλων. Καθώς 
τα ζώα μεγαλώνουν, τα επίπεδα των ιστών σε 
Q10 μειώνονται. Ανεπάρκειες σε Q10 έχουν 
συσχετισθεί με προβλήματα λειτουργίας της 
καρδιάς και των ούλων. 

Το cranberry είναι πηγή αντιοξειδωτικών 
πλούσιων σε φλαβονοειδή που ενισχύουν 
την υγεία των ούλων. Επίσης, αποτρέπει την 
προσκόλληση βακτηρίων στην πλάκα και την 
καταστροφή των υποκείμενων ιστών.

Η ταυρίνη μαζί με τον ψευδάργυρο ενισχύει 
τα ούλα. Ο ισχυρός ιστός των ούλων  είναι 
σημαντικός, διότι τα βακτήρια αναπτύσσο-
νται στις πληγωμένες περιοχές. 

Τα προβιοτικά διατηρούν τη φυσιολογική 
χλωρίδα στο στόμα. Έτσι, βοηθούν τον ορ-
γανισμό να απομακρύνει τα «κακά» βακτήρια 
και να έχει δροσερή αναπνοή.
Το βότανο Yucca schidigera αναστέλλει έν-
ζυμα που προκαλούν βλάβη στη δομή των 
ιστών των ούλων.

» Δροσερή αναπνοή
Το εκχύλισμα μανιταριών Champignon 
(ChampexTM) έχει μελετηθεί εκτενώς για την 
ικανότητα του να καταστέλλει διάφορες χη-
μικές ουσίες που βρίσκονται στο έντερο και 
που προκαλούν δυσοσμία, με αποτέλεσμα 
να καταπολεμά το πρόβλημα στην πηγή του. 

Η κανέλα βοηθά στη βακτηριακή ισορροπία 
του στόματος.

Η σπιρουλίνα και ο μαϊντανός είναι εξαιρετι-
κές πηγές καθαριστικής και αποσμητικής χλω-
ροφύλλης.

Τα Perio Plus είναι:
» Εύκολα στη χρήση και πολύ εύγεστα. Τα 
ζώα το λατρεύουν.
» Εύκολα στη χορήγηση λόγω της εξαιρετι-
κής γεύσης και μυρωδιάς.

PERIO 
Καθημερινή 
στοματική υγιεινή

PERIO PLUS STIX FOR DOGS

Χορηγήστε 1 stick ημερησίως.
Δώστε 2 sticks καθημερινά για σκύλους 
άνω των 23 κιλών.
Για καλύτερα αποτελέσματα, κάνετε καθη-
μερινή χρήση μεταξύ των γευμάτων.

PERIO PLUS FELINE BITES

Χορηγήστε 2 λιχουδιές καθημερινά.
Για τις γάτες άνω των 5 κιλών, χορηγή-
στε  4 λιχουδιές καθημερινά.
Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποι-
ήστε καθημερινά και στο μεσοδιάστημα 
των γευμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ασφαλής χρήση σε έγκυα ζώα ή σε ζώα 
που προορίζονται για αναπαραγωγή, δεν 
έχει αποδειχθεί.
Αν η κατάσταση του ζώου επιδεινώνεται, 
διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με 
τον κτηνίατρό σας.

PERIO PLUS
• STIX FOR DOGS
• FELINE BITES

To Perio Plus έχει σχεδιαστεί με 
δύο εύγεστες στρώσεις για την 
υποστήριξη της καθημερινής υγεί-
ας των δοντιών.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ:

• Perio Plus Stix for Dogs
    30 λιχουδιές

• Perio Plus Feline Bites
    60 λιχουδιές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ
ΥΓΕΙΙΝΗ
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PERIO PLUS
Καθημερινή 
στοματική υγιεινή

Καθημερινή 
στοματική υγιεινή

STIX FOR DOGS+FELINE BITES

PERIO SUPPORT

Φυσικός Ζεόλιθος
Μίγμα προβιοτικών
Σκόνη Cranberry
Εκχύλισμα Yucca Schidigera
Tαυρίνη
Ψευδάργυρος (Zn Aσκορβικός)

500mg
355 mg

25 mg
7 mg

1,25 mg
0,8 mg

ΑΔΡΑΝΉ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
έλαιο γλυκάνισου, ανθρακικό ασβέστιο, αποξηραμένο εκχύ-
λισμα Aspergilus niger, αποξηραμένο εκχύλισμα Aspergilus 
oryzae, εκχύλισμα σπόρων fenugreek, διοξείδιο του πυριτίου, 
φυτικός λίπος, ορός γάλακτος, διαλυτά προϊόντα ζύμωσης.

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΑΝΑ 2,5 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ (ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ)

Εκχύλισμα Yucca Schidigera
Σπιρουλίνα (αποδίδοντας χλωροφύλλη 6 mg)
Σκόνη φύλλων μαϊντανού (Petroselinum crispum)

Φυσικοί ζεόλιθοι
Μίγμα προβιοτικών
Σκόνη κανέλας
Εκχύλισμα μανιταριών champignon (Champex™)
Συνένζυμο Q10
Εκχύλισμα cranberry
Ταυρίνη
Ψευδάργυρος (Zn Ασκορβικός)

12
300
 210
150
105

75
3

 20
 7.5

 0.375
0.24

1.2 mg
30 mg
21 mg
15 mg

10.5 mg
7.5 mg
1.2 mg

2 mg
0.75 mg

0.0375 mg
0.024 mg

ΑΔΡΑΝΉ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Λάδι γλυκάνισου, ζύμη ζυθοποιίας, θειικό ασβέστιο, λάδι 
canola, γεύση συκώτι κοτόπουλου, κιτρικό οξύ, πηκτίνη εσπε-
ριδοειδών, αποξηραμένο εκχύλισμα Aspergillus niger, απο-
ξηραμένο εκχύλισμα Aspergillus oryzae,  εκχύλισμα σπόρων  
τριγωνέλλας, μονοϋδρική γλυκόζη, γλυκερίνη, υδρολυμένη 
φυτική πρωτεΐνη, μαλτοδεξτρίνη, αλεύρι βρώμης, ελαφρόπε-
τρα, εκχύλισμα δενδρολίβανου, διοξείδιο πυριτίου, αλγινικό 
νάτριο, θειικό νάτριο, λεκιθίνη σόγιας, φυτικό λίπος, φυτικό 
έλαιο, νερό, ορός γάλακτος, οξύ, σορβικό οξύ, μίγμα τοκο-
φερολών.

//
//
// 
// 
//
//
//
//
//
//
//

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ :
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» Υγεία στο πεπτικό σύστημα
» Ευεργετική μικροχλωρίδα 
» Καλή απορρόφηση θρεπτικών συστατικών 

Η χορήγηση χαπιών μπορεί να είναι αγχωτι-
κή έως προβληματική, ενώ δεν υπάρχει λόγος.
Τα Pinchers είναι λιχουδιές που κάνουν ευ-
κολότερη τη χορήγηση χαπιών.
Τα συνήθη φάρμακα μπορεί να οδηγήσουν 
σε παρενέργειες που επιβραδύνουν την 
ανάρρωση του ζώου. Τα Pinchers βοηθούν 
το πεπτικό σύστημα του ζώου. Όταν χορη-
γούνται μαζί με θεραπείες, τα προβιοτικά κά-
νουν το ζώο να αισθάνεται άνετα όπως πριν.

Εύκολες στη χορήγηση
Εύκολες στην πρόσληψη

Οι λιχουδιές Pincher® είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να κρύψετε τη φαρμακευτική 
αγωγή από το σκύλο σας. Το μοναδικό, τρι-
γωνικό σχήμα κάνει εύκολο το να τυλίξετε 
το χάπι με τη λιχουδιά και δεν αφήνει λιπα-
ρότητα στα χέρια.

Δεν είναι μόνο πολύ γευστικά, αλλά καλύ-
πτουν τη μυρωδιά και τη γεύση των φαρμά-
κων, Με μόνο 10 θερμίδες ανά λιχουδιά, τα 
Pinchers® είναι μία υγιεινή εναλλακτική σε 
σχέση με άλλα τρόφιμα που χρησιμοποιείτε 
για να κρύψετε τα φάρμακα. 

Βοηθήστε το ζώο να αισθανθεί καλύτερα 
σε μικρό χρόνο

Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να είναι επι-
βλαβής για τη μικροβιακή χλωρίδα και να 
οδηγήσει σε παρενέργειες, όπως διάρροια, 
δυσκοιλιότητα και υπνηλία. Το Pinchers® πε-
ριέχει εγκεκριμένα προβιοτικά για να κάνει 
το σκύλο σας να αισθανθεί καλύτερα πιο 
γρήγορα.

PINCHERS
Λιχουδιές επικάλυψης χαπιών με 
προβιοτικά για να διευκολύνουν 
τη λήψη χαπιών  και να 
ενισχύσουν το πεπτικό και το 
ανοσοποιητικό σύστημα. 

Τα Pinchers® είναι κατάλληλα για σκύλους 
όλων των ηλικιών, μεγεθών και φυλών. 

PINCHERS
• PEANUT BUTTER FLAVOR
• CHICKEN FLAVOR

Πρωτεΐνη κατ`ελάχιστο  
Λιπαρές ουσίες κατ`ελάχιστο
Ινώδεις ουσίες το μέγιστο
Υγρασία το μέγιστο
Bacillus coagulans

Θερμιδική αξία

13 (12)%
7 (9)%
2 (2)%

14 (15)%
47X106 CFU/λιχουδιά

3217 (3464) kcal ΜΕ/kg, 10 
kcal ΜΕ/λιχουδιά. 

ΑΔΡΑΝΉ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
οργανική σκόνη φυστικοβούτυρου (γεύση υδρολυμένου συ-
κωτιού κοτόπουλου), αραβικό κόμμι, άλευρο βρώμης, μαλ-
τοδεξτρίνη, αλγινικό νάτριο, θειικό ασβέστιο, αφυδατωμένη 
ζύμη ζυθοποιίας, γλυκερίνη, μήλο, μολάσα, έλαιο canola, 
λεκιθίνη σόγιας, νερό, αφυδατωμένη πούλπα εσπεριδοειδών, 
σορβικό οξύ (ως συντηρητικό), αφυδατωμένη καλλιέργεια 
B.coagulans, προπιονικό οξύ (ως συντηρητικό), μίγμα τοκο-
φερολών (ως συντηρητικό), κιτρικό οξύ (ως συντηρητικό), 
εκχύλισμα δενδρολίβανου, διοξείδιο πυριτίου, φυτικά έλαια. 

Λιχουδιές επικάλυψης χαπιών με 
προβιοτικά για να διευκολύνουν 
τη λήψη χαπιών. Η προσθήκη 
προβιοτικών οδηγεί σε φυσιολο-
γικό χρόνο ανάρρωσης και ενι-
σχύει το πεπτικό και το ανοσοποι-
ητικό σύστημα, κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας. 

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ:

• Peanut butter flavor
    45 λιχουδιές

• Chicken flavor
    45 λιχουδιές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ 
ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΧΑΠΙΩΝ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:
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Λιχουδιές με CBD για έλεγχο 
συμπεριφοράς.

FIDOCANN

To FIDOCANN είναι ένα προϊόν με φυσικό 
CBD από έλαιο κάναβης πλήρους φάσματος.

Είναι κατάλληλο για όλες τις φυλές, ηλικίες 
και μεγέθη ζώου. Δεν περιέχει ανιχνεύσιμα 
επίπεδα THC (διαπιστωμένο από ανεξάρτη-
τους τρίτους φορείς).

Η μορφή του προϊόντος, λιχουδιά με γέυση 
συκώτι κοτόπουλου, κάνει εύκολη τη χορή-
γηση και είναι κατάλληλη για ζώα με διατρο-
φικές ευαισθησίες.

Μέχρι 15 κιλά σωματικού βάρους
1/2 λιχουδιά ημερησίως

15-30 κιλά σ.β
1 λιχουδιά ημερησίως

30+ κιλά σ.β
2 λιχουδιές ημερησίως

Fidocann

Άλευρο καρπού οργανικής κάναβης
Έλαιο κάναβης πλήρους φάσματος (Όλο το φυτό)
Περιέχει CBD

400 mg
6,25 mg

5 mg

ΑΔΡΑΝΉ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
αραβικό κόμμι, ζύμη ζυθοποιίας, θειικό ασβέστιο, έλαιο canola, 
κιτρικό οξύ, πηκτίνη, γλυκερίνη, έλαιο καρπού κάναβης, γεύση 
υδρολυμένου συκωτιού κοτόπουλου, μαλτοδεξτρίνη, τοκοφε-
ρόλες, άλευρο βρώμης, προπιονικό οξύ, εκχύλισμα δεντρολίβα-
νου, ρυζάλευρο, διοξείδιο πυριτίου, αλγινικό νάτριο, σορβικό 
οξύ, λεκιθίνη σόγιας, έλαιο λαχανικών, νερό.

To FIDOCANN είναι ένα προϊόν 
με φυσικό CBD από έλαιο κάνα-
βης πλήρους φάσματος.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ:

• Fidocann
    60  λιχουδιές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

EΛΕΓΧΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ ΛΙΧΟΥΔΙΑ (3 GR)
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Αργινίνη (Renal Essentials): Πρόκειται για ένα αμινοξύ 
που συμμετέχει σε πολλές ενζυμικές διεργασίες του ορ-
γανισμού και υποστηρίζει τις νεφρικές λειτουργίες. Επί-
σης, μειώνει την αρτηριακή υπέρταση, συμβάλλοντας στη 
σωστή κυκλοφορία αίματος στους νεφρούς.

Ασταξανθίνη (AstaReal®) (Golden years - Clear & 
bright): είναι ένα καροτενοειδές που διατηρεί την κατά-
σταση και την υγεία του αμφιβληστροειδούς χιτώνα και 
των φακών. 

Βιταμίνες συμπλέγματος Β (Renal Essentials): Το σύ-
μπλεγμα βιταμινών Β ενεργοποιεί το μεταβολισμό ποι-
κιλοτρόπως και συμβάλλει στην αιμοποίηση, λειτουργία 
χρήσιμη στα νεφροπαθή ζώα με χαμηλό αιματοκρίτη.

Γλουταθειόνη (VetriSAME): Η γλουταθειόνη είναι το 
ισχυρότερο αντιοξειδωτικό του οργανισμού και ο κυρι-
ότερος παράγοντας ενδοκυτταρικής αποτοξίνωσης. Είναι 
αναγκαία για το μεταβολισμό των φαρμάκων και των 
τοξινών στο ήπαρ. Ως αντιοξειδωτικό, αδρανοποιεί τις 
ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, μειώνοντας το οξειδωτικό 
stress.

Γλυκοζαμίνη (GlycoFlex, Golden years - Strength & 
stability, UT Strenght): Η γλυκοζαμίνη βοηθά στην πα-
ραγωγή των γλυκοζαμινογλυκανών (GAGs) εντός του 
αρθρικού χόνδρου και του αρθρικού  υγρού. Επίσης, 
βοηθά στην καλή υγεία του ουροποιητικού συστήματος, 
επειδή αποτελεί δομικό συστατικό του βλεννογόνου της 
ουροδόχου κύστης.

Έλαιο σολομού (Derma Strength): Τα έλαια σολομού 
είναι πλούσια πηγή Ω-3 λιπαρών οξέων, κυρίως EPA 
και  DHA, τα οποία είναι η καλύτερη μορφή Ω-3, επειδή 
χρησιμοποιούνται αυτούσια από τον οργανισμό, χωρίς 
μετατροπή.

Ελαφρόπετρα (Perio Plus): λειτουργεί ως φυσικό απο-
ξεστικό που μειώνει την πλάκα και τα βακτήρια που οδη-
γούν σε κακή αναπνοή.

Ζεόλιθος (Perio Plus): ορυκτό που αποτρέπει τη δημι-
ουργία της πλάκας και της προσκόλλησης υπολειμμάτων 
τροφών στα δόντια. 

Θειαμίνη (βιταμίνη Β1) (Composure): βοηθά στην αντι-
μετώπιση του άγχους και μειώνει την ευερεθιστότητα. Η 

θειαμίνη φαίνεται να επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύ-
στημα με τρόπο τέτοιο ώστε τα ζώα να ηρεμούν και να 
χαλαρώνουν.

Καρθαμέλαιο (Derma Strength): Το έλαιο κάρθαμου εί-
ναι μία εξαιρετική πηγή λινολεϊκού οξέος (Ω-6 απ. λιπαρό 
οξύ), που βοηθά στην ελαστικότητα του δέρματος. Το 
λινολεϊκό οξύ είναι απαραίτητο στο δέρμα και δίνει στο 
τρίχωμα πλούσια υφή και λάμψη.

Κολοκύθα (Express ease): είναι μία πλούσια πηγή διαιτη-
τικών ινών που βοηθούν και στο φυσιολογικό σχηματι-
σμό των κοπράνων και στις κενώσεις.

Λιναρόσπορος (Derma Strength): Ο λιναρόσπορος εί-
ναι πλούσιος σε ALA (α-λινολενικό οξύ), ένα Ω-3 απα-
ραίτητο λιπαρό οξύ. Επίσης, περιέχει λιγνάνες, που έχουν 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες, όπως επίσης και βιταμίνες Β1, 
Β2, C, Ε, β-καροτένια και ιχνοστοιχεία όπως σίδηρο, 
ψευδάργυρο, κάλιο, μαγνήσιο, φώσφορο και ασβέστιο.

Λυσίνη (Vetri Lysine plus):  Η λυσίνη είναι ένα αμινοξύ, 
που εκτός από την ποικιλία βιοχημικών αντιδράσεων που 
συμμετέχει στον οργανισμό, ανταγωνίζεται την αργινίνη. 
Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται χρήσιμη στην καταπολέ-
μηση του ερπητοϊού, ο οποίος χρειάζεται την αργινίνη 
για τον πολλαπλασιασμό του.

Μανιτάρι Champignon (Perio Plus): το εκχύλισμα αυτού 
του ειδικού μανιταριού καταστέλλει διάφορες χημικές 
ουσίες που βρίσκονται στο έντερο και που προκαλούν 
δυσοσμία, με αποτέλεσμα να καταπολεμά το πρόβλημα 
στην πηγή του. 

Μαννόζη (UT Strength): Η μαννόζη απομακρύνει τα 
«κακά» βακτήρια μέσω της συγκόλλησης, ενώ ταυτόχρο-
να απορροφάται πολύ αργά και δεν ανεβάζει το γλυκαι-
μικό δείκτη.

Μίγμα βιοπεπτιδίων από το πρωτόγαλα (Colostrum 
calming complex Biopeptide Blend) (Composure): απο-
μονώνεται από πρωτεΐνες του πρωτογάλακτος, που 
έχουν μια ηρεμιστική επίδραση στα ζώα, διότι προσο-
μοιάζουν την κατάσταση του οργανισμού κατά τη διάρ-
κεια του θηλασμού.  

Σπιρουλίνα-μαϊντανός (Perio Plus): αποτελούν εξαιρετι-
κές πηγές καθαριστικής και αποσμητικής χλωροφύλλης.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
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Σταφύλι (Vitis vinifera) (Golden years- Clear & bright): 
είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ουσίες και καταπολε-
μά την οξείδωση στους οφθαλμούς.

Ψευδάργυρος (Perio Plus): διαπερνά την πλάκα που 
υπάρχει στα δόντια και την οξειδώνει, μειώνοντας τον 
επανασχηματισμό της.

Astragalus (Renal Essentials): Η ρίζα astragalus υπο-
στηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα και ενισχύει τη νε-
φρική κυκλοφορία.

Billberry (Vaccinium myrtillus) (Golden years- Clear & 
bright): προάγει την υγεία του οφθαλμικού ιστού, του 
αμφιβληστροειδούς και της συνολικής δομής του οφθαλ-
μού για καλύτερη όραση. 

Cordyceps sinensis (Renal Essentials): Το βότανο αυτό  
έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και βοηθά στο ανοσοποι-
ητικό, την παραγωγή ενέργειας και την απομάκρυνση των 
τοξινών.

Cranberry (UT Strength): Τo εκχύλισμα cranberry προ-
καλεί οξινοποίηση στο ούρο. Περιέχει προανθοκυανίδες 
που εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες και αποτρέπουν 
την προσκόλληση παθογόνων βακτηρίων στο βλεννο-
γόνο της κύστης. Επίσης, χρησιμοποιείται ως αποσμη-
τικό ούρου, καθώς εξουδετερώνει την έντονη οσμή της 
αμμωνίας.

DMG (GlycoFlex, Golden years - Strength & stability, 
Vetri Lysine plus, Renal Essentials): Η διμεθυλογλυκί-
νη  ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και προάγει τη 
χρησιμοποίηση οξυγόνου από τους ιστούς. Δρα ως ένας 
αντιοξειδωτικός παράγοντας για τη διατήρηση της υγείας 
των αρθρώσεων. Ενισχύει την αιματική ροή στους νε-
φρούς.

L-θειανίνη (Composure): βοηθά στην ηρεμία, τη χαλά-
ρωση και τη μείωση της ευερεθιστότητας καθώς και τις 
καταστάσεις μειωμένης διάθεσης. 

L-ταυρίνη (NU cat, Cardio strength, Perio, Golden 
Years  - Energize & Thrive): υποστηρίζει το φυσιολογικό 
καρδιακό ρυθμό, μειώνει τις απώλειες καλίου, ρυθμίζει τη 
χρήση ηλεκτρολυτών από τον οργανισμό και προσφέρει 
αντιοξειδωτική προστασία στο ανοσοποιητικό.

L-καρνιτίνη ( Cardio strength ): προάγει τη χρήση λιπών 
για παραγωγή ενέργειας. Διευκολύνει το μεταβολισμό των 
λιπών, ισορροπεί τα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκε-
ριδίων και προσφέρει αποθέματα ενέργειας στην καρδιά.

MSM (GlycoFlex, Golden years - Strength & stability): 
Το MSM είναι μια πηγή οργανικού θείου. Βοηθά στη 
δομή των αρθρώσεων και του συνδετικού ιστού. Αυξη-
μένη διαθεσιμότητα του MSM  συνδέεται με ενίσχυση της 
παραγωγής ενδογενούς κολλαγόνου καθώς και με καλή 
κινητικότητα. 

Perna canaliculus (GlycoFlex, Golden years - Strength 
& stability): Το μύδι με το πράσινο χείλος αποτελεί ση-
μαντική πηγή γλυκοζαμίνης και χονδροϊτίνης, βασικών 
συστατικών για τη δομή και την ανάπλαση του αρθρικού 
χόνδρου και του αρθρικού υγρού. Επίσης, αναστέλλει 
την 5-λιποοξυγενάση που προκαλεί  παραγωγή παραγό-
ντων φλεγμονής, όπως τα λευκοτριένια.

Rehmania (Renal Essentials): Η Rehmania είναι πλού-
σια πηγή βιταμινών A,B,C,D και άλλων συστατικών που 
προστατεύουν τους δοπαμινεργικούς υποδοχείς και μει-
ώνουν την παραγωγή προφλεγμονωδών παραγόντων.

s-AME (VetriSAME): Η S-αδενοσυλομεθειονίνη (SAMe) 
βοηθά στις ηπατικές λειτουργίες μέσω της μεθυλίωσης 
και του σχηματισμού γλουταθειόνης. Εμπλέκεται σε πολ-
λές σημαντικές βιοχημικές αντιδράσεις στο ήπαρ, συμπε-
ριλαμβανομένης της αποτοξίνωσης και του σχηματισμού 
πολλών ισχυρών αντιοξειδωτικών. 

Urtica dioica (Renal Essentials): Η κατά κοινή ονομα-
σία, τσουκνίδα, ενισχύει το ανοσοποιητικό, την κυκλο-
φορία, την αποτοξίνωση και την ισορροπημένη κατακρά-
τηση υγρών. 

Yucca schidigera (Perio Plus): αναστέλλει τα ένζυμα που 
προκαλούν βλάβη στη δομή των ιστών των ούλων.
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