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KILKA SŁÓWO NAS

Marka    powstała z miłości i pasji do zwierząt. NEXPET
Jesteśmy importerem produktów premium.Cały  czas  pracujemy  nad  poszerzeniem  naszej  oferty  o  artykuły  nietuzinkowe,  ciekawei najwyższej jakości.Bierzemy  udział  w  krajowych  i  międzynarodowych  targach  branżowych  jako  wystawcy,ale również szukamy nowości, które możemy  w przyszłości Państwu zaoferować.Zapraszamy do współpracy wszystkich z branży zoologicznej, m.in. hurtownie, sklepy, lecznice weterynaryjne, hodowców, itp.Jako bezpośredni importer możemy Państwu zaproponować interesujące warunki handlowe.Kupując nasze produkty, macie Państwo pewność, że pochodzą one z legalnej dystrybucji, prosto od producenta.COOKA’S COOKIES
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Łatwe dozowanie
100 % naturalny Nie kapie

Nadzorowanyprodukcji

 
1000 ml 

 
300 mllub 

Butelka chroniacaprzed promieniowaniem UV

Naturalny kolordzieki naturalnym przeciwutleniaczom

Swieze – dla lepszego smaku

i zrównowazony proces
    Bez dodatków    Naturalne przeciwutleniacze    Naturalne poziomy kwasów tłuszczowych omega     Bez GMO

    Bez antybiotyków    Human grade
Brilliant Salmon Oil to świeży, nierafinowany i naturalny produkt uzyskiwany z łososia norweskiego. Nie zawiera żadnych dodatków. Olej Brilliant Salmon Oil zapewnia wspaniały połysk sierści zwierzęcia, gładkie opuszki łap i zwiększoną energię. Brilliant Salmon Oil pomaga również zwiększyć apetyt Twojego zwierzaka i redukować choroby układu krążenia.Jesteśmy dumni z koloru naszego oleju, ponieważ jest on świadectwem świeżości i naturalnego poziomu przeciwutleniaczy. Używamy przezroczystej butelki chroniącej przed promieniowaniem UV z praktyczną pompką, aby zapewnić świeżość i łatwość dozowania.

PRODUKT NATURALNY

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA OLEJU Z ŁOSOSIA BRILLIANTOlej z łososia BRILLIANT to nie tylko smaczny dodatek do karmy twojego pupila. To także naturalna ochrona dla jego zdrowia i wsparcie w leczeniu wielu chorób.Dodatek oleju z łososia ogranicza występujące w organizmie reakcje zapalne ‑ może więc stanowić nieocenioną pomoc w leczeniu takich chorób, jak atopowe zapalenie skóry czy zapalenie jelit, a także w zmniejszeniu występowania reakcji alergicznych o różnym podłożu.Uzupełnianie codziennej diety zwierzęcia w EPA i DHA zapewni mu zdrową, elastyczną i nawilżoną skórę. Regularne podawanie zwierzęciu oleju z łososia wzmocni jego okrywę włosową i przywróci jej zdrowy blask i miękkość. Pomoże także w ograniczeniu łojotoku, wypadania sierści i jej łamliwości. Ze względu na pozytywny wpływ stosowania oleju z łososia na stan skóry i okrywy włosowej, polecany jest szczególnie zwierzętom biorącym udział w wystawach.Wspiera leczenie problemów dermatologicznych występujących u psów i kotów. Stany zapalne skóry towarzyszące takim chorobom, jak atopia czy alergia mogą być przyczyną podrażnień, świądu, łupieżu i nadmiernego wypadania sierści. Dodatek kwasów tłuszczowych omega‑3 do codziennej diety zwierzęcia hamuje powstawanie  mediatorów  stanu  zapalnego  i  przyspiesza  regenerację  uszkodzonego  naskórka.  Pozwala  także  na  ograniczenie  podawanych w przypadku chorób skóry kortykosteroidów, które mogą mieć wiele szkodliwych skutków ubocznych.Pomaga również chronić serce i nerki zwierzęcia. Udowodniono, że suplementacja oleju z łososia pozwala obniżyć ciśnienie krwi oraz zapobiega tworzeniu się zakrzepów i zmian miażdżycowych. Wspiera także funkcjonowanie nerek w przypadku niewydolności  i wywiera korzystny wpływ na metabolizm tłuszczu i poziom cholesterolu we krwi.Omega‑3 są także niezbędne do prawidłowego rozwoju i działania mózgu, układu nerwowego i oczu – z tego względu muszą znajdować się w diecie szczeniąt i kociąt. Suplementacja młodych zwierząt przyspiesza rozwój zdolności poznawczych i psychomotorycznych.Suplementacja n‑3 stosowana u zwierząt w podeszłym wieku może poprawiać ich funkcje umysłowe. Olej z łososia jest jednym z kluczowych składników diet, które stwarzają możliwość zahamowania rozwoju dysfunkcji kognitywnych u psów i kotów wynikających z procesów starzenia się mózgu. Neuroprotekcyjne działanie kwasów omega‑3 może również pomóc w obniżeniu częstotliwości ataków padaczkowych u zwierząt cierpiących na epilepsję.Dodatek EPA i DHA w codziennej diecie pozwala na zmniejszenie odczuwanego bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawów, zwiększenie aktywności i swobody poruszania się u chorego zwierzęcia.Kwasy tłuszczowe omega‑3 mają także pozytywny wpływ na zdolności rozrodcze psów i kotów. Udowodniono, że suplementacja diety olejem z łososia wpływa znacznie na poprawę jakości nasienia u samców.

OLEJZ ŁOSOSIA



SFA (Nasycone kwasy tłuszczowe) ≤ 170 mg/kgMUFA (Jednonienasycone kwasy tłuszczowe) ≤ 560 mg/kgPUFA (Wielonienasycone kwasy tłuszczowe) ≥ 270 mg/kgOlej z łososia BRILLIANT jest testowany pod kątem PCB i metali ciężkich, które zawsze są poniżej minimalnego poziomu wykrywalności.Dawkowanie: 300 ml – 1 doza (1 ml) na 2kg ciała, 1000 ml – 1 doza (2 ml) na 4kg ciała.Przechowywanie: olej znajduje się w przezroczystej butelce chroniącej przed promieniowaniem UV.Po otwarciu można przechowywać w temperaturze pokojowej w zacienionym miejscu.

NierafinowanyOLEJZ ŁOSOSIA



Twój Pies je pokocha

Dla kogo SOOPA
Zawartość wysokiej jakości składników human grade (TOP Trend w 2020 r.)

NASZE PRODUKTY SĄ W 100% NATURALNE I ZAPEWNIAJĄWSZYSTKIE KORZYŚCI, NA KTÓRYCH NAPRAWDĘ ZALEŻY KLIENTOM:
     Bezzbożowe (TOP Trend w 2020 r.)     Hipoalergiczne     Mniej tłuszczu / Mniej kalorii     Zawierają Superfoods     Przyjazne dla psów z problemami trawiennymi/ chorobami      nerek i wątroby / cukrzycą / alergiami

Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zwierzęta są postrzegane jako część rodziny. Dzięki takiemu podejściu właściciele zwierząt domowych coraz częściej chcą, aby karma spełniała najwyższe możliwe standardy  jakości. Ponieważ europejscy konsumenci stają się coraz bardziej świadomi problemów zdrowotnych zwierząt domowych, przewiduje się, że będzie przybywać produktów przyjaznych dla diety lub ukierunkowanych na określone problemy zwierząt. Produkty, które są naturalne pod względem składników, zyskują coraz większą popularność wśród klientów i są najważniejszym czynnikiem, branym pod uwagę przy zakupie karmy dla psów!Bezzbożowa i roślinna karma dla zwierząt domowych wzbudza coraz większe zainteresowanie, a na rynku jest zbyt wiele smakołyków opartych na mięsie, pełnym sztucznych składników i innych zbędnych dodatków. Właśnie dlatego jest Soopa!

SOOPA



Nasiona dyni są znane jako „Nasiona Mocy”, ponieważ są doskonałe dla skóry, sierści, ułatwiają trawienie. Pomagają również  chronić  twojego  psa  przed  pasożytami  jelitowymi  i  robakami.  Olej  kokosowy  to  pożywienie  bogate w kwasy tłuszczowe MCT, które  jak wykazały badania, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mózgu psa, a kurkuma ma właściwości  przeciwnowotworowe,  dzięki  czemu pies  jest  zdrowy  i  szczęśliwy.  Proste,  smaczne,  pożywne  i  co najważniejsze, psy  je uwielbiają!

Soopa Dental Sticks

SOOPA Dental Stick Carrot & Pumpkin – Marchewka i Dynia (100g)

Żurawina  jest pełna przeciwutleniaczy, błonnika i witaminy C, które według badań są korzystne dla zdrowia zębów, nieświeżego oddechu  i wsparcia  immunologicznego. Żurawina jest doskonała dla psów podatnych na  infekcje dróg moczowych. Siemię lniane jest rewelacyjnym superfood dla psów  i chroni układ trawienny, utrzymując psa w zdrowiui szczęściu. Proste, smaczne, pożywne i co najważniejsze,  psy  je uwielbiają!
SOOPA Dental Stick Cranberry & Sweet Potato – Żurawina i Batat (100g)

Dostępne w 8 Soopa smakach:  Marchewka i Dynia  Żurawina i Batat   Jarmuż i Jabłko Banan i Dynia dla szczeniaka Jabłko i JagodyBanan, Dynia i Siemię Lniane dla seniora Banan i Masło Orzechowe  Kokos i Nasiona Chia

DENTALSTICKS Hipoalergiczne

SOOPA Dental Stick Kale & Apple – Jarmuż i Jabłko (100g)

Nasze Dental  Sticks  to  pyszny,  pożywny  smakołyk  dla  twojego  psa, wykonany  z  naturalnych  składników,  pomagający  utrzymać  zęby w czystości i poprawiający oddech psa. Zawiera składniki superfoods dla dodatkowych korzyści zdrowotnych i smak, które psy uwielbiają. 

Jarmuż jest znany jako „Królowa Zielonych” ze względu na swoje właściwości przeciwnowotworowe i wzmacniające odporność. Jarmuż  jest  również  siłą odżywczą dla  twojego psa, pełną przeciwutleniaczy, żelaza, wapnia  i ważnych witamin. Wodorosty są jednym z najbardziej obfitych w składniki odżywcze surowcem doskonale wpływającym na skórę psa,  sierść,  paznokcie  i  zęby,  pomagającym  utrzymać  zdrowie  i  szczęście  psa.  Proste,  smaczne,  pożywne i co najważniejsze, psy je uwielbiają!



Masło orzechowe zawiera zdrowe tłuszcze i witaminę E, które pomagają utrzymać zdrową i lśniącą sierść twojego psa. Ole j   kokosowy  jes t   bogaty  w  kwasy  t łuszczowe  MCT,   k tóre   jak   wykaza ły  badan ia ,   pomaga jąw prawidłowym funkcjonowaniu mózgu psa, a banany są dobrym źródłem witamin i błonnika, które pomagają utrzymać psa w zdrowiu i szczęściu. Proste, smaczne, pożywne i co najważniejsze, psy  je uwielbiają!
SOOPA Dental Stick Banana & Peanut Butter – Banan i Masło Orzechowe (100g)

Olej  kokosowy  to  pożywienie  bogate  w  kwasy  tłuszczowe  MCT,  które  jak  wykazały  badania,  pomagająw prawidłowym funkcjonowaniu mózgu psa, podczas gdy nasiona chia są doskonałym źródłem kwasów tłuszczowych Omega 3, które mają korzystny wpływ na zdrową sierść. Kokos  jest bogaty   w błonnik, który wspiera zdrowy układ trawienny,  dzięki  czemu Twój  pies  jest  zdrowy  i  szczęśliwy.  Proste,  smaczne,  pożywne  i  co  najważniejsze,  psy  je uwielbiają!

Human Grade

Olej kokosowy jest pożywieniem bogatym w tłuszcze MCT, które według badań wpływają na poprawę pracy mózgu szczenięcia,  a  dynie  są  dobrym  źródłem  witamin  i  błonnika,  które  sprawiają,  że  szczenię  jest  zdrowei szczęśliwe. Odpowiednie dla szczeniąt powyżej 3 miesiąca życia. Niskotłuszczowe i lekkostrawne sticksy są łagodne dla brzuszków i smaczne, dzięki czemu są doskonałą przekąską.
SOOPA Puppy Dental Stick Banana & Pumpkin – Banan i Dynia (100g)

Wykonane w 100% z naturalnego banana i dyni, dental sticks są idealnym przysmakiem, aby zęby Twojego psa wyglądałyi pachniały tak czysto jak zawsze. Te niskotłuszczowe i lekkostrawne przysmaki są odpowiednie dla starszych psów lub psów, które mają problemy z zębami, są łagodne dla brzuszków i smaczne, dzięki czemu są doskonałą przekąską między posiłkami.  Siemię  lniane  to  niesamowity  dodatek  do  przysmaków  dla  Twojego  psiaka,  pomaga  naturalnie  zwiększyć poziom jego energii ‑ doskonały dla starszych psów, które z biegiem lat czują się trochę mniej aktywne. Superfood olej kokosowy jest dobrym źródłem MCT, którego badania wykazały, że pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mózgu psa! Dlatego  włączamy  ten  składnik  do  naszej  oferty  przysmaków  dla  seniorów.  Bez  potrzeby  stosowania  sztucznych suplementów, zakup naszych pysznych przekąsek może dać Twojemu starszemu psu impuls, którego potrzebuje, aby czuł się tak szczęśliwy i zdrowy, jak nigdy dotąd.
Jagody są nie tylko smaczne, ale także zawierają silne przeciwutleniacze, które jak wykazały badania poprawiają funkcje poznawcze, układ sercowo‑naczyniowy, zapobiegają uszkodzeniom komórek, a nawet hamują wzrost komórek rakowych! Olej  kokosowy  jest  pożywieniem  bogatym w MCT,  które wg  badań wpływają  na  poprawę  pracy mózgu,  pomagając utrzymać psa w zdrowiu i szczęściu. Proste, pyszne, pożywne. Psy je uwielbiają!Dostępne w 8 Soopa smakach. Plus: Jabłko i Jagody

SOOPA Senior Dental Sticks Banana, Pumpkin & Flaxseed – Banan, Dynia i Siemię Lniane (100g)

SOOPA Dental Stick Coconut & Chia Seed – Kokos i Nasiona Chia (100g)

SOOPA Dental Stick Apple & Blueberry – Jabłko i Jagody (100g)

DENTALSTICKS



Szukasz dla swojego psa zdrowego gryzaka, który jest WIELKI i w smaku i rozmiarze? Już nie szukaj! Nasze Jumbo Sticks pomogą zachować twojemu futrzastemu przyjacielowi zdrowie i szczęście! Soopa Jumbo Sticks to hipoalergiczny i bezzbożowy przysmak, odpowiedni dla psówo wadze powyżej 25kg.Wykonane z naturalnych składników human grade, pomagają utrzymać zęby w czystości  i poprawiają oddech psa. Te pałeczki są pełne witamin i minerałów.  Proste, smaczne, pożywne i najlepsze. Psy je uwielbiają!

JUMBO Superfoods
SOOPA Jumbo Dental Stick ‑ Marchewka i Dynia (170g)

SOOPA Jumbo Dental Stick ‑ Banan i Masło Orzechowe (170g)

SOOPA Jumbo Dental Stick ‑ Żurawina i Batat (170g)

Nasiona  dyni  są  znane  jako  „Nasiona  Mocy”,  ponieważ  są  doskonałe  dla  skóry,  sierści,  ułatwiają trawienie.  Pomagająrównież  chronić  twojego  psa  przed  pasożytami  jelitowymi  i  robakami.  Olej kokosowy  to  pożywienie  bogatew  kwasy  tłuszczowe  MCT,  które  jak  wykazały  badania,  pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mózgu psa, a kurkumama właściwości przeciwnowotworowe, dzięki czemu pies jest zdrowy i szczęśliwy. Proste, smaczne, pożywne i conajważniejsze, psy je uwielbiają!

Masło orzechowe zawiera zdrowe tłuszcze i witaminę E, które pomagają utrzymać zdrową i lśniącą sierść twojego psa. Olej kokosowy jest bogaty w kwasy tłuszczowe MCT, które jak wykazały badania, pomagająw  prawidłowym  funkcjonowaniu  mózgu  psa,  a  banany  są  dobrym  źródłem  witamini  błonnika,  które  pomagają  utrzymaćpsa  w  zdrowiu  i  szczęściu.  Proste,  smaczne,  pożywne  i  co najważniejsze, psy je uwielbiają!

Żurawina  jest pełna przeciwutleniaczy, błonnika i witaminy C, które według badań są korzystne dla zdrowia zębów,nieświeżego oddechu i wsparcia immunologicznego. Żurawina jest doskonała dla psów podatnych na infekcje drógmoczowych. Siemię lniane jest rewelacyjnym superfood dla psów i chroni układ trawienny, utrzymując psa w zdrowiui szczęściu. Proste, smaczne, pożywne i co najważniejsze, psy je uwielbiają!



SOOPA Chews Sweet Potato – Batat (100g)

Superfoods

SOOPA Chews Papaya – Papaja (85g)Soczysty i pyszny przysmak pełen witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Papaja zawiera „papainę”, enzym trawienny znany z wspomagania trawienia białek i łagodzący ból w żołądku. Papaja ma również właściwości przeciwpasożytnicze, które są korzystne w walce z pasożytami. Jeśli twój pies ma nieświeży oddech, który nie jest przypisany złemu zdrowiu jamy ustnej, zapach często może wydobywać się z żołądka.  Warto  spojrzeć  na  karmę,  którą  karmisz,  natomiast  papaja  zdecydowanie  pomaga w rozkładaniu okropnych gazów i zapachów. Proste, smaczne, pożywne i najlepsze. Psy je uwielbiają! Odpowiedni dla psów z chorobami nerek / wątroby, cukrzycą, otyłością, zapaleniem trzustki i alergiami.

Do  produkcji  Chews  wybieramy tylko  najbardziej  soczystą papaję, najsmaczniejsze słodkie ziemniaki i najbardziej mięsiste orzechy  kokosowe.Produkty  są  krojone  i  suszone  na  powietrzu,  aby  zachowały  całą  surową  dobroć  i  satysfakcję  z  żucia.  Jędrne,  soczyste  i  pożywne,  pełne tropikalnego smaku MIŁOŚCI do psa.
Soopa Raw Chews 

Dostępne w 3 Soopa smakach: 100% Batat   100% Kokos  100% Papaja
Gryzaki  ze  słodkich  ziemniaków  to  pyszna,  zdrowa przekąska dla Twojego  psa. Naturalnie  bogata w witaminy, minerały  i przeciwutleniacze,  soczysty pomarańczowy kolor wskazuje, że mają wysoką zawartość karotenoidów, które pomagają wzmocnić wzrok i zwiększają odporność na choroby. Słodkie ziemniaki zawierają dobrą bakterię, która reguluje pracę przewodu pokarmowego i pomaga zwierzętom o wrażliwych żołądkach. Słodkie ziemniaki mają naturalny słodki smak, ale ich naturalne cukry powoli uwalniając się do krwioobiegu, pomagają zapewnić zrównoważone i miarowe źródło energii. Proste, smaczne, pożywne i najlepsze. Psy   je uwielbiają! Odpowiedni dla psów z chorobami nerek / wątroby, cukrzycą, otyłością, zapaleniem trzustki i alergiami.
SOOPA Chews Coconut – Kokos (100g)Czy wiesz, że kokos jest korzystny podczas odchudzania i jest świetnym środkiem detoksykacyjnym dla twojego psa? Zawiera trójglicerydy o średniej długości łańcucha, metabolizowane w inny sposób niż inne  trójglicerydy.  Tłuszcz  ten  jest  wykorzystywany  raczej  jako  źródło  energii  transportowanej bezpośrednio do wątroby, niż gromadzony  jako  tłuszcz. Dlatego kwasy  tłuszczowe MCT w kokosie, mogą faktycznie stymulować metabolizm organizmu, prowadząc do utraty wagi i kontrolowania masy ciała. Kokos jest również znany z detoksykującego działania na organizm. Polecamy zatem, aby zacząć od   małych   i lośc i   i   zw iększać   je   z   czasem,   a   skuteczn ie   będz ie   usuwał   toksyny z organizmu twojego zwierzaka. Proste, smaczne, pożywne i najlepsze. Psy je uwielbiają! Odpowiedni dla psów z chorobami nerek / wątroby, cukrzycą, otyłością, zapaleniem trzustki i alergiami.

RAW CHEWS



Zdrowe Healthy Bites nadają się doskonale do treningu. Bites pakowane są w mocną folię strunową, chroniącą kieszeń przed zabrudzeniem.Każdy kawałek jest wyprodukowany z naturalnych superfoods i jest pełen witamin i wartości odżywczych. Uwielbiany przez nawet najbardziej wybredne psiaki i ma tylko 3 kalorie!
Soopa Healthy Bites (50g)

Superfoods

SOOPA Healthy Bites Cranberry & Sweet Potato – Żurawina i Batat (50g)Żurawina jest pełna przeciwutleniaczy, błonnika i witaminy C, które według badań są korzystne dla zdrowia zębów, nieświeżego oddechu i wsparcia immunologicznego. Żurawina jest doskonała dla psów  podatnych  na  infekcje  dróg  moczowych.  Siemię  lniane  jest  rewelacyjnym  superfood (produktem) dla psów i chroni układ trawienny, utrzymując(??) psa w zdrowiu i szczęściu. Proste, smaczne, pożywne i co najważniejsze,  psy  je uwielbiają!

SOOPA Healthy Bites Carrot & Pumpkin – Marchewka i Dynia (50g)Nasiona dyni  są znane  jako „Nasiona Mocy”, ponieważ są doskonałe dla skóry, sierści, ułatwiają trawienie. Pomagają  również chronić  twojego psa przed pasożytami  jelitowymi  i  robakami. Olej kokosowy to pożywienie bogate w kwasy tłuszczowe MCT, które jak wykazały badania, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mózgu psa, a kurkuma ma właściwości przeciwnowotworowe, dzięki czemu pies jest zdrowy i szczęśliwy. Proste, smaczne, pożywne i co najważniejsze,   psy je uwielbiają!

HEALTHYBITES

SOOPA Healthy Bites Kale & Apple – Jarmuż i Jabłko (50g)Jarmuż   jest   znany  jako  „Królowa  Zielonych”  ze  względu  na  swoje  właściwości przeciwnowotworowe i wzmacniające odporność. Jarmuż jest również siłą odżywczą dla twojego psa,  pełną  przeciwutleniaczy,  żelaza,  wapnia  i  ważnych  witamin.  Wodorosty  są  jednym z najbardziej obfitych w składniki odżywcze surowcem doskonale wpływającym na skórę psa, sierść, paznokcie i zęby, pomagającym utrzymać zdrowie i szczęście psa. Proste, smaczne, pożywne i co najważniejsze, psy je uwielbiają!

Dostępne w 8 Soopa smakach:  Marchewka i Dynia  Żurawina i Batat   Jarmuż i Jabłko
Banan, Dynia i Siemię Lniane dla seniora Kokos i Nasiona Chia  Banan i Masło Orzechowe  Banan i Dynia dla szczeniakaJabłko i Jagody



Wykonane  w  100%  z  naturalnego  banana  i  dyni,  są  idealnym  przysmakiem.  Te  niskotłuszczowei lekkostrawne przysmaki są odpowiednie dla starszych psów lub psów, które mają problemy z zębami, są łagodne dla brzuszków i smaczne, dzięki czemu są doskonałą przekąską między posiłkami. Siemię lniane to niesamowity dodatek do przysmaków dla Twojego psiaka, pomaga naturalnie zwiększyć poziom jego energii ‑ doskonały dla starszych psów, które z biegiem lat czują się trochę mniej aktywne. Superfood olej kokosowy jest dobrym źródłem MCT, którego badania wykazały, że pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mózgu psa! Dlatego włączamy ten składnik do naszej oferty przysmaków dla seniorów. Bez potrzeby stosowania sztucznych suplementów, zakup naszych pysznych przekąsek może dać Twojemu starszemu psu  impuls, którego potrzebuje, aby czuł się tak szczęśliwy i zdrowy, jak nigdy dotąd.

Superfoods
SOOPA Healthy Bites Banana & Peanut Butter – Banan i Masło Orzechowe (50g)
Masło orzechowe zawiera zdrowe tłuszcze i witaminę E, które pomagają utrzymać zdrową i lśniącą sierść twojego psa. Olej kokosowy jest bogaty w kwasy tłuszczowe MCT, które, jak wykazały badania, pomagająw prawidłowym  funkcjonowaniu mózgu psa,  a  banany  są dobrym źródłem witamin  i  błonnika,  które pomagają  utrzymać  psa w  zdrowiu  i  szczęściu.  Proste,  smaczne,  pożywne  i  co  najważniejsze  psy  je uwielbiają!
SOOPA Puppy Healthy Bites Banana & Pumpkin – Banan i Dynia  (50g)

SOOPA Senior Healthy Bites Banana, Pumpkin & Flaxseed – Banan, Dynia i Siemię Lniane (50g)Olej kokosowy jest pożywieniem bogatym w tłuszcze MCT, które według badań wpływają na poprawę pracy mózgu szczenięcia, a dynie są dobrym źródłem witamin i błonnika, które sprawiają, że szczenię jest  zdrowe  i  szczęśliwe.  Odpowiednie  dla  szczeniąt  powyżej  3  miesiąca  życia.  Niskotłuszczowei lekkostrawne bitesy są łagodne dla brzuszków i smaczne, dzięki czemu są doskonałą przekąską.

Jagody są nie tylko smaczne, ale także zawierają silne przeciwutleniacze, które jak wykazały badania poprawiają funkcje poznawcze, układ sercowo‑naczyniowy, zapobiegają uszkodzeniom komórek,a nawet hamują wzrost komórek rakowych! Olej kokosowy jest pożywieniem bogatym w MCT, które wg badań wpływają na poprawę pracy mózgu, pomagając utrzymać psa w zdrowiu i szczęściu. Proste, pyszne, pożywne. Psy je uwielbiają!

 SOOPA Healthy Bites Coconut & Chia Seed – Kokos I Nasiona Chia (50g)Olej  kokosowy  to  pożywienie  bogate  w  kwasy  tłuszczowe  MCT,  które,  jak  wykazały  badania, pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mózgu psa, podczas gdy nasiona chai są doskonałym źródłem kwasów tłuszczowych Omega 3, które mają korzystny wpływ na zdrową sierść. Kokos jest bogaty  w  błonnik,  który  wspiera  zdrowy  układ  trawienny,  dzięki  czemu  Twój  pies  jest  zdrowyi szczęśliwy. Proste, smaczne, pożywne i co najważniejsze psy je uwielbiają!

 SOOPA Healthy Bites Apple & Blueberry – Jabłko i Jagody (50g) 

HEALTHYBITES



PRZYSMAKI LIOFILIZOWANE DLA PSÓW I KOTÓW

Przysmaki

Przysmaki liofilizowane to coraz częstszy wybór świadomych opiekunów psów i kotów. Ta niskokaloryczna, monobiałkowa przekąska stanowi doskonałą alternatywę dla tłustych gryzaków i smaczków zawierających sztuczne konserwanty i barwniki. Przysmaki liofilizowane I’m different Freeze‑Dried wzbogacają dietę domowego czworonoga także o cenne białko zwierzęce    i prozdrowotne substancje pochodzące wyłączniez naturalnych składników. Natomiast toppersy TastExplosion nadadzą  codziennej  karmie wyjątkowego  smaku  i  aromatu,  któremu  nie  oprze  się nawet najbardziej wybredny czworonóg. Wszystkie produkty I’m different są odpowiednie nie tylko dla psów i kotów żywionych suchą   lub  mokrą  karmą ‑ mogą być   także  podawane  czworonogom karmionym gotowanymi posiłkami lub dietą BARF.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PRZYSMAKI LIOFILIZOWANE?

Proces liofilizacji różni się znacząco od procesu suszenia. Podczas liofilizacji nie stosuje się wysokich temperatur – usuwanie wody z produktu  odbywa się  na  zasadzie  sublimacji,  czyli  z  zamrożonego produktu odparowuje się wodę pod obniżonym ciśnieniem w komorze próżniowej. Składniki użyte do produkcji liofilizowanych przysmaków są więc niemal całkowicie pozbawione wody, równocześnie jednak zachowują strukturę komórkową charakterystyczną dla surowych produktów i nadany  im kształt. Dzięki niskiemu stopniowi przetworzenia  liofilizowane składniki zachowują również znacznie więcej składników odżywczych, niż produkty poddane procesowi suszenia. Proces liofilizacji pozwala także uniknąć stosowania konserwantów – sam w sobie zapobiega rozwojowi chorobotwórczych drobnoustrojów i jełczenia tłuszczu. Dzięki temu przysmaki liofilizowane zachowują swój kształt, aromat oraz właściwości odżywcze nawet przez kilka lat od daty produkcji i mogą być przechowywanew temperaturze pokojowej.

Liofilizowne produkty I’m different zawierają tylko wartościowe dla psów i kotów składniki. Każdy przysmak i toppers złożony jest z minimum 90% świeżego mięsa i podrobów lub ryb. Produkty te zostały także wzbogacone o najbardziej wartościowe owoce i szereg prozdrowotnych dodatków. Każda receptura przysmaków I’m different Freeze‑Dried zawiera mieszankę VitaberryTMplus, w skład której wchodzą ekstrakt z pestek winogron, owoce  jagód,  żurawiny,  wiśni,  suszone  śliwki,  nasiona  malin  i  truskawki,  które  są  naturalnym  źródłem  substancji  o  działaniu przeciwnowotworowym, przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym. 



Liofilizowane
WYJĄTKOWE CECHY PRODUKTÓW LIOFILIZOWANYCH I’M DIFFERENTPrzysmaki liofilizowane I’m different Freeze‑Dried to nie tylko łatwa w przechowywaniu, niebrudząca rąk nagroda dla psa i kota. To także źródło cennych  składników  odżywczych  –  zawierają  bowiem  niezbędne  domowym  czworonogom  białka  i  tłuszcze  pochodzenia  zwierzęcego, witaminy i składniki mineralne. Dzięki nim przysmaki stanowią wartościowe uzupełnienie codziennej diety domowego czworonoga. Natomiast toppersy TastExplosion z powodzeniem zastąpią niezdrowe „dosmaczacze” i dzięki aromatowi prawdziwego mięsa i owoców zachęcą nawet najwybredniejszego psa lub kota do zjedzenia zdrowego posiłku.

Liofilizowana przekąska – dzikPrzekąska Wild Boar ‑ dzik, to liofilizowane, w 100% pojedyncze białko zwierzęce, zawierające wyłącznie świeżego dzika. Przysmaki można spożywać bez zmian lub zmieszane ze zwykłą karmą, aby zadowolić najbardziej  kapryśne  podniebienia.  Integracja  z  ekstraktem  owocowym,  mieszanką  czerwonych owoców, ma wysoką moc antyoksydacyjną (12.000 ORAC), prawdziwy Anti‑Age dla psów.

Liofilizowana przekąska – indykPrzysmak z indyka jest bezglutenowy, bezzbożowy, liofilizowany, monoproteinowy, wyprodukowanyz  surowego,  świeżego  indyka.  Przysmaki można  spożywać  bez  zmian  lub  zmieszane  z  karmą,  aby zadowolić najbardziej kapryśne podniebienia. Smakołyki z indyka są łatwe w użyciu, idealnie sprawdzają się podczas treningów  spacerów. Połączenie z mieszanką suszonych owoców ekstraktu,

Liofilizowana przekąska – kaczkaPrzysmak z kaczki jest bezglutenowy, bezzbożowy, liofilizowany, monoproteinowy, wyprodukowanyz surowej, świeżej kaczki. Przysmaki można spożywać bez zmian lub zmieszane z karmą, aby zadowolić najbardziej  kapryśne  podniebienia.  Smakołyki  z  kaczki  są  łatwe  w  użyciu,  idealnie  sprawdzają  się podczas  treningów  i  spacerów.  Połączenie  z  mieszanką  suszonych  owoców  ekstraktu,  mieszanką czerwonych owoców, ma wysoką moc antyoksydacyjną. Prawdziwy Anti‑Age.



Liofilizowana przekąska – królikI’m different, liofilizowane przysmaki z królika, wykonane są z całkowicie naturalnych, wysokiej jakości białek,  ponad  90%  surowego  i  świeżego  mięsa  króliczego  jakości  human  grade,  delikatnie liofilizowanego, aby zachować cały jego smak i naturalne składniki odżywcze.Ten naturalny przysmak składający  się  z  jednego  składnika  zwierzęcego,  jest  połączony  ze  specjalną  mieszanką  ekstraktuz  czerwonych  owoców,  która  jest  naturalnie  bogata w  przeciwutleniacze,  aby wspierać  dobrostan Twojego psa.Liofilizowane przysmaki z królika są  idealne  jako zdrowa nagroda  lub możesz nimi po prostu rozpieszczać swojego psa. Idealne dla zwierząt z alergią lub wrażliwością pokarmową, a także dla wybrednych pupili.Bez zbóż, bez glutenu, monoproteinowe.
Liofilizowana przekąska – perliczkaI’m different liofilizowane przysmaki z perliczki, są wykonane z całkowicie naturalnych, wysokiej jakości białek,  ponad  95%  surowego  i  świeżego  mięsa  perliczki  o  jakości  human  grade,  delikatnie liofilizowanego,  aby  zachować  cały  jej  smak  i  naturalne  składniki  odżywcze.  Ten  hipoalergiczny, naturalny przysmak został połączony ze specjalną mieszanką ekstraktu z czerwonych owoców, który jest naturalnie bogaty w przeciwutleniacze, aby wspierać dobrostan Twojego psa.Co więcej, przysmaki z liofilizowanej perliczki są idealne jako zdrowa nagroda lub możesz nimi po prostu rozpieszczać swojego psa. Idealne dla zwierząt  z alergią lub wrażliwością pokarmową, a także dla wybrednych pupili.Bez zbóż, bez glutenu, monoproteinowe.
Liofilizowana przekąska edukacyjnaI’m different liofilizowane przysmaki edukacyjne, to pyszna i zdrowa nagroda dla psa, wykonana w 95% z surowego mięsa i surowej ryby. Świeża kaczka jest doskonałym źródłem tłuszczu, podczas gdy świeży pstrąg ma wysoki  procent  kwasów  tłuszczowych omega‑3.  Ponadto  świeża wątróbka  z  indyka  jest bogata  w  witaminę  A.  Wątróbka  drobiowa  uważana  jest  za  doskonałe  wsparcie  funkcjonowania wszystkich tkanek organizmu.I’m different liofilizowane przysmaki edukacyjne są łatwiejsze i szybsze do jedzenia, więc Twój  szczeniak  lub  dorosły  pies może  od  razu  przejść  do  następnego  powtórzenia ćwiczenia.  Łatwe  do  żucia,  szybkie  do  jedzenia  i  w  100%  zdrowe  to  klucz  do  idealnej  sesji treningowej!Nie zapomnij mieć go zawsze w kieszeni! Bez zbóż, bez glutenu.

90% mięsa
Liofilizowana przekąska – kurczakPrzysmak  z  kurczaka  jest  bezglutenowy,  bezzbożowy,  liofilizowany,  monoproteinowy, wyprodukowany  z  surowego,  świeżego  kurczaka.  Przysmaki  można  spożywać  bez  zmian  lub zmieszane z karma, aby zadowolić najbardziej kapryśne podniebienia. Smakołyki z kurczaka są łatwe w użyciu,  idealnie  sprawdzają  się  podczas  treningów  i  spacerów.  Połączenie  z mieszanką  suszonych owoców ekstraktu, mieszanką czerwonych owoców, ma wysoką moc antyoksydacyjną. Prawdziwy Anti‑Age.



Liofilizowana przekąska – szynkaPrzekąska  Raw  Ham  ‑  Surowa  Szynka  jest  bezglutenowa  i  zawiera  jedno  białko  zwierzęce, wyprodukowana  z surowej świeżej wieprzowiny i włoskiej surowej szynki. Przysmaki można spożywać bez zmian lub zmieszane z karmą, aby zadowolić najbardziej kapryśne podniebienia. Są łatwe w użyciu, idealnie  nadają  się  do  wykorzystania  na  treningach  i  podczas  spacerów.  Integracja  z  mieszanką suszonych owoców ekstraktu, mieszanką  czerwonych owoców, ma wysoką moc  antyoksydacyjną, prawdziwy Anti‑Age dla psów.
Liofilizowana przekąska – pstrągPrzysmak z pstrąga jest bezglutenowy, bezzbożowy, liofilizowany, monoproteinowy, wyprodukowany  z surowej świeżej ryby. Przysmaki z pstrąga można spożywać bez zmian lub zmieszane z karmą, aby zadowolić najbardziej kapryśne podniebienia. Są łatwe w użyciu, idealnie nadają się do wykorzystania na treningach  i  podczas  spacerów.  Połączenie  z  mieszanką  suszonych  owoców  ekstraktu, mieszanką.czerwonych owoców, ma wysoką moc antyoksydacyjną, prawdziwy anti‑age dla psów.

Superfoods

Liofilizowana przekąska – jesiotrI’m different liofilizowane przysmaki z jesiotra, są wykonane z całkowicie naturalnych, wysokiej jakości białek, ponad 95% surowego i świeżego jesiotra jakości human grade, delikatnie liofilizowanego, aby zachować cały jego smak i naturalne składniki odżywcze.Ten hipoalergiczny, naturalny przysmak został połączony ze specjalną mieszanką ekstraktu z czerwonych owoców, który jest naturalnie bogaty   w przeciwutleniacze, aby wspierać dobrostan Twojego zwierzaka.Co więcej, przysmaki z liofilizowanego jesiotra są idealne jako zdrowa nagroda lub możesz nimi po prostu rozpieszczać swojego psa. Idealne dla  zwierząt  z  alergią  lub wrażliwością  pokarmową,  a  także  dla  wybrednych  pupili.Bez  zbóż,  bez glutenu, monoproteinowe.

Liofilizowana przekąska – sardynkaI’m different liofilizowane przysmaki z sardynki, są wykonane z całkowicie naturalnych, wysokiej jakości białek,  ponad  95%  surowej  i  świeżej  sardynki  o  jakości  human  grade,  delikatnie  liofilizowanej,  aby zachować cały jej smak i naturalne składniki odżywcze.Ten hipoalergiczny, naturalny przysmak został połączony  ze  specjalną  mieszanką  ekstraktu  z  czerwonych  owoców,  który  jest  naturalnie  bogaty w przeciwutleniacze, aby wspierać dobrostan Twojego zwierzaka.Co więcej, przysmaki z liofilizowanej sardynki są idealne jako zdrowa nagroda lub możesz nimi po prostu rozpieszczać swojego psa. Idealne dla  zwierząt  z  alergią  lub wrażliwością  pokarmową,  a  także  dla  wybrednych  pupili.Bez  zbóż,  bez glutenu, monoproteinowe.



Topper – Liofilizowana posypka – pstrąg

Topper – Liofilizowana posypka – kurczak

Topper – Liofilizowana posypka – szynka

Topper ‑ Liofilizowana posypka – kaczka
Human Grade



NASZA OBIETNICACO JEST NAJWAŻNIEJSZE?
NASZA FILOZOFIAUWIELBIAMY PIEC TYLKO TO CO NAJLEPSZEPo  prostu  zobowiązujemy  się  dostarczać  klientom Cooka’s  Cookies,  najzdrowsze,  najbardziej  pożywne i  oczywiście  najsmaczniejsze  produkty.  Tak,  jesteśmy domową firmą – i tak, mamy wielkie serce dla futrzastych dzieciaków. Nasza filozofia tworzenia tylko najlepszych produktów będzie zawsze pielęgnowana, gdy będziemy dzielić  się  ciasteczkami  Cooka  ze  światem. Nasze  psy dają nam bezwarunkową miłość, a nasze psie smakołyki to mały sposób na oddanie tej miłości.

Cooka’s Cookies to mała, rodzinna firma.„Zatwierdzone przez Cooka”Poszukiwanie przez Aline zdrowej  i  „zatwierdzonej przez Cooka” karmy dla zwierząt stało się prawdziwym wyzwaniem, dlatego połączyła siłyz weterynarzami i dietetykami psów, aby stworzyć zdrowe i dobrze zbilansowane posiłki i smakołyki dla swoich futrzastych dzieci.Użycie wyłącznie naturalnych, świeżych i wysokiej jakości składników, sprawia, że te pyszne kąski są wystarczająco dobre, aby się z nami podzielić – jeśli pupile na to pozwalają! I tak zawsze są testowane na ludziach, zwłaszcza przez Alexa.DZIELIMY SIĘ MIŁOŚCIĄ DO ZDROWEGO I PRAWDZIWEGO POKARMU ZE WSZYSTKIMI PSAMIObietnica Cooka jest prosta:Tylko jeśli coś jest dobre dla nas, jest wystarczająco dobre dla naszych pupili! W psich rodzinach miłość objawia się na wiele sposobów. Masowanie brzucha, długie spacery po parku, mnóstwo przytulania na sofie i aportowanie na plaży… ale JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH sposobów powiedzenia„I woof you” i okazania naszej prawdziwej miłości, jest jakość jedzenia jaką dajemy naszym podopiecznym.TESTOWANE NA LUDZIACH, KTÓRZY  KOCHAJĄ PSYKażda partia ciastek dla psów jest testowana na ludziach.Cooka’s Cookies używa tylko prawdziwych składników z lokalnych farm, a mięso jest najwyższej jakości i oczywiście zawsze nadzorowane.  

 
 

COOKA’S COOKIES
PRZYGOTOWYWANIE DOBRZE ZBILANSOWANYCH POSIŁKÓW DLA PSÓW W DOMU

Wszystko zaczęło się, gdy niesforny wyżeł weimarski o imieniu Cooka przybył do domu Aline i Alexa oraz Bubi, ich psa. Od pierwszego dnia Cooka była inna. Sprytna, zawzięta i bardzo wybredna  w jedzeniu. Po prostu odmówiła jakiejkolwiek paszy komercyjnej, więc  Aline zaczęła gotować naturalne jedzenie dla swoich dziewczyn.

Superfoods

ZdrowieSkładniki,  które  są  zdrowe  i  dające  zdrowie.  Bez  dodatków,  chemikaliów, syntetyków i wypełniaczyŚwieżośćTylko najświeższe produkty z lokalnych gospodarstwUczciwośćŻadnego oszukiwania na etykiecie. To, co czytasz, jest tym, co dostajeszNajwyższa jakośćMała produkcja zapewnia najwyższą jakość. Tak dobre, jak domoweZrobione z miłościąMiłość  jest  głównym  składnikiem  naszego  jedzenia  i  naszej  firmy.  Dawaj miłość, zdobywaj miłość i dziel się miłościąWspieramyCooka zobowiązuje się pomagać zwierzętom w potrzebie – zaczynając od psów

COOKA’SCOOKIES



Wołowina (50%), owies, nasiona lnu.BEEF BEIJINHOS

CIASTECZKA BEIJINHOS (KISSES) (50G)
Human Grade

Kurczak (42%), tuńczyk (8%), owies, nasiona lnu.TUNA & CHICKEN BEIJINHOS 

Wieprzowina  (42%),  sardynki  (8%),  owies, nasiona lnu.
SARDINE & PORKBEIJINHOS 

Indyk (50%), owies, nasiona lnu.TURKEY BEIJINHOS 



BEEF BONESLIVER PÂTÉ

CHICKEN LOVE

mąka  ryżowa,   świeża  wątróbka z  kurczaka  (13%), wieprzowina  (10%), wołowina  (5%),  jabłka, smalec, siemię l n i a n e ,   m i e s z a n k a   o w o c ów jagodowych,  nasiona  chia,  cynamon, ekstrakt z rozmarynu.

mąka ryżowa, świeże mięso z kurczaka (30%),  marchewka,  smalec,  siemię lniane,  nasiona  konopii,  oregano, ekstrakt z rozmarynu.

mąka  ryżowa,  świeże  mięso  wołowe (30%),  marchewka,  burak,  smalec, s iemię  lniane,   nasiona  konopi i , pietruszka, ekstrakt z rozmarynu.

CLASSIC TREATS (100g)
Human Grade

świeże mięso z kurczaka (40%), owies, marchewka (10%), sardynki (8%), siemię lniane, kurkuma, spirulina, buraki, ekstrakt z rozmarynu.

GOURMET BURGER

HAPPY BONBONS

mą k a   r y ż owa ,   ś w i e ż e   m i ę s o wieprzowe  (27%), marchewka,  jabłka, ser  z  Azorów,  siemię  lniane,  nasiona chia, pietruszka, ekstrakt z rozmarynu.

HAPPY BONBONS (50g)



ALGARVE SECRET

SINTRA BLISS

mąka  ryżowa,  karob  w  proszku  (28%),  banan  (5,6%), jabłka,  siemię  lniane,  kokos,  smalec,  nasiona  chia, ekstrakt z rozmarynu.

mąka ryżowa, bataty (22%), banan, gruszki, siemię lniane, smalec,  kurkuma  (1,5%),  nasiona  chia,  ekstrakt z rozmarynu..

SUPERFOOD FORSUPER‑DOGS TREATS (100g)
Human Grade

ACORES EMERALD

LISBOA BEET

mąka  ryżowa,  jabłka  (28%),  siemię  lniane,  smalec, spirulina (1,5%), nasiona chia, ekstrakt z rozmarynu

mąka  ryżowa,  buraki  (28%),  komosa  ryżowa  (5,6%), siemię  lniane,  smalec,  nasiona  konopii,  ekstrakt z rozmarynu.



REAL BEEF (400g) REAL TURKEY (400g)

MOKRA KARMA DLA PSÓW

świeża wołowina (mięso mięśniowe ‑ 40%, serce ‑ 20%, wątroba, płuca, nerki i flaki ‑ 20%) 80%, ziemniaki, marchew 4%, brokuły, szpinak 3%, olej lniany, mielone skorupki jaj, mączka z zielonych małży, algi morskie, witaminy i minerały.Dodatki żywieniowe na kg: D3 200  j.m., witamina E 20 mg,  jod (jako  bezwodny  jodan wapnia)  0,4  mg,  mangan  (jako  siarczan manganu (II)) 2,16 mg, cynk (jako jednowodny siarczan cynku) 21 mg.

świeży  indyk  (mięso  mięśniowe  ‑  40%,  serce  ‑  20%,  wątroba, żołądki ‑ 25%) 85%, batat 4%, groszek, nasiona chia, olej kokosowy i płatki kokosowe 3%, kurkuma, mielone skorupki jaj, algi morskie, witaminy i minerały. Dodatki żywieniowe na kg: D3 200  j.m., witamina E 20 mg,  jod (jako  bezwodny  jodan wapnia)  0,4  mg,  mangan  (jako  siarczan manganu (II)) 2,16 mg, cynk (jako jednowodny siarczan cynku) 21 mg.

Human Grade

KURCZAK Z KOCIMIĘTKĄ (100g) WOŁOWINA Z OLEJEM Z ŁOSOSIA (100g)

MOKRA KARMA DLA KOTÓW

świeży  kurczak  (mięso  mięśniowe  ‑  62%,  serce  ‑  15%, wątroba  ‑  15%)  92%,  batat,  cukinia,  kurkuma  (0,1%), kocimiętka  (0,1%),  mielone  skorupki  jaj,  algi  morskie, witaminy i minerały.Dodatki żywieniowe na kg: D3 150 IU, Witamina E 45 mg, Tauryna 690 mg, Jod (jako jodan wapnia) 0,45 mg, Cynk (jako jednowodny siarczan cynku) 25,02 mg, Mangan (jako tlenek manganu) 2 mg.

świeża wołowina (mięso mięśniowe ‑ 42%, serce ‑ 20%, wątroba, płuca ‑ 30%) 92%, dynia 3%, brokuły, olej z łososia 2%, mielone skorupki jaj, mączka z zielonych małży, algi morskie, witaminy i minerały.Dodatki  żywieniowe  na  kg:  Witamina  D3  150  IU,Witamina  E  45  mg,  Tauryna  690  mg,  Jod  (jako  jodan wapnia) 0,45 mg, Cynk (jako jednowodny siarczan cynku) 25,02 mg, Mangan (jako tlenek manganu) 2 mg.

COOKA’SCOOKIES



MAGIC KRILL DUST (65g)

MAGIC CHICKEN DUST (110g) EMERALD PASTEDUST (65g) GREEN‑LIPPEDMUSSEL (95g)

LITTLE FISHIN THE JAR (90g)GOLDEN PASTE DUST (65g) 

MEAL TOPPER &TRAINING TREATS

suszona i zmielona pierś z kurczaka (99,9%), ekstrakt z rozmarynu. kokos 95%, spirulina małża nowozelandzka 99,9%, rozmaryn.

sardynka 100%tarty kokos (95%), kurkuma, czarny pieprz. kryl (100%)

CHICKEN CRUMBLE (80g)suszona i pokruszona pierś z kurczaka (99,9%), ekstraktz rozmarynu.

Human Grade

Inspirowane naturą 100% naturalny szampon w kostce BEZ ODPADÓW ‑ BEZ TWORZYW  SZTUCZNYCH.  Wystarcza  na  dłużej  niż  tradycyjny  szampon. Utrzymuje  lśniącą  i  zdrową  sierść.  Wykonane  z  lokalnych  roślin  i  ziół.Z olejkami  eterycznym i z lawendy i bergamotki. Ręcznie robione w małych partiach. Pomóż Matce Ziemi i bądź EKO PSEM.
MYDŁO DLA PSÓW (ok.90g)



Naturalne
Naturalny przysmak dla psów z  sera himalajskiego Churpi  jest doskonałym suplementem żywieniowym dla dorosłych psów każdej wielkościi szczeniąt powyżej 4 miesiąca. Churpi to trzy produkty: gryzak, crunchies i bits.Nasz ser himalajski Churpi jest produkowany w Indiach.

S o wadze ok. 33g dla psów o wadze do 4kgM o wadze ok. 70g dla psów o wadze od 4 do 10kgL o wadze ok. 130g dla psów o wadze od 10 do 25kgXL o wadze ok. 200g dla psów o wadze powyżej 25kg

CHURPI TO ZDROWA, W 100% NATURALNA PRZEKĄSKA Z SERA HIMALAJSKIEGO,KTÓRY POWSTAJE Z MLEKA JAKA I KROWY HIMALAJSKIEJ ZEBU.
 GRYZAKI Z SERA HIMALAJSKIEGO DLA PSÓW

Aby wyprodukować nasze Churpi, gotuje się mleko jaka. Dodaje się sok z limonki, który pomaga w oddzieleniu serwatki, a jednocześnie działa jako naturalny  środek  konserwujący. Gdy mleko  sfermentuje,  powstały  twaróg  jest  zawijany w  ściereczkę  jutową  i  prasowany w celu wytłoczenia pozostałej wody. Następnie jest suszony na słońcu i wędzony przez 28 dni w idealnej temperaturze, co zamienia twaróg mleczny w wyjątkowo twardy, wędzony, bogaty w białko ser.Zalecamy zabawę gryzakiem  i żucie go przez 15 minut, a następnie zabieranie go do następnego razu. Dzięki  temu Churpi będzie atrakcyjną przekąską, która nie zawsze jest dostępna. Dzięki temu wystarczy na dłużej. Twój  pies  cierpliwie  zmiękcza  gryzak  Churpi,  zanim  będzie mógł  żuć mniejsze  kawałki,  co  daje  godziny  radosnej,  jak  również  nieodparcie smakowitej rozrywki. Podobnie jak we wszystkich przypadkach, gdy pies coś gryzie, zaleca się nadzorowanie psa również podczas żucia Churpi. Końcową porcję gryzaka Churpi można umieścić w kuchence mikrofalowej na 45 sekund, aby uzyskać pyszne chrupiące ciasteczko, które pies pokocha. Pamiętaj, aby ostygło kilka minut!!  Jeśli pies połknie kawałek Churpi, nie należy wpadać w panikę, ponieważ przekąska ulega 100% strawieniu i nie uszkadza układu pokarmowego psa.

Churpi gryzak występuje w czterech rozmiarach:

Doskonałość Churpi wywodzi się ze starożytnej i popularnej himalajskiej receptury. Ponad 7000 lokalnych rolników z Himalajów produkuje twardy ser z mleka jaka i  lokalnej krowy zebu, które swobodnie wypasają się na wysokości ponad 4500 metrów. Zwierzęta te żywią się nieskażoną trawą i piją czystą wodę mineralną. Po skrupulatnym procesie produkcji objętej ścisłą kontrolą jakości, otrzymujemy wyjątkowąi  ekskluzywną,  w  100%  naturalną,  wolną  od  dodatków,  chemikaliów  i  konserwantów,  lekkostrawną  przekąskę  dla  psów.  Poza  tym przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu, a także pomagamy jego mieszkańcom.



Chrupki są idealne do zaspokojenia potrzeb starszych psów i szczeniąt, ponieważ gryzaki są dla nich za twarde. Churpi Himalayan Crunchies to smaczna i pożywna, chrupiąca struktura. Jego kształt jest idealny dla małych i średnich psów, aby cieszyć się chrupaniem. Doskonale nadają się również  dla  większych  psów,  jako  przekąska  średniej  wielkości.Weterynarze  wiedzą,  że  dla naszego  pupila  niezbędna  jest  kompletna  i  zbilansowana  dieta.  Aby  zaspokoić  potrzeby żywieniowe naszego psa potrzebujemy zdrowej, naturalnej i bardzo apetycznej diety, aby mógłw pełni rozwinąć swój potencjał. Dlatego ufają Churpi i polecają go swoim pacjentom.
Churpi Himalayan Bits to smaczna i pożywna, chrupiąca struktura. Ich kształt jest idealny dla małych i średnich psów, aby cieszyć się chrupaniem. Są również doskonałe dla większych psów, jako 100% naturalna nagroda. Churpi kawałki, są idealne do zaspokojenia potrzeb starszych psów i szczeniąt, ponieważ gryzaki są dla nich za twarde. Weterynarze wiedzą, że dla naszego pupila niezbędna jest kompletna i zbilansowana dieta. Aby zaspokoić potrzeby żywieniowe naszego psa potrzebujemy zdrowej, naturalnej  i bardzo apetycznej diety, aby mógł w pełni rozwinąć swój potencjał. Dlatego ufają Churpi i polecają go swoim pacjentom.Zawiera niezwykłe właściwości odżywcze, w  tym: Wapń: odpowiada za prawidłową budowę kości  i  zębów oraz poprawny wzrost  szczeniaka. Potas:  reguluje układ nerwowy  i  zapobiega zmęczeniu, osłabieniu  i skurczom mięśni. Cynk: odpowiada za  jakość sierści psa, przyśpiesza gojenie ran, zmiękcza skórę  i poprawia układ odpornościowy. Biotyna: zapobiega wypadaniui  nadmiernej  łamliwości  włosa,  przeciwdziała  łupieżowi  i  zaburzeniom  linienia,  poprawia metabolizmKwas foliowy: zmniejsza ryzyko chorób serca i zachorowania na raka. Żelazo, fosfor, magnez, mangan i sód Witaminy: A, B1, C, D, E i K zwiększają produkcję czerwonych i białych krwinek oraz poprawiają wzrok. Składniki: Mleko jaka i lokalnej krowy zebú, sok z limonki, sól. Gryzaki Churpi są bogate w białko (ok. 65 %), mają bardzo niską zawartość tłuszczu (ok. 5 %), praktycznie nie zawierają laktozy (<0,25 %)

Superfoods

CHURPI CRUNCHIES – CHRUPKI

CHURPI BITS – KAWAŁKI



Gryzaki  CANOPHERA  dla  psów,  wykonane  z  prawdziwego  drewna  kawowca,  są  idealnym  rozwiązaniemi posiadają wiele zalet:
Każdy pies ma naturalną potrzebę żucia. Często zauważamy to, gdy są szczeniakami, gdy nasi ukochani czworonożni przyjaciele obgryzają nasze meble lub nasze buty.Na wolności wilk czyści zęby, żując twarde kości i zajmuje się tym w okresie odpoczynku. Jednak nasze psy prawie nie gryzą kości. Aby zapewnić odpowiednią opiekę i higienę jamy ustnej, warto dać psom możliwość gryzienia.
–  Są bezkaloryczne, pozbawione składników zwierzęcych i sztucznych. Dzięki temu są odpowiednie nawet dla psów z nadwagą i alergiami.–  Ponieważ drewno kawowca jest znacznie twardsze niż drewnoz z naszych rodzimych lasów, Twój pies będzie żuł ten patyk przez bardzo długi czas.–  Nasze patyki do żucia dla psów wykonane są w 100% z drewna kawowca uprawianego w sposób zrównoważony. Żadne drzewo nie zostało dla nas    wycięte „dodatkowo”.

CANOPHERA dostarcza naturalne patyki, które zarówno zaspokajają pragnienie Twojego psa do gryzienia, jak i czyszczenia zębów. Jeśli Twój pies boi się rozstania z Tobą, denerwuje się w nieznanym i ruchliwym otoczeniu lub podczas podróży, nasze gryzaki to naturalny sposób na poradzenie sobie z tym problemem.Aby mieć pewność, że każdy pies znajdzie coś do gryzienia, nasze patyczki są dostępne w kilku rozmiarach. Dodatkowo nie szkodzimy środowiskuw  naszym  procesie  produkcyjnym.  Ponieważ  drewno  kawowe  jest  naturalnym produktem ubocznym produkcji  kawy,  żadne  drzewo  nie  jest wycinane tylko dla nas.

CANOPHERA ‑ patyki z drzewa kawowego dla psów

XS dla psów do 5kgS dla psów od 5 do 10kgM dla psów od 10 do 20kgL dla psów powyżej 20kg

Naturalne



SuperfoodsBENEBONE

Benebone to marka gryzaków dla psów, która zdobyła popularność dzięki swoim wytrzymałym i trwałym produktom. Benebone to gryzaki wykonane z nylonu, o naturalnych smakach, takich jak mięso, ryby, drewno klonowe czy masło orzechowe.W Benebone wiemy, że psy czynią nas lepszymi ludźmi — dzięki nim żyjemy zdrowiej i szczęśliwiej. Jesteśmy tutaj, aby czynić życie prostszym, łatwiejszym i przyjemniejszym dla psów i ludzi, którzy je kochają. Robimy to poprzez zaangażowanie w jakość, społeczność i dużą dawkę zabawy. Staramy się wywrzeć trwały, pozytywny wpływ na wszystkich, z którymi się stykamy.Przysmaki Benebone pomagają psom w naturalnym procesie żucia, co może wpłynąć na ich zdrowie jamy ustnej. Zaprojektowane są tak, aby zapewnić długi czas zabawy, jednocześnie nie stanowić zagrożenia dla zdrowia psa.Forma podąża za funkcją – psy nie mają kciuków, więc nasze produkty mają nieregularny i ergonomiczny kształt. Interakcja i wyzwania w trakcie zabawy sprawiają, że pies jest szczęśliwszy.Benebone oferuje  różne warianty gryzaków, dopasowane do potrzeb  i preferencji psów różnych  ras  i  rozmiarów. Przysmaki Benebone są produkowane w Stanach Zjednoczonych i spełniają standardy bezpieczeństwa żywnościowego.

„W Benebone wiemy, że psy czynią nas lepszymi ludźmi — dzięki nim żyjemy zdrowiej i szczęśliwiej.”



Naturalne BENEBONE
Wishbone  ‑  opatentowany  przez  Benebone Wishbone  to  nasz  produkt  flagowy.  To  był  nasz pierwszy produkt i nadal pozostaje hitem. Opatentowana zakrzywiona konstrukcja ułatwia psom chwytanie i żucie. Kiedy ostatnio sprawdzaliśmy, psy nie miały kciuków!

Dental Chew ‑ jest jak pyszna szczoteczka do zębów. Dzięki opatentowanym wypukłościom, które utrzymują zęby Twojego pupila w czystości, nasze nowo zaprojektowane gryzaki dentystyczne Benebone sprawią, że Twój pupil będzie błagał o wizytę u dentysty, aby pochwalić się perłową bielą swoich zębów.

Benebone Wishbone Bacon Small

Benebone Dental Chew Bacon Small

Benebone Wishbone Peanut Butter Medium

Benebone Dental Chew Bacon MediumBenebone Dental Chew Bacon Large

828500

880300

<14 kg

<14 kg

Mały

Mały

<27 kg

<27 kg<41 kg

Średni

ŚredniDuży

854111004033

854111004132

854111004019

854111004071854111004286

Benebone Wishbone

Benebone Dental Chew
Rozmiar

Rozmiar

Waga

Waga

SKU

SKU

Nazwa

Nazwa

EAN

EAN

818600

860350890300
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Rozmiar Waga SKU Nazwa EAN

Stick  ‑ w życiu na ogół prawdziwe rzeczy są  lepsze niż  imitacje. Jednak czasem trafia się coś lepszego. Prawdziwe patyki są brudne i rozpadają się. Co może być lepszego niż Benebone Stick o smaku naturalnego bekonu?

Fishbone ‑ to zabawka z korzyściami dla wszystkich: pies kochający ryby nie może jej się oprzeć, a dla ludzi jest prawie niewyczuwalna. Dla psa to jak wycieczka na targ rybny. Dla nas to tak, jakby nigdy nic się nie wydarzyło.

Benebone Bacon Stick Small

Benebone Fishbone Jack Salmon Tiny 2PK

Benebone Bacon Stick Medium

Benebone Fishbone Jack Salmon MediumBenebone Fishbone Jack Salmon LargeBenebone Fishbone Jack Salmon Giant

811300

665400

<14 kg

<7 kg

Mały

Bardzo mały

<27 kg

<27 kg<41 kg<54 kg

Średni

ŚredniDużyBardzo duży

854111004460

810054210344

854111004477

810054210078810054210085810054210320

Benebone Stick

Benebone Fishbone
Rozmiar Waga SKU Nazwa EAN

812350

420300430300440250



Naturalne BENEBONE
Puppy  ‑ nowa  linia gryzaków Benebone dla szczeniąt  jest  tylko odrobinę bardziej miękka, ale wciąż trwała i pełna naturalnego smaku. Twój szczeniak będzie zachwycony!

Zaggler ‑ zabawa w pościg i żucie. W życiu pogoń może być zabawniejsza niż schwytanie celu. Pełen smaku bekonu Zaggler jest w ciągłym ruchu. Zaggler to bekon bawiący się w trudnego do zdobycia. 

Benebone  Puppy  Pack: Maplestick/Bacon Zaggler

Benebone Zaggler Bacon SmallBenebone Zaggler Peanut Butter Medium

650400

610300

<7 kg

<14 kg

Bardzo małyBekon/Drzewo klonowe

Mały <27 kgŚredni

854111004705

854111004064854111004576

Benebone Puppy

Benebone Zaggler
Rozmiar

Rozmiar

Waga

Waga

SKU

Sku

Nazwa

Nazwa

EAN

EAN
621400
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Mervue Laboratories  to prywatna firma zajmująca się produkcją nutraceutyków i produktów specjalistycznych dla zwierząt, założona w Irlandii w 1986 roku. Mervue Laboratories szczyci się trzema dekadami doświadczenia w produkcji i dostarczaniu wysokoodżywczych preparatów na globalny  rynek produktów dla  zwierząt domowych. W Mervue dokładamy wszelkich  starań, aby wyznaczać  standardy w zakresie odkrywania, opracowywania i produkcji, wysokiej jakości weterynaryjnych nutraceutyków w celu poprawy zdrowia zwierząt domowych na całym świecie.Mervue Laboratories  to prywatna firma zajmująca  się produkcją nutraceutyków  i produktów specjalistycznych dla  zwierząt,  założona w Irlandii w 1986 roku. Mervue Laboratories szczyci się trzema dekadami doświadczenia w produkcji i dostarczaniu wysokoodżywczych preparatów na globalny  rynek produktów dla zwierząt domowych. W Mervue dokładamy wszelkich  starań, aby wyznaczać  standardy w zakresie odkrywania, opracowywania i produkcji, wysokiej jakości weterynaryjnych nutraceutyków w celu poprawy zdrowia zwierząt domowych na całym świecie.Zakłady  produkcyjne  zlokalizowane  w  Cork  w  Irlandii  wykorzystują  najnowsze  technologie,  aby  zapewnić  produkcję  zgodną z  najwyższymi  standardami  i  wymaganiami  GMP+.  Zespół  ds.  jakości  pracuje,  nad  zapewnieniem  najwyższej  jakości,  pełną identyfikowalność  produktu  i  ich  bezpieczeństwo.  Dzięki  szybko  rosnącemu  eksportowi  i  przemyślanemu  planowi  rozwoju  nowych produktów, Mervue Laboratories stała się jedną z najszybciej rozwijających się firm nutraceutycznych na świecie.Obecnie Mervue Laboratories produkuje ponad 120 różnych preparatów, wiele z nich jest dostosowanych do wymagań lekarzy weterynarii na całym świecie. Mervue Laboratories eksportuje do ponad 60 krajów na świecie.

Światowy lider w dziedzinie nutraucetyków weterynaryjnychdla zwierząt domowych. 
Mervue Laboratories

KRAJÓWNa rynku od 1986 r.

MERVUE



Naturalne
Celem Mervue jest zapewnienie dobrostanu i zdrowiazwierząt domowych na całym świecie

Każdy produkt z asortymentu Mervue Pet został opracowany tak, aby zaspokajać konkretne potrzeby żywieniowe, a co najważniejsze zrobiliśmy to dla radości Twojego zwierzaka.Badania i rozwój są kluczem do sukcesu Mervue Pet i są podstawą wszystkich naszych działań. Laboratoria Mervue zatrudniają zespół wysoko wykwalifikowanych  dietetyków,  lekarzy  weterynarii  i  chemików,  którzy  wykorzystują  najnowsze  badania  z  całego  świata  do  tworzenia najwyższej jakości produktów dla zwierząt.
Asortyment Mervue Pet oferuje elastyczność, dostarczając produkty w postaci płynnej, pasty i proszku. Każda formuła została specjalnie tak zaprojektowana, aby zaspokoić wyjątkowe wymagania żywieniowe i smakowe różnych ras i etapów życia zarówno kotów, jak i psów. Nasze produkty są testowane w oficjalnych laboratoriach sensorycznych w celu opracowania optymalnych receptur, ale także w praktyce, przez naszą rozszerzoną rodzinę właścicieli zwierząt domowych Mervue.
Wysokiej  jakości  standardy w połączeniu z naszą pasją, czynią Mervue Laboratories wiodącym producentem specjalistycznych produktów żywieniowych  dla  zwierząt.  Mervue  oferuje  klientom  unikalne  produkty  premium,  dla  zapewnienia  zdrowia,  dobrego  samopoczuciai szczęścia ich zwierząt.„NASZĄ PASJĄ JEST ZDROWIE I SZCZĘŚCIE ZWIERZĄT”

MERVUE



MERVUE

Wspiera zdrowie przewodu pokarmowego psa. ProBio została opracowana przez lekarzy weterynarii i łączy probiotyk Enterococcus faeciumz prebiotykami mannooligosacharydami  i       oraz kaolinem, dla zapewnienia zdrowej równowagi trawiennej. Zawiera niezbędne ‑glukanamiaminokwasy i witaminy. Składniki ProBio wspierają barierę śluzówkową jelit, metabolizm i poprawiają apetyt.Sposób podawania:Podawać doustnie lub dodawać do pokarmu. Podawać tak długo, jak to konieczne. Może też być podawany długoterminowo. ProBio można podawać szczeniętom powyżej 12 tygodnia życia. Zwierzęta powinny być nadzorowane podczas karmienia.Szczenię/bardzo mały pies<5 kg     1 mlMały pies 5‑10 kg        2 mlŚredni pies 10‑20 kg      3 mlDuży pies 20‑30 kg      5 mlBardzo duży pies>30 kg      8 mlNie stosować u szczeniaków poniżej 12 tygodnia życia bez konsultacji z lekarzem weterynarii. Jeśli twoja suka jest ciężarna lub karmiąca skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem produktu. Skład:  gliceryna,  ekstrakt  słodowy,  olej  słonecznikowy,  produkty  drożdżowe  (prebiotyk  mannooligosacharyd  I  β‑glukany)Dodatki/na 1 kg: dodatki odżywcze: 3a700 α tokoferol‑7500mg, 3a300 kwas askorbinowy‑5000mg, 3a841 D‑pantotenian wapnia‑500mg, 3a711 kwas nikotynowy‑500mg, 3a825 i ryboflawina‑1000mg, 3a820 tiamina‑1000mg, 3a711 menadion‑500mg, 3a831 chlorowodorek pirydoksyny‑1000mg,  cyjanokobalamina‑30000mcg,  aminokwasy:  3c410  L‑treonina‑50000mg,  3c381  leocyna‑400mg,  3c370 walina‑200 mg,  naturalne barwniki  i  aromaty;  inne  zootechniczne  dodatki:  probiotyk:  Enterococcus  faecium;  dodatki  technologiczne:  emulgatory,  konserwanty, przeciwutleniacze, środek przeciwzbrylający.Skład analityczny: olej surowy‑5,7%, białko surowe‑4,4%, popiół surowy‑12,8%, włókno surowe‑0,1%, sód‑<0,1%

Naturalnie łagodzi stres i uspokajaKarma uzupełniająca dla psów ‑ 30 ml

ProBio Karma uzupełniająca dla psów – 30 i 60 mlProbiotyki i prebiotyki

VetiCalm
Melisa ‑ wycisza i działa uspokajająco również na problemy trawienne, lęk separacyjny, zaburzenia snu, magnez ‑ zmniejsza stres i uspokaja, L‑teanina  ‑  nie  tylko  poprawia  nastrój,  ale  też  obniża  poziom  stresu  i  chroni mózg  oraz  serce, waleriana  ‑  działa  uspokajająco,  nasenniei odprężająco, L‑tryptofan ‑ aminokwas niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, utrzymania homeostazy jelitowej oraz funkcji  immunologicznych,  bierze  udział w  produkcji  serotoniny,  która  nazywana  jest  hormonem  szczęścia,  odpowiada między  innymi  za utrzymanie dobrego nastroju, odporność na stres, passiflora ‑ wykazuje niezwykle skutecznie działanie przeciwlękowe i uspokajające, przyczynia się do poprawy snu i obniżenia poziomu stresu, pomaga łagodzić silne emocje.Sposób podawania:
Dodać do jedzeniaNie przekraczać zalecanej dawki dobowej.Jeśli objawy niepokoju i stresu utrzymują się, skontaktuj się z lekarzem weterynarii w celu uzyskania porady. Skład: ekstrakt z zielonej herbaty ‑ naturalne źródło L‑teaniny, magnez, passiflora.Dodatki/na 1 litr: melisa lekarska 200 000 mg; waleriana 4000 mg, witaminy/na 1 litr: 3a370 Tauryna‑18 000mg, 3a314 Kwas nikotynowy‑5500 mg, 3a831 Witamina B6‑3000mg, aminokwasy/na 1 litr: 3c441Tryptofan‑3000mgSkład analityczny: wilgotność‑72%, białko surowe‑2%, popiół surowy‑1,5%, olej surowy‑0%, włókno surowe‑0%, sód‑0%

    1 ml na 1 kg wagi psa

β

Superfoods



Naturalne
Produkt do stosowania w okresie powrotu do zdrowia oraz podczas takich dolegliwości jak ostra biegunka i zaparcia. Zawiera witaminy i minerały, jak również przyswajalne węglowodany i błonnik. Diagel wykorzystuje niestrawne, rozpuszczalne w wodzie łuski babki płesznik do wchłaniania nadmiaru wody w przewodzie pokarmowym w przypadku biegunki oraz do regulacji perystaltyki jelit. Przywraca równowagę elektrolitów i glukozy. Chroni uszkodzoną błonę śluzową jelit. Wiąże patogeny, toksyny i inne niepożądane substancje i usuwa je razem z kałem.Sposób podawania:Diagel można podawać z jedzeniem lub rozpuścić w ciepłej wodzie (10 g Diagel na 125 ml wody) i posypać wilgotną lub mokrą karmę.Jeśli  podawana  jest  sucha  karma,  Diagel wstępnie  rozpuścić w  letniej wodzie  i wylać  roztwór  na  suchą  karmę.  Zwierzęta  powinny  być nadzorowane podczas karmienia. Jeśli twoja suka jest ciężarna lub karmiąca skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem produktu. 
    Duży pies 20‑30kg    3 saszetki (60g)/dzień     Bardzo duży pies>30kg   4 saszetki (80g)/dzień 
Jeśli objawy utrzymują się, skontaktuj się z lekarzem weterynarii w celu uzyskania porady.Diagel jest przeciwwskazany w przypadkach niedrożności jelitSkład: łuska babki płesznik, monohydrat dekstrozy, wodorowęglan sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, wodorotlenek magnezu.Dodatki/kg: dodatki technologiczne: emulgatory, konserwanty; środek przeciwzbrylający;dodatki dietetyczne: witaminy: 3a825ii ryboflawina‑750mg, 3a841 pantotenian wapnia‑750mg, 3a315 nikotynamid‑300mg, 3a820 tiamina‑250mg, 3a831 chlorowodorek pirydoksyny‑250mg.Skład analityczny: popiół surowy 20%, białko surowe 2,4%, włókno surowe 1,9%, olej surowy 1%, sód 4,6%, potas 1,4%, cukry ogółem 40 %.

Karma uzupełniająca dla psów > 20 kgDiagel MERVUE



S‑adenozylometionina ‑ zwiększa stężenie glutationu w wątrobie, bierze udział w wielu procesach biochemicznych, które pomagają utrzymać prawidłowe funkcje wątroby, przeciwutleniacze ‑  karczoch ‑ chronią żywe komórki i ich funkcje fizjologiczne,  obniża poziom cholesterolui wchłanianie cukrów, ostropest ‑   wspomaga trawienie, naturalną regenerację wątroby oraz wspiera utrzymanie jej fizjologicznych funkcji oczyszczających i odbudowujących. Sposób podawania:Odpowiedni dla szczeniąt po odstawieniu od matki. Dokładnie wymieszać z karmą.    Mały pies<5 kg       2 ml/dzień przez 30 dni    Średni pies 5‑15 kg    4 ml/dzień przez 30 dni    Duży pies 15‑30 kg    6 ml/dzień przez 30 dni    Bardzo duży pies>30 kg    8 ml/dzień przez 30 dniŚwieża woda pitna powinna być zawsze dostępna.Skład: karczoch 1200mg, ostropest 300mg, rozmaryn 300mg.Dodatki/na 60ml: α‑tokoferol373‑14 mg, 3a710 witamina K3‑40,44mg, 3a831 chlorowodorek pirydoksyny‑36mg, 3a315  nikotynamid‑ 198mg, 3a880  biotyna‑450  mcg,  cyjanokobalamina‑300mcg,  3a890  cholina‑1200mg,  E300  kwas  askorbinowy‑30mg,  inozytol‑17,4  mg, L‑karnityna‑636mg, aminokwasy, sole i analogi aminokwasów‑ Metionina (jako S‑adenozylometionina)‑1700mcg     Skład analityczny: wilgotność‑65,9%, białko surowe‑11,3%, popiół surowy‑3%, olej surowy‑1,71%, włókno surowe‑0,1 %, sód‑0,21 %

LiverPak500 Karma uzupełniająca dla psów ‑ 60 mlWspomaganie prawidłowego funkcjonowania wątroby

MERVUE Superfoods



L‑karnityna  ‑  chroni  komórki  mięśnia  sercowego  przed  uszkodzeniami  spowodowanymi  brakiem  dopływu  krwi,  wspomaga wydolność tlenową i wytrzymałość mięśni, tauryna ‑ odpowiada za prawidłową pracę serca, koenzym Q‑10 ‑ posiada właściwości przeciwutleniające, arginina ‑ poprawa funkcji śródbłonka i pojemności minutowej serca, witaminy C, D i E ‑ poprawiają krążenie i dotlenienie serca.Sposób podawania:Podawać poniższą dawkę codziennie przez minimum 14 dni. Po 14 dniach skonsultować się z lekarzem weterynarii.    Mały pies do 5 kg   2ml    Średni 5‑15 kg    8 ml    Duży 15‑30 kg    15 mlSkład i dodatki/na kg: 3a670a witamina D (25‑hydroksycholekalcyferol)‑60 000 j.m., 3a671 witamina D3 (chloekalcyferol)‑275 000 j.m., 3a700 witamina  E  (octan α  tokoferolu)‑20  000 mg,  3a300 witamina  C  (kwas  askorbinowy)‑20000mg,  3a370  tauryna‑75  000mg,  3a910L‑karnityna‑20 000mg, aminokwasy: L‑arginina‑20 000mg, koenzym Q10‑1000mg,Skład analityczny: wilgotność‑59%, białko surowe‑7,5%, popiół surowy‑0,4%, olej i tłuszcz surowy‑7%, włókno surowe‑0%

CardioCare Co‑Q10Karma uzupełniająca dla psów ‑ 30 mlPreparat zawierający witaminy i inne składniki odżywczewspomagające zdrowie serca u psów.

Naturalne MERVUE



EliteFlex Forte dla psów został specjalnie opracowany, aby wspierać zdrowie stawów i chrząstek orazwspomagać powrót do zdrowia po urazach. Okresy wzmożonej aktywności stawiają dodatkowe wymagania i obciążają mobilność psa. Ponadto starzenie się, spowalnia naturalny proces regeneracji u starszych psówKwasy Omega ‑ łagodzą stany zapalne, chondroityna ‑ zapobiega chorobie zwyrodnieniowej stawów, wyraźnie spowalnia jej postęp oraz zmniejsza  ból,  glukozamina  ‑  obniża  aktywność  wybranych  enzymów,  biorących  udział  w  degradacji  chrząstek  stawowych,zmniejsza stan zapalny, hamuje również rozpad chrząstki, która chroni końce kości w stawach, metylosulfinylometan (MSM) ‑kwas hialuronowy ‑ odpowiada za elastyczność tkanki łącznej, co czyni chrząstkę stawową odporną na czynniki mechaniczne.Sposób podawania:Odpowiedni dla szczeniąt po odstawieniu od matki. Wstrząsnąć przed użyciem. Dokładnie wymieszać z karmą.    Mały pies <5 kg      2 ml/dzień przez 30 dni     Średni pies 5‑15 kg    4 ml/dzień przez 30 dni    Duży pies 15‑30 kg    8 ml/dzień przez 30 dni    Bardzo duży pies>30 kg     12 ml/dzień przez 30 dniŚwieża woda pitna powinna być zawsze dostępna.Skład/na 5 ml: glukozamina, metylosulfinylometan ,chondroityna, kwasy Omega, kwas hialuronowy, rozmaryn.Dodatki/na  5ml:  3a700 witamina  E α‑tokoferol‑  50mg,  3a820  chlorowodorek  tiaminy‑  0,25mg,  chelat  cynkowy wodzianu aminokwasu‑ 29,4mg, chelat cynkowy wodzianu glicyny‑2,5mg, Skład analityczny: wilgotność‑60,4%, białko surowe‑6,7%, popiół surowy‑1,6%, olej i tłuszcz surowy‑9,93%, włókno surowe‑0,2%, sód‑0%

EliteFlexForte Karma uzupełniająca dla psów ‑ 150 mlPreparat wspomagający zdrowie i mobilność stawów dla psów

SuperfoodsMERVUE

Skład analityczny: wilgotność‑56%, białko surowe‑3%, popiół surowy‑6%, olej i tłuszcz surowy‑6%, włókno surowe‑0%, sód‑0,36%

EliteFlex Forte dla psów został  specjalnie opracowany, aby wspierać zdrowie stawów  i chrząstek oraz wspomagać powrót do zdrowia po urazach. Okresy wzmożonej aktywności stawiają dodatkowe wymagania i obciążają mobilność psa. Ponadto starzenie się, spowalnia naturalny proces regeneracji u starszych psów.Kwasy Omega ‑ łagodzą stany zapalne, chondroityna ‑ zapobiega chorobie zwyrodnieniowej stawów, wyraźnie spowalnia jej postęp oraz zmniejsza  ból,  glukozamina  ‑  obniża  aktywność  wybranych  enzymów,  biorących  udział  w  degradacji  chrząstek  stawowych, metylosulfinylometan  (MSM)  ‑  zmniejsza  stan  zapalny,  hamuje  również  rozpad  chrząstki,  która  chroni  końce  kości  w  stawach, kwas hialuronowy ‑ odpowiada za elastyczność tkanki łącznej, co czyni chrząstkę stawową odporną na czynniki mechaniczne.Sposób podawania:Odpowiedni dla szczeniąt po odstawieniu od matki. Dokładnie wymieszać z karmą.    Mały pies <5 kg‑       2 ml/dzień      Średni pies 5‑15 kg     4 ml dzień     Duży pies 15‑30 kg    8 ml/ dzień      Bardzo duży pies>30 kg     12 ml/dzień  Świeża woda pitna powinna być zawsze dostępna.Skład/na 60ml: glukozamina, kwasy Omega 3 i 6, metylosulfinylometan, kwas hialuronowy, chondroityna. Dodatki/na 60ml: 3a700 α Tokoferol‑ 600mg, chlorowodorek tiaminy‑ 3000mcg, chelat cynkowy wodzianu glicyny‑30mg, 

EliteFlexForte Karma uzupełniająca dla psów ‑ 60 mlPreparat wspomagający zdrowie i mobilność stawów dla psów



NaturalneSuperCoat

SuperCoat
Kwasy Omega ‑ dla zdrowej skóry i lśniącej sierści, witamina E ‑ pomaga w gojeniu się ran, zapobiega powstawaniu grzybicy oraz stanów zapalnych stawów, biotyna ‑ poprawia kondycję skóry, zapewnia błyszczącą sierść, wpływa na formowanie się okrywy włosowej, witaminy z grupy B ‑ poprawiają apetyt oraz stan skóry i sierści, cynk ‑ zapobiega wypadaniu i nadmiernej łamliwości włosa, przeciwdziała łupieżowi i zaburzeniom linienia, metylosulfinylometan (MSM) ‑ ważny dla silnej struktury włosów i regeneracji skóry.Sposób podawania:Odpowiedni dla szczeniąt po odstawieniu od matki. Wstrząsnąć przed użyciem. Dokładnie wymieszać z karmą.    Mały pies <5 kg      2,5 ml dzień     Średni pies 5‑15 kg    5 ml dzień     Duży pies 15‑30 kg    7,5 ml dzień     Bardzo duży pies>30 kg    10 ml dzień  Świeża woda pitna powinna być zawsze dostępna.Skład/na 60ml: rozmaryn, wodorosty, olej słonecznikowy (kwasy Omega 15mg)Dodatki:  3a700  witamina  E  α‑tokoferol‑50mg,  3a820  chlorowodorek  tiaminy‑1mg,  ryboflawina‑2,5mg,  3a831  chlorowodorek pirydoksyny‑2,5 mg,  cyjanokobalamina‑25mcg,  3a841 D‑pantotenian wapnia‑7,5mg,  3a316  kwas  foliowy‑1,0mg,  3a315  niacynamid‑3mg, 3a880 biotyna‑5mg, E6 chelat cynkowy wodzianu glicyny‑44mg, metylosulfinylometan‑400mgSkład analityczny: wilgotność‑89,2%, białko surowe‑0,2%, popiół surowy‑0,3%, olej surowy‑1,69%, włókno surowe‑0,2%, sód‑0%

Karma uzupełniająca dla psów ‑ 150 mlPreparat odżywczy dla zdrowia skóry i sierści psów

Kwasy Omega ‑ dla zdrowej skóry i lśniącej sierści, witamina E ‑ pomaga w gojeniu się ran, zapobiega powstawaniu grzybicy oraz stanów zapalnych stawów, biotyna ‑ poprawia kondycję skóry, zapewnia błyszczącą sierść, wpływa na formowanie się okrywy włosowej, witaminy z grupy B ‑ poprawiają apetyt oraz stan skóry i sierści, cynk ‑ zapobiega wypadaniu i nadmiernej łamliwości włosa, przeciwdziała łupieżowi i zaburzeniom linienia, metylosulfinylometan (MSM) ‑ ważny dla silnej struktury włosów i regeneracji skóry.Sposób podawania:Odpowiedni dla szczeniąt po odstawieniu od matki. Dokładnie wymieszać z karmą.    Mały pies<5 kg      2,5 ml dzień     Średni pies 5‑15 kg    5 ml dzień     Duży pies 15‑30 kg    7,5 ml dzień     Bardzo duży pies>30 kg    10 ml dzień Skład/na 60ml: rozmaryn, wodorosty, olej słonecznikowy (kwasy Omega 15mg)Dodatki: 3a700 α tokoferol‑260mg, chlorowodorek tiaminy‑12 mg, ryboflawina‑2,606mcg, 3a831 chlorowodorek pirydoksyny‑30mg, 3a3150 nikotynamid‑2,874mcg,  3a841  kwas  pantotenowy‑92mg,  3a880  biotyna‑60 mg,  3a316  kwas  foliowy‑12mg,  cyjanokobalamina‑300mcg, E6 Cynk‑45 mg, metylosulfinylometan‑3000 mgSkład analityczny: wilgotność‑54,9%, białko surowe‑9,5%, popiół surowy‑2,7%, olej surowy‑5,6%, włókno surowe‑0,05%, sód‑0,16%

Karma uzupełniająca dla psów ‑ 60 mlPreparat odżywczy dla zdrowia skóry i sierści psów

MERVUE



Echinacea ‑ , l‑karnityna ‑ niezbędna do pracy mięśni u starszych psów i tempa  naturalny suplement wzmacniający układ odpornościowywzrostu u młodych, ważny czynnik metabolizmu komórkowego, kwasy Omega ‑ dla zdrowej skóry i lśniącej sierści, witamina C ‑ wspomaga odporność i tworzenie naturalnych przeciwciał, witaminy z grupy B ‑ poprawiają apetyt i stan skóry i sierści.Sposób podawania:Odpowiedni dla szczeniąt po odstawieniu od matki. Dokładnie wymieszać z karmą.    Mały pies <5 kg      2,5 ml/dzień     Średni pies 5‑15 kg    5 ml//dzień     Duży pies 15‑30 kg    7,5 ml/dzień     Bardzo duży pies>30 kg    10 ml/dzień Skład/(na 60ml) : rozmaryn, echinacea‑600mg, olej słonecznikowy (kwasy Omega 1,064mcg)Dodatki/na  60ml:  3a700  witamina  E  α‑tokoferol‑459mg,  chlorowodorek  tiaminy  ‑30mg,  ryboflawina‑4,265mcg,  3a831 chlorowodorek pirydoksyny‑15 mg, kwas nikotynowy‑36mg, 3a841 kwas pantotenowy‑90mg, 3a880 biotyna‑12mg,3a316 kwas fol iowy‑150mcg,   cyjanokobalamina‑30mcg,   kwas  askorbinowy‑410mg,   cynk‑30mg,   L‑karni tyna‑600mgSkład  analityczny:  wilgotność‑63,9%,  białko  surowe‑9,4%,  popiół  surowy‑3,1%,  olej  surowy‑2,4%,  włókno  surowe‑0,1%,sód‑0,16%

Echinacea ‑ , l‑karnityna ‑ niezbędna do pracy mięśni u starszych psów i tempa  naturalny suplement wzmacniający układ odpornościowywzrostu u młodych, ważny czynnik metabolizmu komórkowego, kwasy Omega ‑ dla zdrowej skóry i lśniącej sierści, witamina C ‑ wspomaga odporność i tworzenie naturalnych przeciwciał, witaminy z grupy B ‑ poprawiają apetyt i stan skóry i sierści.Sposób podawania:Odpowiedni dla szczeniąt po odstawieniu od matki. Wstrząsnąć przed użyciem. Dokładnie wymieszać z karmą.    Mały pies <5 kg      2,5 ml/dzień     Średni pies 5‑15 kg    5‑7,5 ml/dzień     Duży pies 15‑30 kg    7,5‑10 ml/dzień     Bardzo duży pies>30 kg      10‑15 ml/dzień Świeża woda pitna powinna być zawsze dostępna.Skład/na 5ml: echinacea 50mg, rozmaryn.Dodatki/na 5ml: 3a700 witamina E α‑tokoferol‑50mg, kwas askorbinowy‑50mg, chlorowodorek tiaminy‑2,5mg, ryboflawina‑075mg, 3a831 chlorowodorek pirydoksyny‑2,5 mg, cyjanokobalamina‑25mcg, 3a841 D‑pantotenian wapnia‑7,5mg, 34314 kwas nikotynowy‑3mg, 3a316 kwas foliowy‑100mcg, 3a880 biotyna‑1mg, chelat cynkowy wodzianu glicyny‑50mg, L‑karnityna‑50mgSkład analityczny: wilgotność‑90,5%, białko surowe‑0,2%, popiół surowy‑1,9%, olej surowy‑1,64%, włókno surowe‑0,2%, sód‑0%

Karma uzupełniająca dla psów ‑ 60 mlPreparat wspomagający układ odpornościowyoraz powrót do zdrowia po chorobie.

Karma uzupełniająca dla psów ‑ 150 mlPreparat wspomagający układ odpornościowyoraz powrót do zdrowia po chorobie.

SuperfoodsMultiBoost

MultiBoost

MERVUE



Naturalne
Niezbędne minerały, w tym łatwo dostępne, wapń i fosfor oraz żelazo, cynk i jod.Niezbędne witaminy, w tym naturalna witamina E, witaminy A, D, H, K i witaminy z grupy B. Aktywne psy wykazują większe zapotrzebowanie na minerały i witaminy. Składniki zawarte w GoldForte sąistotną częścią ich diety. Starsze psy mają tendencję do wchłaniania mniejszej ilości witamin, minerałów i elektrolitów przez przewód pokarmowy i większej ich utraty przez nerki i drogi moczowe. Co więcej, niektóre starsze psy jedzą mniej (np. ze względu na choroby jamy ustnej) co powoduje, że ich dzienne zapotrzebowanie na witaminy i minerały nie zawsze jest zaspokojone.Skład analityczny: Popiół surowy‑90,5%, Sód‑5,1%, Fosfor‑6%, Wapń‑23,75%, Magnez‑2,79% Sposób podawania:  zależy od  ilości  kompletnej karmy. Gdy karma pełnoporcjowa stanowi 100% diety, należy  stosować mniejsze dawki GoldForte, wyższe dawki stosuje się, gdy karma pełnoporcjowa stanowi zredukowaną część diety. 1 płaska miarka = 7,0g. Dokładnie wymieszać z karmą.
     Szczenię <10kg       3g do 6g/dzień     Młody pies <20kg    6g do 12g/dzień     Dorosły pies <30     9g do 18g/dzień     Dorosły pies <40 kg    12g do 24g/dzień
.Dodatki/kg:  witaminy  i  prowitaminy:  E672  witamina  A‑500  000iu,  E671  witamina  D3‑50  000iu,  3a700  α  tokoferol‑5000  mg, cyjanokobalamina‑1000mcg, ryboflawina‑375mg, 3a831 chlorowodorek pirydoksyny‑250mg, tiamina‑250 mg, witamina K3‑50 mg, 3a315 niacynamid‑2000 mg, pantotenian wapnia‑875 mg, 3a316 kwas foliowy‑50 mg, biotyna‑12,5 mg, 3a890 chlorek choliny‑6250 mg, pierwiastki śladowe: E6 cynk ogółem‑3750 mg, E6 cynk chelatowany‑1875 mg, E4 miedź ogółem‑375 mg, E5 mangan ogółem‑250 mg, E2 jod ogółem‑50 mg, E8 selen ogółem‑3,75 mg, E1 chelat żelaza‑1500 mg, związki pierwiastków śladowych: E6  tlenek cynku‑2604 mg, E6 chelat  cynkowy wodzianu glicyny‑9053 mg, E4 siarczan miedzi‑1500 mg, E5 tlenek manganu‑403 mg, E2 bezwodny jodan wapnia‑80,6 mg, E8 selenian sodu‑8,2 mg, E1 chelat żelazawy i hydrat glicyny‑9375 mg.Odpowiednia do karmienia psów pracujących, suk rozpłodowych, reproduktorów, szczeniąt, młodych psów, psów starszych oraz w trakcie rekonwalescencji, pomaga zrównoważyć zapotrzebowanie na minerały i witaminy.

Karma uzupełniająca wszystkie zalecaneminerały i witaminy dla psów ‑ 1kgGoldForte  MERVUE

Skład: węglan wapnia, fosforan dwuwapniowy, chlorek sodu, tlenek magnezu, chlorek potasu



Wspiera mięśnie i stawy. Polecany dla psów pracujących i sportowych.Zawiera: Aminokwasy rozgałęzione (BCAA), Kreatyna, Gamma‑oryzanol, L‑karnitynaSkładniki aktywne: Lizyna, Treonina, L‑walina, L‑izoleucyna, L‑leucyna, Glicyna, Hydroksyprolina, Kwas glutaminowy, Alanina, Arginina, Kwas asparaginowy, Fenyloalanina, Histydyna, Tyrozyna, Seryna, Cystyna, Cysteina, Prolina.Sposób podawania:Odpowiedni dla szczeniąt po odstawieniu od matki. Dokładnie wymieszać z karmą.    Małe psy <5 kg      2 g/dzień    Średnie psy: 5 kg‑15 kg     5 g/dzień     Duże psy: 15‑30 kg    7,5 g/dzień     Bardzo duże psy: >30 kg     10 g/dzieńŚwieża woda pitna powinna być zawsze dostępna.Skład: glukoza, kreatyna, soja, otręby ryżowe, gamma oryzanol (1,5%)Dodatki/kg: aminokwasy,  ich sole i analogi:  3c301DL metionina‑40 000mg,  3.2.3 lizyna‑120 000 mg,  3.3.1 treonina 50 000 mg, 3c3.7.1 L‑walina‑20 000 mg, 3c3.8.1 L‑izoleucyna‑20 000 mg, L‑leucyna‑27 000 mg, glicyna‑3620 mg, prolina‑4300 mg, hydroksyprolina‑12500 mg, kwas glutaminowy‑ 15 200 mg, alanina‑3700 mg, arginina‑8050 mg, kwas asparaginowy‑3700 mg, fenyloalanina‑4200 mg, histydyna‑2200 mg, tyrozyna‑3100 mg, seryna‑4400 mg, cystyna‑1170 mg, cysteina‑150 mg, L‑karnityna‑25 000mgSkładniki analityczne: wilgotność‑5,2%, popiół surowy‑1,3%, białko surowe‑67,9%, włókno surowe‑0,5%, olej i tłuszcz surowy‑1,5%, sód‑0%.

Karma uzupełniająca dla psów ‑ 700 g Uzupełnienie aminokwasów i innych składników odżywczychwspomagających układ mięśniowy psów.AminoBoost  SuperfoodsMERVUE



VetiCoal karma uzupełniająca dla psów i kotów ‑ 30 i 60 ml Opracowana przez lekarzy weterynarii, dostarczająca składnikiodżywcze pomocne w następujących problemach: dolegliwościżołądkowe, wzdęcia, gazy, wchłanianie toksyn.
VetiCoal

Skład: węgiel aktywny, wodorosty. Dodatki/kg: dodatki technologiczne: emulgatory, środki konserwujące. Skład analityczny: białko surowe‑0,5%, oleje i tłuszcze surowe <0,1%, włókno surowe‑8,5%, wilgotność‑50%, popiół surowy‑6,1%, sód<0,1%.Sposób podawania:podawać zwierzęciu bezpośrednio za pomocą dołączonej strzykawki lub wymieszać z karmą. Dawkę podawania VetiCoal kotom i psom przedstawiono w poniższej tabeli. VetiCoal można podawać szczeniętom i kociętom od 12 tygodnia życia. Podczas karmienia VetiCoal należy nadzorować zwierzęta.
    Kocięta:    1‑2 kg ‑ 2ml          w stresujących sytuacjach: 2‑4ml    Koty:      2‑3 kg ‑ 3 ml          w stresujących sytuacjach: 3‑6ml                       3‑4 kg ‑ 4 ml          w stresujących sytuacjach: 4‑ 8ml                      4‑5kg ‑ 5 ml          w stresujących sytuacjach: 5‑10ml    Szczęnięta, małe psy:  <5kg ‑ 5 ml         w stresujących sytuacjach: 5‑10ml    Małe psy:     5‑10kg ‑ 10 ml          w stresujących sytuacjach: 10‑20ml    Średnie psy:     10‑20 kg ‑ 15 ml          w stresujących sytuacjach: 15‑30 ml    Duże psy:     20‑30 kg ‑ 25 ml          w stresujących sytuacjach: 30‑60 ml    Bardzo duże psy:   >30 kg ‑ 30 ml         w stresujących sytuacjach: 60 ml
Świeża woda pitna powinna być zawsze dostępna.Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Do spożycia wyłącznie dla zwierząt. Nie stosować VetiCoal u szczeniąt i kociąt poniżej 12 tygodnia życia bez uprzedniej konsultacji weterynaryjnej. Jeśli Twoja suka jest ciężarna lub karmiąca, przed podaniem skonsultuj się z lekarzem weterynarii. NIE wywoływać wymiotów  po  podaniu  VetiCoal.  W  przypadkach  nietolerancji  produktu  należy  zawsze  skontaktować  się  z  lekarzem weterynarii. Podawanie VetiCoal może powodować czernienie kału, co jest normalne. Jeśli ciemne odchody utrzymują się po zaprzestaniu stosowania, należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii.

Naturalne MERVUE



Superfoods
ProBio to karma uzupełniająca opracowana przez lekarzy weterynarzy, w celu wspierania zdrowia przewodu pokarmowego i odporności kotów. Zawiera korzystne bakterie probiotyczne, poprawiające florę jelitową i wspomagające proces trawienia. Aminokwasy, witaminy z grupy B, witaminy K, E, C wpływają korzystnie na barierę śluzówkową jelit i metabolizm.Sposób podawania:Podawać bezpośrednio za pomocą dołączonej strzykawki lub wymieszać z karmą.Podawać tak długo, jak uważa się to za konieczne lub długoterminowo. ProBio można podawać kociętom powyżej 12 tygodnia życia. Zwierzęta powinny być nadzorowane podczas karmienia.
    Kocięta 1‑2 kg     1 ml/dzień    Koty 2‑5 kg    2 ml/dzieńPodawać bezpośrednio za pomocą dołączonej strzykawki lub wymieszać z karmą.Podawać tak długo, jak uważa się to za konieczne lub długoterminowo. ProBio można podawać kociętom powyżej 12 tygodnia życia. Zwierzęta powinny być nadzorowane podczas karmienia.Skład:  gliceryna,  ekstrakt  słodowy,  olej  słonecznikowy,  produkty  drożdżowe  (prebiotyczne  mannooligosacharydy  i  beta‑glukany). Dodatki/kg: dodatki  technologiczne: emulgatory, konserwanty, przeciwutleniacze, środek przeciwzbrylający; Dodatki odżywcze: 3A700 alfa‑tokoferol‑7500 mg,  3A300  kwas  askorbinowy‑5000 mg,  3A841  d‑pantotenian wapnia‑6000 mg,  3A711  kwas  nikotynowy‑500 mg,  3A825i ryboflawina‑2000  mg,  3A820  tiamina‑  1mg,  3a711  menadion‑500mg,  3a831  chlorowodorek  pirydoksyny‑1000mg,  cyjanokobalamina‑ 30 000mcg; aminokwasy: 3c410 L‑treonina‑50 000 mg; 3c381  leucyna‑400mg, 3c370  walina‑200mg;  naturalne  barwniki  i  aromaty;  stabilizatorflory jelitowej 4b1705 probiotyk Enterococcus faecium (NCIMB 10415, 3X1011cfu).Skład analityczny: wilgotność‑60,4%, białko surowe‑4,4%, popiół surowy‑12,8%, olej surowy‑5,7%, włókno surowe‑0,1%, sód‑< 0,1%

ProBio Karma uzupełniająca dla kotów i kociąt ‑ 15 ml

MERVUE



Naturalne
Produkt do stosowania w okresie powrotu do zdrowia oraz podczas takich dolegliwości jakostra biegunka i zaparcia. Zawiera witaminy i minerały, jak również przyswajalne węglowodanyi błonnik. Diagel wykorzystuje niestrawne, rozpuszczalne w wodzie łuski babki płesznik dowchłaniania nadmiaru wody w przewodzie pokarmowym w przypadku biegunki oraz do regulacji perystaltyki  jelit. Przywraca równowagę elektrolitów i glukozy. Chroni uszkodzoną błonę śluzową jelit. Wiąże patogeny, toksyny i inne niepożądane substancje i usuwa je razem z kałem.Sposób podawania:Diagel można podawać z jedzeniem lub rozpuścić w ciepłej wodzie (10 g Diagel na 125 ml wody) i posypać wilgotną lub mokrą karmę. Jeśli podawana jest sucha karma, Diagel wstępnie rozpuścić w letniej wodzie i wylać roztwór na suchą karmę.Zwierzęta powinny być nadzorowane podczas karmienia. Jeśli twoja suka jest ciężarna lub karmiąca skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem produktu.    Kocięta 1‑2kg    1/2 saszetki (5g)/dzień    Kot<5kg      1 saszetka (10g)/dzień     Szczenię<2kg    1/2 saszetki (5g)/dzień     Mały pies 5‑10kg    2 saszetki (20g)/dzień    Średni pies 10‑20kg    4 saszetki (40g)/dzieńDiagel jest przeciwwskazany w przypadkach niedrożności jelitNie przekraczać zalecanej dawki.Skład: łuska babki płesznik, monohydrat dekstrozy, wodorowęglan sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, wodorotlenek magnezu.Dodatki/kg: dodatki technologiczne: emulgatory, konserwanty; środek przeciwzbrylający; Dodatki dietetyczne: witaminy: 3a825ii  ryboflawina 750mg, 3a841 pantotenian wapnia 750mg, 3a315 nikotynamid 300mg, 3a820 tiamina 250mg, 3a831 chlorowodorek pirydoksyny 250mg.Skład analityczny: popiół surowy 20%, białko surowe 2,4%, włókno surowe 1,9%, olej surowy 1%, sód 4,6%, potas 1,4%, cukry ogółem 40,0%.

Karma uzupełniająca dla kotów i psów < 20kg

MERVUEDiagel

Jeśli twoja suka jest ciężarna lub karmiąca skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem produktu. Jeśli objawy utrzymują się, skontaktuj się z lekarzem weterynarii w celu uzyskania porady.



Superfoods
Karma uzupełniająca dla kotów ‑ 30 mlWsparcie układu odpornościowego kotów

Echinacea  ‑ , wodorosty  ‑  źródło minerałów  takich  jak  żelazo,  jod, potas,  inne  naturalny  suplement wzmacniający układ odpornościowypierwiastki śladowe, o właściwościach bakteriostatycznych, dotleniających i regenerujących, L‑lizyna ‑ wspomaga łagodzenie objawów FHVi ogranicza zaraźliwość wirusa.Sposób podawania:Produkt odpowiedni dla kociąt i kotów dorosłych.Dokładnie wymieszać z pokarmem.    Dorosłe koty    1‑2 ml dzień    Kocięta     1 ml dzień    Świeża woda pitna powinna być zawsze dostępna.Skład: echinacea, wodorosty, glukoza.Dodatki: 3c322 L‑lizyna 250000mg, 3a370 tauryna 10000mgSkład analityczny: wilgotność‑62%, białko surowe‑24%, popiół surowy‑1,1%, olej surowy‑0,1%, włókno surowe‑0,3%, sód‑0%

Lysine 100
MERVUE



Naturalne

EliteFlex Forte dla kotów został specjalnie opracowany, aby wspierać zdrowie stawów i chrząstekoraz wspomagać powrót do zdrowia po urazach. Okresy wzmożonej aktywności stawiają dodatkowe wymagania i obciążają mobilność kota. Ponadto starzenie się, spowalnia naturalny proces regeneracji u starszych kotów.Kwasy Omega ‑ łagodzą stany zapalne, chondroityna ‑ zapobiega chorobie zwyrodnieniowej stawów, wyraźnie spowalnia jej postęp oraz zmniejsza  ból,  glukozamina  ‑  obniża  aktywność  wybranych  enzymów,  biorących  udział  w  degradacji  chrząstek  stawowych, metylosulfinylometan  (MSM)  ‑zmniejsza  stan  zapalny,  hamuje  również  rozpad  chrząstki,  która  chroni  końce  kości  w  stawach, kwas hialuronowy ‑ odpowiada za elastyczność tkanki łącznej, co czyni chrząstkę stawową odporną na czynniki mechaniczne.Sposób podawania:Podawać każdemu kotu indywidualnie. Wstrząsnąć przed użyciem. Dokładnie wymieszać z pokarmem.    Koty dorosłe:      2,5ml/dzień przez 30 dni    Koty dorosłe i kocięta:     1,5ml długoterminowoŚwieża woda pitna powinna być zawsze dostępna.Skład: glukozamina, chondroityna, rozmaryn.Dodatki/na 2,5ml: 3a700 α Tokoferol‑12,5mg, chlorowodorek tiaminy‑ 0,125mg, kwas askorbowy‑ 0,25mg, cynk‑ 1,25mg, metylosulfinylometan‑275mg, tauryna‑25mg, walina‑0,5mg, izoleucyna‑0,9mg, leucyna‑0,9mg, kwas hialuronowy‑1900mcgSkład analityczny: wilgotność‑63,5%, białko surowe‑9%, popiół surowy‑1,5%, olej surowy‑0,1%, włókno surowe‑0,4%, sód‑0%

Karma uzupełniająca dla kotów ‑ 150 mlPreparat wspomagający zdrowie i mobilność stawów dla kotów EliteFlex Forte

MERVUE

EliteFlex Forte dla kotów został specjalnie opracowany, aby wspierać zdrowie stawów i chrząstek oraz wspomagać powrót do zdrowia po urazach. Okresy wzmożonej aktywności stawiają dodatkowe wymagania i obciążają mobilność kota. Ponadto starzenie się, spowalnia naturalny proces regeneracji u starszych kotów.Kwasy Omega ‑ łagodzą stany zapalne, chondroityna ‑ zapobiega chorobie zwyrodnieniowej stawów, wyraźnie spowalnia jej postęp oraz zmniejsza  ból,  glukozamina  ‑  obniża  aktywność  wybranych  enzymów,  biorących  udział  w  degradacji  chrząstek  stawowych, metylosulfinylometan (MSM) ‑ kwas hialuronowy zmniejsza stan zapalny, hamuje również rozpad chrząstki, która chroni końce kości w stawach, ‑ odpowiada za elastyczność tkanki łącznej, co czyni chrząstkę stawową odporną na czynniki mechaniczne.Sposób podawania:Podawać każdemu kotu indywidualnie. Dokładnie wymieszać z pokarmem.    Koty dorosłe      2,5ml/dzień przez 30 dni    Koty dorosłe i kocięta    1,5ml długoterminowoŚwieża woda pitna powinna być zawsze dostępna.Skład: glukozamina‑3 720 mg, chondroityna‑1500mg, kwas hialuronowy 24 000mcgDodatki/na 30ml: 3a700 α Tokoferol‑150mg, chlorowodorek tiaminy‑26mcg, kwas askorbowy‑3000mcg, cynk‑15mg, metylosulfinylometan‑900mg, tauryna‑300mg, walina‑6000mcg, leucyna‑10000mcg Skład analityczny: wilgotność‑80,5%, białko surowe‑14,3%, popiół surowy‑2,5%, olej surowy‑2,38%, włókno surowe‑0,1%, sód‑0,39%

Karma uzupełniająca dla kotów ‑ 30 mlWsparcie układu odpornościowego kotówEliteFlex Forte



Superfoods
Echinacea ‑ , l‑karnityna ‑ niezbędna do pracy mięśni u starszych kotów i tempa  naturalny suplement wzmacniający układ odpornościowywzrostu u młodych kotów, ważny czynnik metabolizmu komórkowego, kwasy Omega  ‑ dla zdrowej skóry  i  lśniącej sierści, witamina C  ‑ wspomaga odporność i tworzenie naturalnych przeciwciał, witaminy z grupy B ‑ poprawiają apetyt i stan skóry i sierści, tauryna ‑ odpowiada za prawidłową pracę serca, płodność oraz dobry wzrok.Sposób podawania:Podawać każdemu kotu indywidualnie. Dokładnie wymieszać z pokarmem.    Koty dorosłe      2,5ml/dzień przez 30 dni    Koty dorosłe i kocięta    1,5ml długoterminowoŚwieża woda pitna powinna być zawsze dostępna.Skład: echinacea (300mg/30ml), rozmaryn.Dodatki:/na 30ml: 3a700 α Tokoferol‑221,68mg, 3a300 kwas askorbowy‑30mg, 3a820 chlorowodorek tiaminy‑9,64mg, ryboflawina‑2,98mg, 3a831 chlorowodorek pirydoksyny‑11,38mg, cyjanokobalamina‑87mcg, 3a841 D‑pantotenian wapnia‑44,91mg, 3a314 nikotynamid‑18,33mg, 3a316 kwas foliowy‑600mcg, 3a880 biotyna‑5,81mg, cynk‑ 15mg, 3a910 L‑karnityna‑297mg, 3a370 tauryna‑30mgSkład analityczny: wilgotność‑74,3%, białko surowe‑1,4%, popiół surowy‑0,4%, olej surowy‑11%, włókno surowe‑0%, sód‑0,015%

Karma uzupełniająca dla kotów ‑ 30 mlPreparat dla kotów zawierający witaminy i minerały.MultiBoostMERVUE

Echinacea ‑ ,  naturalny suplement wzmacniający układ odpornościowyl‑karnityna ‑ niezbędna do pracy mięśni u starszych kotów i tempa wzrostu u młodych kotów, ważny czynnik metabolizmu komórkowego, kwasy Omega ‑ dla zdrowej skóry i lśniącej sierści, witamina C ‑ wspomaga odporność i tworzenie naturalnych przeciwciał, witaminy z grupy B ‑ poprawiają apetyt i stan skóry i sierści, tauryna ‑ odpowiada za prawidłową pracę serca, płodność oraz dobry wzrok.Sposób podawania:Podawać każdemu kotu indywidualnie. Wstrząsnąć przed użyciem. Dokładnie wymieszać z pokarmem.    Koty dorosłe      2,5ml/dzień przez 30 dni    Koty dorosłe i kocięta    1,5ml długoterminowoŚwieża woda pitna powinna być zawsze dostępna.

Karma uzupełniająca dla kotów ‑ 150 mlPreparat dla kotów zawierający witaminy i minerały..MultiBoost

Skład: echinacea (25mg/2,5ml), rozmaryn.Dodatki/(na 2,5ml): 3a700α Tokoferol‑18,47mg, 3a300 kwas askorbowy‑2,5mg, 3a820 chlorowodorek tiaminy‑80mg, ryboflawina‑0,25mg, 3a831 chlorowodorek pirydoksyny‑0,95mg, cyjanokobalamina‑7,25mcg, 3a841 D‑pantotenian wapnia‑3,74mg, 3a314 nikotynamid‑1,53mg, 3a316 kwas foliowy 3a316‑50mcg, 3a880 biotyna‑0,48mg, cynk‑1,25mg, 3a910 L‑karnityna‑24,75mg, 3a370 tauryna‑2,5mgSkład analityczny: wilgotność‑76,5%, białko surowe‑1,4%, popiół surowy‑0,14%, olej surowy‑11%, włókno surowe‑0%, sód‑0,015%



Naturalne MERVUE

Kwasy Omega witamina E  pomaga w gojeniu się ran, zapobiega powstawaniu grzybicy oraz stanom  ‑ dla zdrowej skóry i lśniącej sierści,   ‑zapalnym  stawów biotyna   ,  ‑  poprawia  kondycję  skóry,  zapewnia  błyszczącą  sierść,  wpływa  na  formowanie  się  okrywy  włosowej,witaminy z grupy B  cynk ‑ poprawiają apetyt oraz stan skóry i sierści,  ‑ zapobiega wypadaniu i nadmiernej łamliwości włosa, przeciwdziała łupieżowi i zaburzeniom linienia,  ‑ ważny dla silnej struktury włosów i regeneracji skóry.metylosulfinylometan (MSM) Sposób podawania: Podawać każdemu kotu indywidualnie. Dokładnie wymieszać z pokarmem.    Koty dorosłe    2ml (przez pierwsze 30 dni)    Kocięta     1ml (długoterminowo)Skład: olej słonecznikowy (kwasy Omega 58,2mg), rozmaryn, wodorosty.Dodatki/na 30ml: 3a700α‑tokoferol‑300mg, chlorowodorek tiaminy‑6 mg, ryboflawina‑15 mg, 3a831 chlorowodorek pirydoksyny‑15 mg, cyjanokobalamina‑150mcg, 3a314 niacyna‑18mg, 3a841 kwas pantotenowy‑45mg, 3a880 biotyna‑30mg, 3a316 kwas foliowy‑6mg, E6 cynk chelatowany‑22,5mg, E6 chelat cynkowy  wodzianu  glicyny‑264mg,  metylosulfinylometan‑2400mgSkład analityczny: wilgotność‑84%, białko surowe‑0,6%, popiół surowy‑0,5%, olej i tłuszcz surowy‑1,07%, włókno surowe‑0,1%, sód‑0%.

Karma uzupełniająca dla kotów ‑ 30 mlKarma uzupełniająca opracowana przez lekarzyweterynarzy dla zdrowia skóry i sierści kotów
SuperCoat
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