


З 2014 року торгова марка ProVET працює в напрямку забезпечення
ефективної профілактики паразитів, з 2019 року – виробництво на власних 
потужностях.
Ми постійно ведемо розробку нових продуктів і вдосконалюємо систему
контролю якості для максимальної ефективності.

Нас знають споживачі;
рекомендують ветеринари;

поважають партнери

Приєднуйтеся до співпраці!

Переваги ТМ ProVET:

• Оптимальний широкий спектр препаратів для
всіх видів профілактики з урахуванням
особливостей усіх улюбленців
• Використання рецептур кращих зарубіжних 
аналогів
• Спеціально розроблений матеріал нашийників 
(покращене поглинання й утримання діючих 
речовин; еластичність і зручність)
• Контроль якості продукц� на кожному етапі 
виробництва
• Унікальні продукти (лінійки «Мега
Стоп» і «ЕкоВет»)
• Використання новітнього обладнання
• Доступна ціна
• ТМ ProVET – єдиний виробник препаратів 
хобі-групи, атестований за системою GMP
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ПРофiлайн
нашийник протипаразитарний
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Art. PR241022
Нашийник фіолетовий 
«ПрофіЛайн»
Для собак та котів

35 см
Кількість в упаковці
10 шт.

Art. PR241021
Нашийник фуксія 
«ПрофіЛайн»
Для собак та котів

35 см
Кількість в упаковці
10 шт.

Art. PR241020
Нашийник кораловий 
«ПрофіЛайн»
Для собак та котів

35 см
Кількість в упаковці
10 шт.

Art. PR241019
Нашийник помаранчевий 
«ПрофіЛайн»
Для собак та котів

35 см
Кількість в упаковці
10 шт.

Art. PR241017
Нашийник зелений 
«ПрофіЛайн»
Для собак та котів

35 см
Кількість в упаковці
10 шт.

Склад і фармакологічні властивості
10,0 г нашийника (поліхлорвінілова стрічка) містять діючу речови-
ну: пропоксур – 0,85 г. Допоміжні речовини: поліхлорвінілова 
стрічка. Діюча речовина препарату пропоксур виявляє контактну 
дію на ектопаразитів як контактна отрута, викликаючи токсичну 
акумуляцію нейрогормону ацетилхоліну на холінергічних нервових 
закінченнях, внаслідок чого настає загибель ектопаразитів (бліх, 
кліщів, вошей та інших). Для ссавців пропоксур нетоксичний.

Показання до застосування
Профілактика та лікування собак і котів при ураженні ектопарази-
тами: блохами (Ctenocephalides spp., Pulex irritans), волосоїдами
(Trichodectes canis, Felicola subrostratus), вошами (Linognathus 
setosus), паразитоформними кліщами (Ixodes spp., Hyalomma spp., 
Dermacentor spp., Haemaphysalis spp., Rhipicephalus spp.)
на імагінальній та личинковій стадіях розвитку.

Спосіб застосування та дозування
Для великих собак пропонується нашийник довжиною 70 см. Для 
дрібних собак і котів – нашийник довжиною 35 см.
Нашийник виймають з упаковки та одягають на шию тварини, 
фіксуючи таким чином, щоб між шиєю та нашийником залишався 
невеликий проміжок. Нашийник повинен бути вільним на шиї 
і не стримувати зростання тварини. Підігнаний належним чином 
нашийник у закріпленому стані повинен вільно рухатися.
Постійне використання нашийника забезпечує захист тварин від 
бліх на термін до 5 місяців, від кліщів – до 10 тижнів.
Ефективність д� нашийника та тривалість захисту залежить від 
довжини та стану шерсті, виду збудника та інтенсивності інваз�. 
Тварин із скуйовдженою та брудною шерстю перед застосуванням 
нашийника слід вимити шампунем.
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ПРофiлайн
нашийник протипаразитарний

Art. PR241027
Нашийник фіолетовий 
«ПрофіЛайн»
Для собак

70 см
Кількість в упаковці
10 шт.

Art. PR241026
Нашийник фуксія 
«ПрофіЛайн»
Для собак

70 см
Кількість в упаковці
10 шт.

Art. PR241024
Нашийник кораловий 
«ПрофіЛайн»
Для собак

70 см
Кількість в упаковці
10 шт.

Art. PR241025
Нашийник помаранчевий 
«ПрофіЛайн»
Для собак

70 см
Кількість в упаковці
10 шт.

Art. PR241023
Нашийник зелений 
«ПрофіЛайн»
Для собак

70 см
Кількість в упаковці
10 шт.

Протипоказання
Не застосовувати цуценятам та кошенятам віком до 8 тижнів.
Не застосовувати хворим і ослабленим тваринам, а також 
тваринам, чутливим до складників препарату.
Не застосовувати тваринам із захворюваннями шкіри та ушкод-
женнями шкірного покрову. Не застосовують самкам під час 
вагітності і лактац�.

Форма випуску
Нашийник герметично запакований у фольгований пакет
і вкладений у картонну коробку.
Для котів та дрібних собак – нашийник довжиною 35 см; для 
великих собак – нашийник довжиною 70 см.

Зберігання
Зберігати нашийник у закритій упаковці в сухому, недоступному 
для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів 
при температурі від 0 °С до 30 °С.

Термін придатності: 5 років. 
Термін придатності після відкриття упаковки - 5 місяців.



Art. PR240988

«ПрофіЛайн» краплі протипаразитарні 

Для котів масою тіла до 4 кг

0,5 мл — 4 ампули
Кількість в упаковці
6 шт.

Art. PR241265

0,5 мл — 1 ампула

10 шт.

«ПрофіЛайн» краплі протипаразитарні

Art. PR240989

Для котів масою тіла від 4 до 8 кг

1,0 мл — 4 ампули
Кількість в упаковці
6 шт.

Art. PR241267 

1,0 мл — 1 ампула

10 шт.

«ПрофіЛайн» краплі протипаразитарні

Art. PR240990

Для собак масою тіла до 4 кг

0,5 мл — 4 ампули
Кількість в упаковці
6 шт.

Art. PR241266 

0,5 мл — 1 ампула

10 шт.
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ПРофiлайн
краплі спот-он протипаразитарні
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Склад і фармакологічні властивості
Препарат містить діючі речовини: фіпроніл – 10%; S-метопрен – 10%.
Допоміжні речовини: пропіленгліколь. Препарат належить до комбінова-
них інсекто-акарицидних препаратів. Має виражену дію до преімагіналь-
них та імагінальних фаз розвитку бліх (Ctenocephalides spp.), вошей 
(Linognathus spp.), волосоїдів (Trichodectes canis, Felicola subrostratus) та 
паразитоформних кліщів (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes 
spp.), які паразитують на тілі собак і котів.
Механізм д� фіпронілу полягає в блокуванні ГАМК-залежних рецепторів 
паразитів, порушенні передачі нервових імпульсів, що призводять
до ураження нервової системи ектопаразитів і загибелі. Фіпроніл
не впливає на центральну нервову систему тварин.
S-метопрен – аналог ювенільного гормону, який діє як регулятор росту 
комах,  пригнічує ріст та морфологічний розвиток їх на стадіях яйця, 
личинки і лялечки завдяки антагонізму з екдизоном, який відповідає
за ріст та розвиток личинки. Овоцидна дія S метопрену проявляється
в результаті прямого проникнення в оболонку відкладених яєць.

Показання до застосування
Профілктика і лікування собак та котів при захворюваннях, спричинених 
ектопаразитами: блохами (Ctenocephalides spp.), вошами (Linognathus 

spp.), волосоїдами (Trichodectes canis, Felicola subrostratus) та паразито-
формними кліщами (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.).
Профілактика та лікування собак і котів при блошиному алергічному 
дерматиті.

Спосіб застосування та дозування
Препарат застосовують зовнішньо, наносячи його безпосередньо
на шкіру у місця, недоступні для злизування (ділянка холки та вздовж 
хребта).
Препарат наносять на суху неушкоджену шкіру. Виймають піпетку
з однією дозою і тримаючи вертикально, відрізають � кінчик. Розділяють 
шерсть тварини і наносять препарат безпосередньо на шкіру між 
лопатками біля основи шиї.
Препарат застосовують різного фасування відповідно до мінімальної 
дози, яка залежить від маси тіла тварини.
Обробку тварин проводять протягом сезонної активності паразитів 
за необхідності, але не частіше ніж один раз на 30 діб.
З метою профілактики ураження ектопаразитами необхідно періодично 
змінювати або обробляти відповідними інсектицидними засобами 
підстилки для тварин та проводити регулярне прибирання місць їхнього 
перебування.



Дозування для котів

Маса тіла тварини, кг Розмір піпетки, мл Кількість піпеток

до 4 0,5 1

від 4 до 8 1,0 1

більше 8 Відповідна комбінація піпеток

Дозування для собак

Маса тіла тварини, кг Розмір піпетки, мл Кількість піпеток

до 4 0,5 1

від 4 до 10 1,0 1

від 10 до 20 2,0 1

від 20 до 40 3,0 1

Більше 40 Відповідна комбінація піпеток

 

 Art. PR240991

Для собак масою тіла від 4 до 10 кг

1,0 мл — 4 ампули
Кількість в упаковці
6 шт.

 Art. PR241268

1,0 мл — 1 ампула
Кількість в упаковці
10 шт.

«ПрофіЛайн» краплі протипаразитарні

Art. PR240992

Для собак масою тіла від 10 до 20 кг

2,0 мл — 4 ампули
Кількість в упаковці
6 шт.

Art. PR241269

2,0 мл — 1 ампула

10 шт.

«ПрофіЛайн» краплі протипаразитарні

Art. PR240993

Для собак масою тіла від 20 до 40 кг

3,0 мл — 4 ампули
Кількість в упаковці
6 шт.

Art. PR241270 

3,0 мл — 1 ампула

10 шт.

«ПрофіЛайн» краплі протипаразитарні
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ПРофiлайн
краплі спот-он протипаразитарні

Протипоказання
Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам. 
Не застосовувати цуценятам та кошенятам віком до 8 тижнів.
Не застосовувати тваринам з індивідуальною підвищеною чутливістю
до компонентів препарату.
Не застосовувати разом з іншими інсектоакарицидними препаратами.

Форма випуску
Полімерні піпетки по 0,5 мл, 1,0 мл, 2,0 мл, 3,0 мл, упаковані у картонні
коробки по 1 та 4 шт.

Зберігання
Зберігати в сухому, недоступному для дітей та тварин місці, окремо від 
продуктів харчування і кормів при температурі від 0 °С до 30 °С.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PR241113
«ЕкоВет» 
спрей
Для собак і котів

100 мл
Кількість в упаковці
15 шт.

Art. PR241114
«ЕкоВет»  
спрей
Для собак і котів

250 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСIБ

ЕКОВЕТ
спрей

6

Спрей для зовнішнього застосування для котів та собак захищає від 
найбільш розповсюджених видів ектопаразитів та дбає про 
бездоганний зовнішній вигляд вашого улюбленця. Засіб має 
виражений репелентний ефект проти бліх, вошей, кліщів
та переносників небезпечних захворювань комарів, москітів та мух. 
Це досягається завдяки поєднанню ретельно підібраних, виключно 
природних компонентів: олій герані маргози, гвоздики
та екстракту ванілі. 

Склад
Олія герані, олія маргози, олія гвоздики та екстракт ванілі, салімікс, 
дистильована вода, спирт ізопропіловий.
Складові компоненти продукту мають властивість доповнювати
та посилювати дію одне одного, за рахунок чого досягається 
косметичний ефект, маскується неприємний запах від тварин, 
покращується стан шкіри і шерсті. У випадках подразнень
та мікротравм на шкірі засіб сприяє швидшому загоєнню
та відновленню епідермісу.

Застосування
Застосовують цуценятам та кошенятам з 4-тижневого віку
та дорослим тваринам. Перед обробкою флакон ретельно 
струшують. Однією рукою засіб розпилюють на тулуб тварини
з відстані 10-20 см, другою рукою піднімають шерсть тварини 
проти напрямку росту, таким чином, щоб засобом обробити
не тільки шерсть до повного зволоження, а й шкіру. Рекомендуєть-
ся обробити також подушечки лап. При обробці запобігати 
потраплянню в очі та на слизові оболонки. Обробку тварини 
рекомендовано проводити протягом сезонної активності паразитів 
за необхідності.

Протипоказання
Не застосовувати тваринам з індивідуальною чутливістю
до складових компонентів продукту.

Форма випуску
Полімерні флакони об’ємом 100 мл і 250 мл з розпилювачем.

Зберігання
Зберігати в сухому, недоступному для дітей і тварин місці, окремо 
від продуктів харчування та кормів при температурі від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності: 2 роки.



Art. PR241116
Нашийник «ЕкоВет»
Для собак

70 см
Кількість в упаковці
10 шт.

Art. PR241115
Нашийник «ЕкоВет»
Для котів і дрібних собак

35 см
Кількість в упаковці
10 шт.
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РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСIБ

НАШИЙНИК ЕКОВЕТ
Склад
Натуральні ол�: герані, маргози, гвоздики; екстракт ванілі. 
Поліхлорвінілова стрічка відповідної довжини.
Нашийник репелентний для котів та собак «ЕкоВет» захищає від
найбільш розповсюджених видів ектопаразитів та дбає про 
бездоганний зовнішній вигляд вашого улюбленця. Нашийник має 
виражений репелентний ефект проти бліх, вошей, кліщів та 
переносників небезпечних захворювань – комарів, москітів та мух. 
Це досягається завдяки поєднанню ретельно підібраних, виключно 
природних компонентів: олій (або екстрактів) герані, маргози, 
гвоздики та екстракту ванілі. Постійне  виділення природних 
репелентів з м’якої фактури нашийника забезпечує захист тварини 
від паразитів до 3 місяців.

Складові компоненти продукту мають властивість доповнювати
та посилювати дію одне одного, за рахунок чого досягається 
косметичний ефект, маскується неприємний запах від тварин, 
покращується стан шкіри та шерсті.

Застосування
Для зовнішнього застосування. Нашийник довжиною 70 см для 
собак та довжиною 35 см для котів та дрібних собак призначений 
для нещільної фіксац� на шиї тварини. Довжина нашийника 
регулюється залежно від розміру тварини.
Для молодих тварин слід залишати відрізок нашийника, щоб мати 
можливість послабити його, коли тварина підросте.
Нашийник застосовують кошенятам та цуценятам з 6-тижневого 
віку та дорослим тваринам. Рекомендовано застосування твари-
нам, які мають алергію на хімічні інсектицидні препарати.

Протипоказання
Індивідуальна підвищена чутливість до активних компонентів.

Форма випуску
Нашийник, запакований в пакет з полімерної плівки, упакований
у картонну коробку.

Зберігання
Зберігати окремо від харчових продуктів, напоїв, кормів для 
тварин, в недоступному для дітей місці при температурі
від 2 °С до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.
Термін використання нашийника після розкриття упаковки —
3 місяці.



Art. PR241111
«ЕкоВет»
краплі спот-он
Для середніх собак

1,0 мл — 4 ампули
Кількість  
в упаковці
6 шт.

Art. PR241110
«ЕкоВет»
краплі спот-он
Для котів на дрібних собак

0,5 мл — 4 ампули
Кількість  
в упаковці
6 шт.

РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСIБ

ЕКОВЕТ
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краплі спот-он

Склад і фармакологічні властивості
Натуральні ол�:герані, маргози,гвоздики; екстракт ванілі. Допоміж-
ні речовини: полісорбат-80, поліетиленгліколь-400, салімікс.
Складові компоненти продукту мають властивість доповнювати 
та посилювати дію одне одного, за рахунок чого досягається 
косметичний ефект, маскується неприємний запах від тварин, 
покращується стан шкіри і шерсті. У випадках подразнень
та мікротравм на шкірі краплі сприяють швидшому загоєнню
та відновленню епідермісу.

Краплі для зовнішнього застосування для котів, собак дрібних, 
середніх та великих порід «ЕкоВет» захищають від найбільш 
розповсюджених видів ектопаразитів та дбають про бездоганний 
зовнішній вигляд вашого улюбленця. Засіб має виражений 
репелентний ефект проти бліх, вошей, кліщів та переносників 
небезпечних захворювань – комарів, москітів та мух. Це досягаєть-
ся завдяки поєднанню ретельно підібраних, виключно природних 
компонентів: олій герані, маргози, гвоздики та екстракту ванілі. 



Art. PR241112
«ЕкоВет»
краплі спот-он
Для великих собак

2,0 мл — 4 ампули
Кількість  
в упаковці
6 шт.

Розкрийте піпетку,

надломивши кінчик1
ШАГ

Розсуньте шерсть 

на загривку2
ШАГ

Нанесіть краплі 

засобу на шкіру 

вздовз лін� хребта
3
ШАГ
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РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСIБ

ЕКОВЕТ
краплі спот-он

Застосування
Вміст однієї піпетки шляхом точкового нанесення розподіляють від 
холки впродовж хребта до кінця тулубу в залежності від маси 
тварини застосовують:
•  цуценятам, кошенятам віком  від 4 тижнів та дорослим дрібним 
собакам та котам масою тіла до 10 кг - 0,5 мл — 1 ампула;
•  собакам масою тіла від 10 до 20 кг - 1,0 мл — 1 ампула;
•  собакам масою тіла від 20 до 40 кг - 2,0 мл — 1 ампула, більше
40 кг - комбінація ампул в залежності від маси тіла.
Обробку тварини проводити протягом сезонної активності 
паразитів за необхідності, але не частіше ніж один раз на 21 діб.

Протипоказання
Індивідуальна чутливість тварин до складових компонентів 
продукту.

Форма випуску
Полімерні піпетки по 0,5 мл, 1,0 мл або 2,0 мл, упаковані
у картонну коробку по 4 штуки.

Зберігання
Зберігати в сухому, недоступному для дітей і тварин місці, окремо 
від продуктів харчування та кормів при температурі від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності: 2 роки.

Спосіб застосування:



Art. PR020073
«МЕГАСТОП» TM ProVET
краплі спот-он
Для котів масою тіла до 4 кг

0,5 мл — 4 ампули
Кількість  
в упаковці
6 шт.

Art. PR020074
«МЕГАСТОП» TM ProVET 
краплі спот-он
Для котів масою тіла від 4 до 8 кг

1,0 мл — 4 ампули
Кількість  
в упаковці
6 шт.

Art. PR020075
«МЕГАСТОП» TM ProVET
краплі спот-он
Для собак масою тіла до 4 кг

0,5 мл — 4 ампули
Кількість  
в упаковці
6 шт.

КОМПЛЕКСНI ПРЕПАРАТИ ПРОТИ ЕКТО- ТА ЕНДОПАРАЗИТIВ

МЕГАСТОП
краплі спот-он для котів і собак
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Склад і фармакологічні властивості
Для котів:
1,0 мл препарату містить діючі речовини: імідаклоприд — 100 мг, 
івермектин — 10 мг. Допоміжні речовини: Н-метилпіролідон, диметилсульфок-
сид, поліетиленгліколь-400.
Для собак:
1,0 мл препарату містить діючі речовини: імідаклоприд — 100 мг, 
івермектин — 25 мг. Допоміжні речовини: Н-метилпіролідон, диметилсульфок-
сид, поліетиленгліколь-400.
Препарат має високу ефективність до ектопаразитів, зокрема бліх та кліщів       
(отодектозних, саркоптоїдних, нотоедрозних, демодекозних), і ендопаразитів: 
нематод, дирофілярій (ефективний проти личинок L3 і L4 стад�).
До складу препарату входить імідаклоприд, який діє на нервову систему 
ектопаразитів, перериває передачу нервового імпульсу, що призводить до 
паралічу і подальшої загибелі. Івермектин є високоефективним засобом проти 
личинкової і статевозрілої форми нематод.

Показання до застосування
Профілактика і лікування тварин при ураженні блохами (Cteno-cephalides spp.), 
кишковими нематодозами, коростяними кліщами (Otodectes cynotis, Notoedres 

cati, Sarcoptes canis), демодекозом. Профілактика дирофіляріозу, зокрема 
вплив на личинок L3 і L4 стад� (Dirofilaria immitis).

Спосіб застосування та дозування
Препарат застосовувати тільки зовнішньо, наносити на суху неушкоджену 
шкіру, попередньо розсунувши шерсть. Наносити препарат біля основи черепа 
або між лопатками. Великим собакам з масою тіла понад 20 кг вміст піпетки 
наносити в 3-4 точки вздовж хребта, починаючи між лопатками і закінчуючи 
біля основи хвоста.
Після обробки препаратом тварин не купати 48 годин. Препарат забезпечує 
захист протягом 1-1,5 місяці. При ураженні коростяними і демодекозними 
кліщами обробку проводити 2-3 рази з інтервалом 10 днів.

Протипоказання
Не застосовувати хворим і ослабленим тваринам, цуценятам віком до 10 
тижнів і кошенятам віком до 12 тижнів. Не застосовувати тваринам, чутливим
до івермектину чи інших складових препарату.
Застосування препарату тваринам масою тіла до 1 кг ґрунтується на оцінці 
ризику та необхідності лікування.



 Art. PR020076
«МЕГАСТОП» TM ProVET
краплі спот-он
Для собак масою тіла від 4 до 10 кг

1,0 мл — 4 ампули
Кількість  
в упаковці
6 шт.

Art. PR020077
«МЕГАСТОП» TM ProVET
краплі спот-он
Для собак масою тіла від 10 до 20 кг

2,0 мл — 4 ампули
Кількість  
в упаковці
6 шт.

Art. PR020078
«МЕГАСТОП» TM ProVET
краплі спот-он
Для собак масою тіла від 20 до 30 кг

3,0 мл — 4 ампули
Кількість  
в упаковці
6 шт.

Дозування для котів

Маса тіла тварини, кг Об’єм, млРозмір піпетки Кількість піпеток

до 4 0,5 1

від 4 до 8 1,0

для малих котів 

для великих котів 1

більше 8 Відповідна комбінація піпеток

Дозування для собак

Маса тіла тварини, кг

до 4 0,5 1

від 4 до 10 1,0 1

від 10 до 20 2,0 1

від 20 до 30 3,0

для маленьких собак

для середніх собак

для великих собак

для дуже великих собак 1

Більше 30 Відповідна комбінація піпеток

Об’єм, млРозмір піпетки Кількість піпеток
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КОМПЛЕКСНI ПРЕПАРАТИ ПРОТИ ЕКТО- ТА ЕНДОПАРАЗИТIВ

МЕГАСТОП
краплі спот-он для котів і собак

Форма випуску
Полімерні піпетки об’ємом: 
0,5 мл — для маленьких котів масою тіла до 4 кг;
1,0 мл — для великих котів масою тіла від 4 до 8 кг;
0,5 мл — для маленьких собак масою тіла до 4 кг;
1,0 мл — для середніх собак масою тіла від 4 до 10 кг;
2,0 мл — для великих собак масою тіла від 10 до 20 кг;
3,0 мл — для собак масою тіла від 20 до 30 кг.
Полімерні піпетки упаковані у картонні коробки по 1 та 4 шт. 

Зберігання
Зберігати в сухому, недоступному для дітей та тварин місці, окремо від 
продуктів харчування і кормів при температурі від 0 °С до 30 °С.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PR020027
«ІНСЕКТОСТОП» ТМ ProVET
краплі спот-он
Для цуценят і кошенят

0,5 мл — 6 ампул
Кількість в упаковці
12 шт.

Собаки, масою тіла, кг Доза препарату, мл Кількість піпеток

4–10 0,8 1

10–20 1,6 2

20–40 2,4 3

>40 3,2 4

 

Art. PR020026
«ІНСЕКТОСТОП» TM ProVET 
краплі спот-он

0,8 мл — 6 ампул 
Кількість в упаковці
12 шт.

IНСЕКТОАКАРИЦИДНI ПРЕПАРАТИ

IНСЕКТОСТОП
краплi спот-он
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Склад і фармакологічні властивості
100 мл препарату містять діючу речовину фіпроніл 10 г. Допоміжні
речовини: пропіленгліколь до 100 мл.
До складу препарату входить фіпроніл, який діє на рецептори нервової 
системи ектопаразитів, викликаючи параліч і подальшу загибель, але
не впливаючи при цьому на центральну нервову систему ссавців.
Препарат має високу ефективність до личинкових та статевозрілих бліх, 
вошей, волосоїдів, іксодових та коростяних кліщів.
Фіпроніл накопичується в епідермісі, сальних залозах, волосяних фолікулах, 
забезпечуючи тривалу контактну інсектоакарицидну дію і не проникаючи
у кров. Після нанесення на шкіру в області холки препарат поширюється 
поверхнею тіла тварини протягом 24 годин.

Показання до застосування
Профілактика і лікування цуценят, кошенят, собак і котів при ураженні 
ектопаразитами: блохами (Ctenocephalus spp.), вошами (Haematopinus canis), 
волосоїдами (Trichodectes canis i Felicola subrostratus), іксодовими та іншими 
паразитарними кліщами (Ixodes spp., Rhipicephalus spp., Dermacentor spp.), 
коростяними кліщами (Otodectes cynotis, Sarcoptes canis) і Cheyletiella.

Спосіб застосування та дозування
Препарат наносити на шкіру за допомогою піпетки в місця, недоступні для 
облизування (в області холки та вздовж хребта) в таких дозах:
• кошенята, цуценята та собаки дрібних порід (масою тіла до 3 кг) —
0,5 мл препарату (1 ампула) на тварину;
• коти — 0,8 мл препарату (1 ампула) на тварину.

Препарат наносити одноразово. Захист тварин від ектопаразитів триває
30 днів. При корості та малофагозах обробку виконувати 2-3 рази
з інтервалом у 8-10 діб. Не рекомендується купати тварину за 3 дні до і 3 дні 
після обробки. 

Протипоказання
Не застосовувати самкам під час вагітності та лактац�.
Не застосовувати кошенятам і цуценятам віком до 8 тижнів.
Не застосовувати тваринам, чутливим до фіпронілу або інших складових 
препарату.
Не застововувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам.

Форма випуску
Полімерні піпетки об’ємом 0,5 мл і 0,8 мл, упаковані в картонні коробки
по 6 штук.

Зберігання
Зберігати у сухому темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо 
від продуктів харчування та кормів при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PR240978
«ІНСЕКТОСТОП» TM ProVET
спрей
Для собак і котів

100 мл
Кількість в упаковці
15 шт.

Art. PR240979
«ІНСЕКТОСТОП» TM ProVET
спрей
Для собак і котів

250 мл
Кількість в упаковці
12 шт.
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IНСЕКТОАКАРИЦИДНI ПРЕПАРАТИ

IНСЕКТОСТОП
спрей

Склад і фармакологічні властивості
100 мл препарату містять діючу речовину фіпроніл — 0,3 г. Допоміжні 
речовини: спирт ізопропіловий, поліетиленгліколь - 400.
До складу препарату входить фіпроніл, який уражує центральну нервову 
систему ектопаразитів, не впливаючи на центральну нервову систему ссавців. 
Механізм д� фіпронілу у безхребетних полягає в тому, що препарат гальмує 
проходження іонів хлору в ГАМК-залежних хлоридних каналах, порушуючи 
роботу нервової системи. Через системне блокування фіпронілом нервової 
системи настає нервове перезбудження і смерть ектопаразита.
Фіпроніл має контактну дію і практично не всмоктується через шкіру. Він 
накопичується в епідермісі, сальних залозах волосяних фолікул і поступово 
вивільняється протягом певного часу. Створюється ефект “резервуару”,
що забезпечує тривалу залишкову активність фіпронілу.
Після місцевого нанесення препарат розподіляється по поверхні тіла 
протягом 24 годин.

Показання до застосування
Профілактика і лікування собак та котів при ураженні ектопаразитами:
блохами (Ctenocephalides spp.); вошами (Linognathus setosus) на всіх стадіях 
розвитку; волосоїдами (Trichodectes canis, Felicola subrostratus), іксодовими 
та іншими паразитоформними кліщами (Dermacentor spp., Rhipicephalus spp., 
Ixodes spp., Hyalomma spp., Haemaphysalis spp.); акариформними кліщами 
(Sarcoptes canis, Notoedres cati, Otodectes cynotis, Cheyletiella spp.).

Спосіб застосування та дозування
Препарат застосовують зовнішньо.
Обробку тварин проводять на відкритому повітрі або у добре вентильовано-
му приміщенні. Перед обробкою флакон ретельно струшують і скеровують 
струмінь препарату на тулуб тварини з відстані 10-15 см.
Препарат наносять на всю поверхню тіла тварини, проти росту шерсті так, 
щоб він потрапив не тільки на шерсть, а й на шкіру з розрахунку
3-6 мл на 1 кг маси тіла шляхом натискування на поршень розпилювача –
7 натисків (1 мл) для флаконів ємністю 100 та 250 мл. Рекомендується  
обробити також подушечки лап тварини. При обробці голови та ділянок 
навколо очей препарат наносять на руку у рукавиці і втирають у шкіру 
тварини, таким чином щоб препарат не потрапив на слизові оболонки.
Препарат активний до 30-ти діб проти кліщів та 60-70 діб проти бліх. Для 
обробки довгошерстих тварин доза препарату більша на 20-25%.
Не рекомендують купати тварину три доби до та три доби після обробки.

Протипоказання
Не застосовувати кошенятам і цуценятам віком до 10 тижнів.
Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам.
Не застосовувати тваринам, чутливим до фіпронілу або інших складових 
препарату.

Форма випуску
Полімерні флакони з розпилювачами по 100, 250 мл.

Зберігання
Зберігати в сухому темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо 
від продуктів харчування та кормів при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PR020119
Нашийник «ІНСЕКТОСТОП»
Для котів і дрібних собак

35 см
Кількість в упаковці
10 шт.

Art. PR020120
Нашийник «ІНСЕКТОСТОП» 
Для собак

70 см
Кількість в упаковці
10 шт.

IНСЕКТОАКАРИЦИДНI ПРЕПАРАТИ

 

НАШИЙНИК IНСЕКТОСТОП
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Склад
Один нашийник містить діючу речовину фіпроніл — 4,0%.
Застосовується для профілактики та лікування собак та котів при 
хворобах, викликаних ектопаразитами: блохами (Ctenocephalus 
spp.), іксодовими та іншими паразитоформними кліщами 
(Dermacentor spp., Rhipicephalus spp., Ixodes spp.), при сифонапте-
розах та ліногнатозах собак і котів.

Застосування
Для зовнішнього застосування. Нашийник (довжиною 70 см для 
собак та довжиною 35 см для котів та дрібних собак), призначений 
для нещільної фіксац� на шиї тварини. Довжина нашийника 
регулюється залежно від розміру тварини.
Для молодих тварин слід залишати відрізок нашийника, щоб мати 
можливість послабити його, коли тварина підросте. Постійне 
використання нашийника забезпечує захист тварин від
ектопаразитів близько 4 місяців.

Протипоказання
Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам. 
Не застосовувати тваринам віком до 8 тижнів. 
Не застосовувати тваринам, чутливим до фіпронілу.
Не застосовувати самкам під час вагітності і лактац�.

Форма випуску
Нашийник, запакований у фольгований пакет, упакований
у картонну коробку.

Зберігання
Зберігати окремо від харчових продуктів, напоїв, кормів для 
тварин, в недоступному для дітей та захищеному від світла місці 
при температурі від 5 °С до 25 °С.

Термін придатності: 2 роки.



Art. PR020117
Нашийник «CтопБІО»
Для собак

70 см
Кількість в упаковці
10 шт.

Art. PR020118
Нашийник «CтопБІО»
Для котів і дрібних собак

35 см
Кількість в упаковці
10 шт.

15

 

НАШИЙНИК СТОПБIО

РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСIБ

Склад
Натуральні рослинні ол� полину, м`яти, гвоздики, маргози.
Поліхлорвінілова стрічка відповідної довжини.

Застосування
Для зовнішнього застосування. Нашийник довжиною 70 см для 
собак та довжиною 35 см для котів та дрібних собак призначений 
для нещільної фіксац� на шиї тварини. Довжина нашийника 
регулюється залежно від розміру тварини.
Для молодих тварин слід залишати відрізок нашийника, щоб мати 
можливість послабити його, коли тварина підросте. Постійне 
використання нашийника забезпечує захист тварин від
ектопаразитів до 4 місяців.

Протипоказання
Індивідуальна підвищена чутливість до активних компонентів.

Форма випуску
Нашийник, запакований в пакет з полімерної плівки, упакований
у картонну коробку.

Зберігання
Зберігати окремо від харчових продуктів, напоїв, кормів для 
тварин, в недоступному для дітей та захищеному від світла місці 
при температурі від 2 °С до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.
Термін використання нашийника після розкриття упаковки —
4 місяці.



Art. PR020069
«АКАРОСТОП» TM ProVET
краплі
Для собак і котів

10 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

АКАРИЦИДНI ПРЕПАРАТИ

 

АКАРОСТОП
краплi

16

Склад і фармакологічні властивості
1,0 мл препарату містить діючу речовину: амітраз — 3,0 мг. Допоміжні 
речовини: диметилсульфоксид, поліетиленгліколь-400.
Амітраз - акарицид групи амідинів, активний щодо саркоптоїдних кліщів 
(Оtodektes sрр., Рsoroptes, Notoedres cati), а також Demodex sрр. Амітраз 
діє контактно, порушуючи октопамінрецептори нервової системи кліща, 
що викликає параліч та загибель паразитів, негативно діє на репродук-
тивні органи самок кліщів, зменшуючи продукування яєць
та їх життєздатність.
Препарат ефективний щодо популяцій кліщів, стійкий до хлор-
і фосфорорганічних інсектицидів, проникає і депонується в епідермісі, 
волосяних цибулинах, жирових та потових залозах. Має протизапальну, 
бактерицидну і пом’якшувальну д�.

Показання до застосування
Лікування собак, котів, кроликів, хутрових звірів при отодектозі, 
саркоптозі, нотоедрозі, демодекозі.

Спосіб застосування та дозування
При отодектозі преперат закапувати в обидва вуха по 2-3 краплі (навіть 
коли заражене лише одне вухо). Перед застосуванням необхідно 
попередньо очистити слухові проходи від струпів та кірок тампоном, 
змоченим препаратом. Для повної обробки вушну раковину скласти 
вздовж навпіл і злегка помасажувати. 
Обробляти вуха один раз на добу до зникнення клінічних ознак 
захворювання (6-8 обробок).
При демодекозі, саркоптозі та нотоедрозі препарат наносити
за допомогою тампона на попередньо очищені уражені ділянки шкіри
з розрахунку 0,5 мл на 1 кг маси тіла тварини. Далі легенько
втирати від країв до центру хворого місця, захоплюючи до 1 см здорової 
шкіри. Обробку проводити раз на добу через 2-3 доби до зникнення 
клінічних ознак захворювання (6-8 обробок).
При великій площі ураження обробку слід проводити спочатку на одній 
половині тулуба тварини, а через добу — на іншій половині тулуба.

Протипоказання
Не застосовувати самкам під час вагітності та лактац�.
Не застосовувати цуценятам і кошенятам віком до 2 місяців.
Не застосовувати при індивідуальній чутливості до інгредієнтів препара-
ту, зокрема амітразу.

Форма випуску
Полімерні флакони з крапельницею об’ємом 10 мл в картонних коробках.

Зберігання
Зберігати в сухому темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо 
від продуктів харчування та кормів при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PR020031
«МІКОСТОП» TM ProVET
спрей
Для собак та котів

30 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

Art. PR020030
«МІКОСТОП» TM ProVET
краплі
Для собак та котів

10 мл
Кількість в упаковці
12 шт.
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ПРОТИГРИБКОВI ПРЕПАРАТИ

 

МIКОСТОП
краплі та спрей

Склад і фармакологічні властивості
100 мл препарату містить діючу речовину: клотримазол — 1,0 г, 
саліцилову кислоту — 7,0 г. та допоміжні речовини: фармасепт, вода
дистильована.
Клотримазол — протигрибковий засіб широкого спектру д� групи 
імідазол. Активний до патогенних дерматофітів (Trichophyton rubrum,
T. mentagrophytes, T. verrucosum, Epidermophyton floccosum, Microsporum 
canis, M. aspergillus) дріжджових грибів (Candida, Torulopsis glabrata,  
Rhodotorula), збудників різнокольорового лишаю, грампозитивних   
(Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) і грамнегативних бактерій 
(Bacteroides spp., Gardnerella vaginalis, Malassezia furfur, Corynebacterium 
minutissimum), а також до одноклітинних найпростіших. Протигрибковий 
ефект досягається за рахунок порушенням синтезу ергостерину, який 
входить до складу клітинної мембрани фунгіцидних і дріжджових грибів. 

Також до складу препарату входить саліцилова кислота, яка посилює дію 
клотримазолу. 
Засіб має протизапальну і протиалергічну дію, запобігає утворенню 
набряків.

Показання до застосування
Лікування котів і собак з трихофітією, мікроспорією, бактеріальним 
дерматитом, збудниками різнокольорового лишаю, а також при ураженні 
дріжджовими грибами (роду Candida Rhodotorula).

Спосіб застосування та дозування
Спрей: препарат рівномірно нанести на уражені ділянки, захоплюючи 
сантиметр здорової шкіри. Розпилювати спрей на відстані
10–15 см протягом 1–2 секунд. Обробку проводити 1–2 рази на добу 
впродовж 7-14 діб до повного одужання.
Краплі: уражену ділянку шкіри змочувати препаратом за допомогою 
ватно-марлевого тампону 1-2 рази на добу впродовх 7-14 діб до повного 
одужання.

Протипоказання
Обробку під час вагітності та лактац� проводять у разі потреби і після 
консультац� з лікарем ветеринарної медицини.

Форма випуску
Полімерні флакони з механічними розпилюючими головками об’ємом
30 мл (спрей) та 10 мл (краплі), упаковані в картонні коробки. 

Зберігання
Зберігати у сухому темному, недоступному для дітей і тварин місці, 
окремо від продуктів харчування та кормів при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 2 роки. Післа першого відкріття первинного 
упакування (флакону) — 14 діб.



Art. PR020028
«ПРАЗIСТОП» TM ProVET
суспензія
Для собак і котів

5 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

АНТИГЕЛЬМIНТНI ПРЕПАРАТИ

 

ПРАЗIСТОП
суспензія
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Склад і фармакологічні властивості
1,0 мл препарату містить діючі речовини: празіквантел — 5 мг, пірантелу 
памоат — 15 мг. Допоміжні речовини: натрію карбоксиметилцелюлоза, 
желатин, полісорбат, лимонна кислота, цукор, ароматизатор, 
1,2-пропіленглеколь, вода очищена .
Комбінація діючих речовин празіквантелу і пірантелу памоату 
забезпечує синергетичний ефект препарату проти круглих і стьожкових 
гельмінтів на всіх стадіях розвитку.
Механізм д� празиквантелу і пірантелу памоату заснований на пригніченні 
нервово-м’язової діяльності і порушенні енергетичного обміну, що викликає 
параліч і загибель гельмінтів з подальшим виведенням із шлунково-кишкового 
тракту.

Показання до застосування
Лікувально-профілактична дегельмінтизація собак і котів при нематодозах, 
цестодозах і змішаних нематодозно-цестодозних інвазіях: токсокароз 
(Toxocara canis, Toxocara mistax), токсаскароз (Toxascaris leonina), унцинаріоз 
(Uncinaria stenocephala), трихуроз (Trichuris vulpis.), анкілостомоз (Ancylostoma 
caninum), ехінококоз (Echinococcus granulosus), альвеококоз (Alveococus 
multilocularis), мезоцестоїдоз (Mesocestoides lineatus), дипілідіоз (Dipylidium 
caninum), дифілоботріоз (Diphyllobotrium latum), тен�доз (Taenia spp.).

Спосіб застосування та дозування
Перед застосуванням збовтати ! Препарат застосовують тваринам індивіду-
ально одноразово під час вранішньої годівлі з невеликою кількістю корму або 
вводять примусово на корінь язика за допомогою шприц-туби у дозі: котам
(у т.ч. котенятам), собакам (у т.ч. цуценятам) - 1 мл суспенз� на 1 кг маси тіла 
тваринам. Дотримання попередньої голодної дієти і застосування послаблюю-
чих засобів не вимагається. При сильній інваз� дегельмінтизацію рекоменду-
ють повторити через 10 діб.

Протипоказання
Не застосовувати самкам у першій половині вагітності. Дегельмінтизацію 
вагітних і годуючих самок при необхідності проводять після консультац�
з ветеринарним лікарем, за 3 тижні до пологів і через 2-3 тижні після пологів.
Не застосовувати цуценятам і кошенятам до 3-тижневого віку.
Не застосовувати хворим і ослабленим тваринам. 
Не застосовувати одночасто з піперазином і засобами, які інгібують 
холінестразу.
Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до складників 
препарату.

Форма випуску
Полімерні шприц-туби по 5 мл, упаковані в картонні коробки.

Зберігання
Зберігати у сухому темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від 
продуктів харчування та кормів при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PR020072
«ПРАЗIСТОП» TM ProVET
таблетки
Для собак та котів

10 табл. в блістері
Кількість в упаковці
50 шт.

Вид тварини Маса тіла тварини, кг Дозування, таблетки

Собаки, в т. ч. цуценята до 2 ¼

Собаки 2–5 ½

Собаки 6–10

2–5

6–10

1

Собаки 11–20 2

Собаки 21–30 3

Собаки 31–40 4

Собаки 41–50

до 2

5

1

Кошенята ¼

Коти дорослі ½

Коти дорослі
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АНТИГЕЛЬМIНТНI ПРЕПАРАТИ

 

ПРАЗIСТОП
таблетки

Склад і фармакологічні властивості
Одна таблетка (0,5 г) містить діючі речовини: празиквантел — 50 мг, пірантелу 
памоат — 150 мг. Допоміжні речовини: лактози моногідрат, мікрокристалічна 
целюлоза, кальцію стеарат, хлорид натрію, ароматизатор харчовий «м’ясо», 
повідон К-30, крохмаль картопляний.
Комбінація діючих речовин забезпечує синергетичний ефект препарату проти 
круглих і стьожкових гельмінтів на всіх стадіях розвитку.
Механізм д� празиквантелу і пірантелу памоату заснований на пригніченні 
нервово-м’язової діяльності і порушенні енергетичного обміну, що викликає 
параліч і загибель гельмінтів з подальшим виведенням із шлунково-кишкового 
тракту.

Показання до застосування
Лікувально-профілактична дегельмінтизація:
собак при цестодозах (Dipylidium caninum, Taenia pisiformis, T. hydatigera, 
Echinococcus granulosus, Multiceps multicept та ін.), нематодозах (Ancylostoma 
caninum, Uncinaria stenocephala, Toxocara canis, Toxocaris leonina);
котів при цестодозах (Hydatigera taeiniaeformis, Dipylidium caninum, Taenia 
pisiformis, Echinococcus granulosus, E. multilocularis), нематодозах (Ancylostoma 
caninum, Uncinaria stenocephala, Toxocara mystax).

Спосіб застосування та дозування
Препарат задають тваринам індивідуально одноразово з невеликою кількістю 
корму у подрібненому вигляді або примусово на корінь язика у дозах:

Попередня голодна дієта і застосування проносних засобів не потрібні.
При сильній інваз� дегельмінтизацію рекомендовано повторити через 10 днів.
Для профілактики дегельмінтизацію проводять раз на квартал.

Протипоказання
Не застосовувати самкам у першій половині вагітності. Дегельмінтизацію 
вагітних і годуючих самок при необхідності проводять після консультац�
з ветеринарним лікарем, за 3 тижні до пологів і через 2–3 тижні після пологів.
Не застосовувати цуценятам і кошенятам до 3 тижнів.
Не застосовувати хворим і ослабленим тваринам. 
Не застосовувати одночасто з піперазином і засобами, які інгібують 
холінестразу.

Форма випуску
Блістери по 10 таблеток, блістери запаковані у картонні коробки по 1 та 5 штук.

Зберігання
Зберігати у сухому темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від 
продуктів харчування та кормів при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PR020029
«СЕКССТОП» TM ProVET
суспензія
Для собак і котів

2 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

КОНТРАЦЕПТИВИ

 

СЕКССТОП
суспензія

20

Склад і фармакологічні властивості
1,0 мл препарату містить діючу речовину: мегестролу ацетат (синтетичний 
прогестаген) — 20 мг.
Допоміжні речовини: натрію карбоксиметилцелюлоза, желатин, полісорбат, 
лимонна кислота, 1,2-пропіленгліколь, вода очищена.
Властивість гормону гальмувати статеву охоту і овуляцію використовується 
для призупинення тічки, зміщення термінів � настання, корекц� статевої 
поведінки, а також з метою уникнення небажаного запліднення. Повне 
відновлення репродуктивної функц� відбувається через 2–3 місяці після 
припинення прийому препарату.

Показання до застосування
Для затримки або переривання тічки у сук і кішок (на подальші вагітності 
негативно не впливає.) У кобелів і котів препарат гальмує статеву активність
і регулює пов’язані з цим проблеми поведінки.

Спосіб застосування та дозування
Перед використанням флакон із суспензією збовтати. «Сексстоп» вводять 
перорально з кормом або примусово на корінь язика в наступних дозах:

Котам:
При появі у котів ознак статевого збудження для заспокоєння — 5 крапель
 на 5 кг маси тіла тварини в день протягом 2 тижнів, але не довше.
Кішкам:
Для переривання тічки:
• кішкам масою тіла 1-5 кг — 8 крапель щодня;
• кішкам масою тіла 6-10 кг — 10 крапель щодня протягом 8 діб з початку 
тічки. Не застосовувати, якщо з початку тічки минуло 2 доби.
Рекомендовано переривати тічку не частіше двох разів на рік. Якщо 
неможливо визначити початок тічки, � краще затримати, ніж переривати.
Для затримки тічки:
• кішкам масою тіла 1-5 кг — 4 краплі;
• кішкам масою тіла 6-10 кг — 6 крапель кожні 2 тижні. Застосовують 
протягом часу, на який необхідно затримати тічку.
Сукам:
Для переривання тічки — 20 крапель на кожні 5 кг маси тіла тварини, в перші 
3 доби; з 4 по 10 добу приймати половину добової дози. Рекомендовано 
застосовувати не більше двох курсів на рік.
Для затримки тічки — за 7–15 діб до початку тічки 6 крапель на кожні 
5 кг маси тіла тварини щодня. Максимальний курс — 32 доби.
Кобелям:
Для зниження статевого збудження — 20 крапель на кожні 5 кг маси тіла 
тварини протягом 7 діб, починаючи не пізніше другої доби з початку 
статевого збудження.

Протипоказання
Не застосовувати тваринам при захворюваннях статевої системи (піометра, 
метрит, ендометрит), пухлинах молочної залози, при діабеті, нестатевозрілим 
тваринам.
Не використовувати під час вагітності та лактац�. Не рекомендується 
застосовувати молодим самкам до першої тічки або як анестральну терапію 
при порушенні статевого циклу.

Форма випуску
Полімерні флакони з крапельницею по 2,0 мл, упаковані в картонну коробку.

Зберігання
Зберігати у сухому темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо 
від продуктів харчування та кормів
при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PR020084
«СЕКССТОП» TM ProVET
таблетки
Для собак і котів

10 табл. в блістері
Кількість в упаковці
50 шт.
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КОНТРАЦЕПТИВИ

 

СЕКССТОП
таблетки

Склад і фармакологічні властивості
1 таблетка (490 мг) містить діючу речовину: мегестролу ацетат — 5,0 мг. 
Допоміжні речовини: лактоза, кальцію стеарат, цукрова пудра, крохмаль, 
ароматизатор.
Діючою речовиною препарату є синтетичний прогестаген — мегестролу 
ацетат. Властивість гормону гальмувати статеву охоту і овуляцію 
використовується для затримки тічки, зміщення часу � настання, корекц� 
статевої поведінки, а також з метою уникнення небажаного потомства. 
Повне відновлення репродуктивної функц� відбувається через 2-3 місяці 
після припинення прийому препарату.

Показання до застосування
Для затримки або переривання тічки у сук і кішок (на подальші вагітності 
негативно не впливає). У кобелів і котів препарат гальмує статеву 
активність і регулює пов’язані з цим проблеми поведінки.

Дозування
Перорально з кормом або примусово, безпосередньо на корінь язика
Котам:
Для заспокоєння при статевому збудженні — 1 таблетку щодобово 
протягом 3-5 діб.
Кішкам:
Для попередження тічки — 1 таблетку на 10-14 діб. Після припинення 
застосування препарату тічка настає через 14 діб.
Для припинення тічки — по 1 таблетці щодобово протягом 3-5 діб
(з моменту прояву ознак статевого збудження).
Як контрацептив — 3 таблетки протягом доби після парування.
Сукам:
Для попередження тічки — 1 таблетку на 10 кг маси тіла тварини один раз 
на 14 діб. Після припинення застосування препарату тічка настає через
21 добу.
Для припинення тічки — по 1 таблетці на 10 кг маси тіла тварини 
протягом 7 діб (з моменту прояву ознак статевого збудження).
Як контрацептив — 2 таблетки на 5 кг маси тіла тварини щоденно 
протягом 2 діб після парування.
Кобелям:
Для заспокоєння при статевому збудженні — 1 таблетку на 10 кг маси тіла 
тварини щодобово протягом 5 діб.

Протипоказання
Не застосовувати тваринам при захворюваннях статевої системи 
(піометра, метрит, ендометрит), пухлинах молочної залози, при діабеті, 
нестатевозрілим тваринам.
Не використовувати під час вагітності та лактац�. 
Не рекомендується застосовувати молодим самкам до першої тічки або 
як анестральну терапію при порушенні статевого циклу.

Форма випуску
Блістери по 10 таблеток, запаковані у картонні коробки по 5 штук.

Зберігання
Зберігати у сухому темному, недоступному для дітей і тварин місці, 
окремо від продуктів харчування та кормів при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PR241753

«КІТ ВОРКІТ» фітокомплекс для корекц�
порушень поведінки у котів та собак

 
 

Для котів і собак

3 шприц-туби по 5 мл
Кількість в упаковці
7 шт.

ФIТОКОМПЛЕКСИ

 

Кiт ВорКiт
фітокомплекс для корекції порушень поведінки у котів та собак
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Склад і фармакологічні властивості
До складу кормової добавки входить фітокомплекс рідких 
екстрактів рослин: кореневища з коренями валеріани (Rhizomata 
cum radicibus valerianae), трава меліси (Herba Melissae), листя м’яти 
перцевої (Folia menthae), трава материнки (Herba Origani vulgaris), 
трава пустирника (Herba Leonuri), листя кропиви (Folia Urticae), 
шишки хмелю (Strobili Lupuli); олія льняна, натрій лимоннокислий, 
твін 80 (полісорбат), вода очищена.  
Кормова добавка забезпечує надходження до організму тварин 
рослинних мікронутрієнтів, які мають властивості, що сприяють 
корекц� поведінки — послабленню почуття страху, зниженню 
агресивності.
Олія льняна містить в своєму складі поліненасичені жирні кислоти 
Омега-3, Омега-6, вітаміни A, E, K, F, вітаміни групи B, калій, 
фосфор, магній, залізо, цинк, лецитин, бета-каротин, які сприяють 
покращенню фізіологічного стану тварини.

Показання до застосування
Застосовують для корекц� поведінки у собак та котів, при надмір-
ному збудженні, агрес�, гіперактивності, нав’язливому вилизуванні, 
безпричинному постійному гавкоті або нявчанні, страху до гучних 
звуків, порушенні інстинкту помітки територ�, надмірному 
занепокоєнні за хибної вагітності, покращення обміну речовин, 
загального фізіологічного стану шкіри та шерсті.

Спосіб застосування та дозування
Кормову добавку застосовують перорально у дозі (на 1 тварину, мл):
собаки – 4,0, коти – 2,0. 
Застосовують 3-4 рази на добу впродовж 5-7 діб. Курс повторюють 
кожні 3-4 місяці.

Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів.

Форма випуску
Полімерні шприци-туби по 5 мл вкладені у картонні коробки по 3 шт.

Зберігання 
Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.



«ВЕСЕЛИЙ КІТ» фітокомплекс для
покращення функц� сечовивідної системи

Art. PR241752
 

 

Для котів

3 шприц-туби по 5 мл
Кількість в упаковці
7 шт.
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ФIТОКОМПЛЕКСИ

 

Веселий Кiт
фітокомплекс для покращення функції сечовивідної системи

Склад і фармакологічні властивості
До складу кормової добавки входить фітокомплекс рідких 
екстрактів рослин: трави хвоща польового (Herba Equiseti arvensis), 
трави споришу пташиного (Herba Polygoni avicularis), трави 
споришу почечуйного (Herba Polygoni persicariae), листя кропиви 
(Folia Urticae); льняна олія, натрій лимоннокислий, вода очищена.
Фітокомплекс рідких екстрактів рослин, який входить до складу 
кормової добавки, має салоретичні (солевивідні), діуретичні 
(сечогінні), протизапальні властивості, позитивно впливає на стан 
стінок капілярів.
Олія льняна містить в своєму складі поліненасичені жирні кислоти 
Омега-3, Омега-6, вітаміни A, E, K, F, вітаміни групи B, калій, 
фосфор, магній, залізо, цинк, лецитин, бета-каротин, які сприяють 
покращенню фізіологічного стану тварини.

Показання до застосування
Застосовують для поліпшення роботи сечовивідних шляхів при 
лікуванні тварини за сечокам’яної хвороби та урологічного 
синдрому, покращення обміну речовин, загального фізіологічного 
стану шкіри та шерсті.
Рекомендовано кошенятам з 12-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування
Кормову добавку застосовують перорально у дозі (на 1 тварину):
2-4 мл два рази на добу впродовж 5-7 діб. Курс повторюють кожні 
3-4 місяці.
Не перевищувати рекомендованого дозування.

Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів.

Форма випуску
Полімерні шприци-туби по 5 мл вкладені у картонні коробки по 3 шт.

Зберігання 
Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.



Art. PR241369
«Фітовіт» ДЛЯ КОТІВ
ФІТОКОМПЛЕКС для виведення шерсті +
покращення функц� сечовивідної системи

 

100 табл. у флаконі
Кількість в упаковці
8 шт.

ФIТОКОМПЛЕКСИ

 

Фiтоbiт ДЛЯ КОtiВ
ФІТОКОМПЛЕКС для виведення шерсті + покращення функції сечовивідної системи
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Складники кормової добавки сприяють підсиленню роботи 
кишечника, м’якому виведенню безоарів (грудочок вилизаної 
шерсті), поліпшенню функц� травного каналу, позитивно вплива-
ють на слизові оболонки шлунку та кишечника. 
Вітамінно-мінеральний комплекс підтримує здоровий вигляд 
тварини, покращує обмін речовин, імунітет. Фітокомплекс сухих 
екстрактів рослин нормалізує функцію сечовивідних шляхів
та впливає на зниження ризику розвитку сечокам’яної хвороби
та урологічного синдрому.

Склад
Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, фітокомплекс 
сухих екстрактів рослин: бруньок берези (Gemmae Betulae), листя 
подорожнику (Foliа Plantago), листя кропиви (Foliа Urticae), плодів 
журавлини (Fructus Oxycóccі), трави леспедецю (Herba Lespedezae), 
трави пирію (Herba Elytrígiae), листя сени (Foliа Sennae), кореню 
петрушки (Radices Petroselini); дикальцію фосфат, біотин, таурин, 
мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію 
стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «вершки».

1 таблетка (0,5 г) містить: сирий протеїн - не менше 20,0 %, сирий 
жир - не більше 9,0 %, волога - не більше 9,0 %, вітамін А - 100 МО, 
вітамін D3 - 5 МО, вітамін Е - 2,5 мг, кислота фолієва - 0,02 мг, 
біотин - 1,9 мкг, таурин - 1,6 мг, селен - 0,02 мкг, цинк - 0,2 мг, 
залізо - 0,2 мг, магній - 0,05 мг, калій - 1,3 мг, дикальцію фосфат - 
11,5 мг.  

Показання до застосування
Застосовують для м’якого виведення шерсті зі травного каналу 
природним шляхом, поліпшення перистальтики кишечника,
а також для зниження ризику розвитку сечокам’яної хвороби
та урологічного синдрому у котів.
Рекомендовано кошенятам з 6-тижневого віку.    

Спосіб застосування та дозування
Кормову добавку щоденно перорально, змішуючи з готовим 
кормом. Добова доза на тварину, незалежно від годівлі:
• коти та кошенята з масою тіла до 3 кг - 1 таблетка;
• коти з масою тіла 3-5 кг - 2 таблетки;
• коти з масою тіла більше 5 кг - 3 таблетки.
Мінімальний курс застосування - 4 тижні.
За необхідністю курс повторюють через 30 діб.

Форма випуску
Таблетки по 100 штук у полімерному флаконі.

Зберігання
Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.



«Фітовіт» ДЛЯ КОТІВ
ФІТОКОМПЛЕКС для покращення функц�
сечовивідної системи
100 табл. у флаконі
Кількість в упаковці
8 шт.

Art. PR241376
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ФIТОКОМПЛЕКСИ

 

Фiтоbiт ДЛЯ КОtiВ
ФІТОКОМПЛЕКС для покращення функції сечовивідної системи

Фітокомплекс сухих екстрактів рослин, який входить до складу 
кормової добавки, впливає на врегулювання кислотності сечі, 
підтримує солі в розчинному стані, перешкоджаючи утворенню 
каменів, має протизапальну, сечогінну та бактерицидну д�. 
Сухий екстракт плодів журавлини містить проантоціанідин, який 
інгібує адгезію бактерій, блокуючи прикріплення бактерій до клітин 
епітелію сечовивідної системи. Завдяки цьому знижується 
розмноження бактерій у сечовому міхурі, що зменшує можливість 
винекнення хронічних форм інфекцій у сечовивідних шляхах.
Сухий екстракт трави леспедеці має сечогінну дію, а також 
розм’якшує та виводить камені та пісок з сечового міхура та нирок.
Вітамінно-мінеральний комплекс сприяє здоровому розвитку 
тварини, покращенню обміну речовин, імунітету.

Склад
Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, фітокомплекс 
сухих екстрактів рослин: бруньок берези (Gemmae Betulae), листя 
подорожнику (Foliа Plantago), листя кропиви (Foliа Urticae), плодів 

журавлини (Fructus Oxycóccі), трави леспедецю (Herba Lespedezae), 
трави пирію (Herba Elytrígiae); дикальцію фосфат, біотин, таурин, 
мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію 
стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий «вершки».
1 таблетка (0,5 г) містить: сирий протеїн - не менше 20,0 %, сирий 
жир - не більше 9,0 %, волога - не більше 9,0 %, вітамін А - 100 МО, 
вітамін D3 - 5 МО, вітамін Е - 2,5 мг, кислота фолієва - 0,02 мг, 
біотин - 1,9 мкг, таурин - 1,6 мг, селен - 0,02 мкг, цинк - 0,2 мг, 
залізо - 0,2 мг, магній - 0,05 мг, калій - 1,3 мг, дикальцію фосфат - 
11,5 мг.

Показання до застосування
Застосовують для покращення функц� сечовивідної системи, 
зниження ризику розвитку сечокам’яної хвороби та урологічного 
синдрому у котів. 

Спосіб застосування та дозування
Кормову добавку застосовують щоденно перорально, змішуючи
з готовим кормом. Добова доза на тварину, незалежно від годівлі:
• коти та кошенята з масою тіла до 3 кг - 1 таблетка;
• коти з масою тіла 3-5 кг - 2 таблетки;
• коти з масою тіла більше 5 кг - 3 таблетки.
Мінімальний курс застосування - 8 тижнів.
За необхідністю курс повторюють через 30 діб.

Форма випуску
Таблетки по 100 штук у полімерному флаконі.

Зберігання
Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.



Art. PR241375

 
«Фітовіт» ДЛЯ КОТІВ
ФІТОКОМПЛЕКС для виведення шерсті +
покращення функц� сечовивідної системи
100 табл. у флаконі
Кількість в упаковці

8 шт.

ФIТОКОМПЛЕКСИ

 

Фiтоbiт ДЛЯ КОtiВ
ФІТОКОМПЛЕКС для шерсті + покращення функції сечовивідної системи
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Кормова добавка сприяє покращенню структури і пігментац� шкіри
та шерсті, зміцненню кігтів, загоєнню дрібних ран. 
До складу кормової добавки входить вітамінно-мінеральний комплекс, 
який підтримує здоровий вигляд тварини, покращує обмін речовин, 
імунітет, нормалізує функцію сечовивідних шляхів та знижує ризик 
розвитку сечокам’яної хвороби та урологічного синдрому. 

Склад
Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, фітокомплекс сухих 
екстрактів рослин: бруньок берези (Gemmae Betulae), листя подорожнику 
(Foliа Plantago), листя кропиви (Foliа Urticaе), плодів журавлини (Fructus 
Oxycóccі), трави леспедецю (Herba Lespedezae), трави чистотілу (Herba 
Chelidoniі); дикальцію фосфат, біотин, таурин,  мікрокристалічна 
целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, 
ароматизатор харчовий «вершки».
1 таблетка (0,5 г) містить: сирий протеїн- не менше 20,0 %, сирий жир -
не більше 9,0 %, волога - не більше 9,0 %, вітамін А - 100 МО, вітамін D3 - 
5 МО, вітамін Е - 2,5 мг, кислота фолієва - 0,02 мг, біотин - 1,9 мкг, таурин - 
1,6 мг, селен - 0,02 мкг, цинк - 0,2 мг, залізо - 0,2 мг, магній - 0,05 мг, 
калій - 1,3 мг, дикальцію фосфат - 11,5 мг.

Показання до застосування
Застосовують при сухості шкіри та шерсті, ламкій та тьмяній шерсті, 
ламкості кігтів, лущенні шкіри, поганій пігментац�, дерматитах, екземах, 
невеликих ранах на шкірі, а також для зменшення ризику виникнення 
сечокам’яної хвороби та урологічного синдрому.
Рекомендовано кошенятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування
Кормову добавку застосовують щоденно перорально, змішуючи
з готовим кормом. Добова доза на тварину, незалежно від годівлі:
• коти та кошенята з масою тіла до 3 кг - 1 таблетка;
• коти з масою тіла 3-5 кг - 2 таблетки;
• коти з масою тіла більше 5 кг - 3 таблетки.
Мінімальний курс застосування - 4 тижнів.
За необхідністю курс повторюють через 30 діб.

Форма випуску
Таблетки по 100 штук у полімерному флаконі.

Зберігання

Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.



Art. PR241368
 «Фітовіт» ДЛЯ КОТІВ

ФІТОКОМПЛЕКС при порушеннях функцій
нервової та імунної систем + сечовивідної
системи
100 табл. у флаконі
Кількість в упаковці
8 шт.
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ФIТОКОМПЛЕКСИ

 

Фiтоbiт ДЛЯ КОtiВ
ФІТОКОМПЛЕКС при порушеннях функцій нервової та імунної систем + сечовивідної системи

Кормова добавка сприяє стабілізуванню нервової системи, 
імунітету, обміну речовин та процесам травлення завдяки 
оптимальному співвідношенню вітамінів, мінералів та амінокислот. 
Вміст L-триптофану збільшує рівень серотоніну в головному мозку, 
як наслідок — зниження проявів агрес� у котів, тварини стають 
більш стійкими до стресу.
Екстракт кореню топінамбуру містить природній пребіотик — 
інулін, який нормалізує склад і біологічну активність нормальної 
мікрофлори кишечника, стимулюючи ріст лакто- і біфідобактерій. 
Завдяки відновленню процесів обміну травного каналу та нормалі-
зац� мікрофлори кишечника, кормова добавка сприяє підвищенню 
резистентності та імунозахисних функцій організму тварин.
Фітокомплекс сухих екстрактів рослин нормалізує функцію 
сечовивідних шляхів та впливає на зниження ризику розвитку 
сечокам’яної хвороби та урологічного синдрому.

Склад
Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, фітокомплекс 
сухих екстрактів рослин: бруньок берези (Gemmae Betulae), кореню 
шоломниці (Radices Scutellariae), трави пустирнику (Herba Leonuri), 

М кореню топінамбуру (Radices Helianthi tuberosi), ехінацеї      истя 
кропиви (Foliа Urticae), плодів журавлини (Fructus Oxycóccі), трави 
леспедецю (Herba Lespedezae), дикальцію фосфат, L-триптофан, 
біотин, таурин, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопля-
ний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатор харчовий 
«вершки».
1 таблетка (0,5 г) містить: сирий протеїн - не менше 20,0 %, сирий 
жир - не більше 9,0 %, волога - не більше 9,0 %, вітамін А - 100 МО, 
вітамін D3 - 5 МО, вітамін Е - 2,5 мг, кислота фолієва - 0,02 мг, 
біотин - 1,9 мкг, таурин - 1,6 мг, L-триптофан - 6,3 мг, селен -
0,02 мкг, цинк - 0,2 мг, залізо - 0,2 мг, магній - 0,05 мг, калій -
1,3 мг, дикальцію фосфат - 11,5 мг.

Показання до застосування
Застосовують при надмірному збудженні тварин внаслідок стресу, 
за зниженого імунітету, захворюваннях, які пов’язані з порушенням 
обміну речовин, для зниження ризику розвитку сечокам’яної 
хвороби та урологічного синдрому у котів. 
Рекомендовано кошенятам з 6-тижневого віку. 

Спосіб застосування та дозування
Кормову добавку застосовують щоденно перорально, змішуючи
з готовим кормом. Добова доза на тварину, незалежно від годівлі:
• коти та кошенята з масою тіла до 3 кг - 1 таблетка;
• коти з масою тіла 3-5 кг - 2 таблетки;
• коти з масою тіла більше 5 кг - 3 таблетки.
Мінімальний курс застосування - 4 тижнів.
За необхідністю курс повторюють через 30 діб.

Форма випуску
Таблетки по 100 штук у полімерному флаконі.

Зберігання
Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності:
18 місяців.



Art. PR241370

«Фітовіт» ДЛЯ СОБАК

ФІТОКОМПЛЕКС протиалергічний

100 табл. у флаконі

Кількість в упаковці

8 шт.

ФIТОКОМПЛЕКСИ

Фiтоbiт ДЛЯ cобак
ФІТОКОМПЛЕКС протиалергічний
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Кормова добавка значно знижує ризик виникнення алергічних 
захворювань у собак усіх порід. Фітокомплекс сухих екстрактів 
рослин сприяє регулюванню синтезу гістаміну в організмі тварини, 
має протизапальні властивості та антитоксичну дію, спрямовану
на виведення шкідливих речовин з клітин організму.

Склад
Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, фітокомплекс 
сухих екстрактів рослин: бруньок берези (Gemmae Betulae), листя 
кропиви (Foliа Urtica), плодів шипшини (Fructus Rosae), квітів 
нагідок (Flores Calendulae), шрот розторопші (Silybum marianum); 
дикальцію фосфат, біотин, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль 
картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатори харчові 
«печінка», «м'ясо».
1 таблетка (1 г) містить: сирий протеїн- не менше 20,0 %, сирий 
жир - не більше 9,0 %, волога - не більше 9,0 %, вітамін А - 200 МО, 
вітамін D3 - 10 МО, вітамін Е - 5 мг, кислота фолієва - 0,03 мг, 
біотин - 3,8 мкг, селен - 0,03 мкг, цинк - 0,3 мг, залізо - 0,3 мг, 
магній - 0,1 мг, калій - 2,5 мг, дикальцію фосфат - 23 мг.

Показання до застосування
Застосовують при алергічних захворювань, незалежно від причини 
виникнення: атопічного дерматиту, гіперчутливості до укусів бліх, 
вошей, кліщів, комарів.
Рекомендується застосовувати цуценятам з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування
Вітаміни вводяться перорально. Добова доза з розрахунку:
• цуценята і собаки дрібних порід з масою тіла до 10 кг — 1 таблетка 
на добу незалежно від годування;
• собаки середніх порід з масою тіла до 30 кг — 2-3 таблетки
на добу незалежно від годування;
• собаки великих порід з масою тіла понад 30 кг — 4-8 таблеток 
на добу незалежно від годування.
Мінімальний курс застосування — 4 тижні.
За необхідності курс повторюють через 30 діб.

Форма випуску
Таблетки по 100 штук у полімерному флаконі.

Зберігання
Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.



Art. PR241372

«Фітовіт» ДЛЯ СОБАК

ФІТОКОМПЛЕКС для шерсті

100 табл. у флаконі

Кількість в упаковці

8 шт.
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ФIТОКОМПЛЕКСИ

Фiтоbiт ДЛЯ собак
ФІТОКОМПЛЕКС для шерсті

Кормова добавка сприяє покращенню структури і пігментац� 
шкіри та шерсті, зміцненню кігтів, загоєнню дрібних ран.
До складу кормової добавки входить вітамінно-мінеральний 
комплекс, який підтримує здоровий вигляд тварини, покращує 
обмін речовин, імунітет.

Склад
Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, фітокомплекс 
сухих екстрактів рослин: бруньок берези (Gemmae Betulae), листя 
кропиви (Folia Urticae), трави чистотілу (Herba Chelidonii), кореня 
лопуха (Radices Arctii), квітів нагідок (Flores Calendulae), шрот 
розторопші (Silybum marianum); дикальцію фосфат, біотин, 
мікрокристалічна целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію 
стеарат, гіпромелоза, ароматизатори харчові «печінка», «м'ясо».
1 таблетка (1 г) містить: сирий протеїн - не менше 20,0 %, сирий 
жир - не більше 9,0 %, волога - не більше 9,0 %, вітамін А - 200 МО, 
вітамін D3 - 10 МО, вітамін Е - 5 мг, кислота фолієва - 0,03 мг, 
біотин - 3,8 мкг, селен - 0,03 мкг, цинк - 0,3 мг, залізо - 0,3 мг, 
магній - 0,1 мг, калій - 2,5 мг, дикальцію фосфат - 23 мг.

Показання до застосування
Застосовують при сухості шкіри та шерсті, ламкій та тьмяній 
шерсті, ламкості кігтів, лущенні шкіри, поганій пігментац�, 
дерматитах, екземах, невеликих ранах на шкірі.
Рекомендується застосовувати цуценятам з 6-тижневого віку.  

Спосіб застосування та дозування
Вітаміни вводити перорально. Добова доза з розрахунку:
• цуценята і собаки дрібних порід з масою тіла до 10 кг — 1 таблетка 
на добу незалежно від годування;
• собаки середніх порід з масою тіла до 30 кг — 2-3 таблетки
на добу незалежно від годування;
• собаки великих порід з масою тіла понад 30 кг — 4-8 таблеток 
на добу незалежно від годування.
Мінімальний курс застосування — 4 тижні.
За необхідності курс повторюють через 30 діб.

Форма випуску
Таблетки по 100 штук у полімерному флаконі.

Зберігання
Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.



Art. PR241374

«Фітовіт» ДЛЯ СОБАК

ФІТОКОМПЛЕКС для зміцнення зубів та кісток

100 табл. у флаконі

Кількість в упаковці

8 шт.

ФIТОКОМПЛЕКСИ

Фiтоbiт ДЛЯ собак
ФІТОКОМПЛЕКС для зміцнення зубів та кісток
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Кормова добавка містить солі кальцію, фосфору та магнію, які 
легко засвоюються організмом, що гарантує подальше накопичен-
ня мінералів у кістках і зубах.
Фітокомплекс сухих екстрактів рослин і вітамінно-мінеральний 
комплекс забезпечують мінералізацію та правильне формування 
кісток у цуценят, посилюють процес осифікац�.

Склад
Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, фітокомплекс 
сухих екстрактів рослин: бруньок берези (Gemmae Betulae), листя 
кропиви (Folia Urticaе), кореню аїру (Radices Acorus), трави шавл� 
(Herba Salviae), кореню лопуха (Radices Arctiі), квітів нагідок (Flores 
Calendulaе), шроту розторопші (Silybum marianum); кальцію цитрат, 
дикальцію фосфат, біотин, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль 
картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматизатори харчові 
«печінка», «м'ясо».

1 таблетка (1 г) містить: Сирий жир - не менше 20,0 %, сирий жир - 
не більше 9,0 %, волога - не більше 9,0 %, вітамін А - 200 МО, 
вітамін D3 - 10 МО, вітамін Е - 5 мг, кислота фолієва - 0,03 мг, 
біотин - 3,8 мкг, селен - 0,03 мкг, цинк - 0,3 мг, залізо - 0,3 мг, 
магній - 0,1 мг, калій - 2,5 мг, кальцію цитрат - 50 мг, дикальцію 
фосфат - 23 мг.

Показання до застосування
Застосовують для поповнення організму тварини кальцієм, 
фосфором та магнієм, зниження ризику виникнення захворювань 
опорно-рухового апарату і зубів.
Рекомендується застосовувати цуценятам з 6-тижневого віку.  

Спосіб застосування та дозування
Вітаміни вводити перорально. Добова доза з розрахунку:
• цуценята і собаки дрібних порід з масою тіла до 10 кг — 1 таблетка 
на добу незалежно від годування;
• собаки середніх порід з масою тіла до 30 кг — 2–3 таблетки
на добу незалежно від годування;
• собаки великих порід з масою тіла понад 30 кг — 4–8 таблеток
на добу незалежно від годування.
Мінімальний курс застосування — 4 тижні.
За необхідності курс повторюють через 30 діб.

Форма випуску
Таблетки по 100 штук у полімерному флаконі.

Зберігання
Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.



Art. PR241373

«Фітовіт» ДЛЯ СОБАК

ФІТОКОМПЛЕКС для зміцнення 

та відновлення суглобів та зв’язок

100 табл. у флаконі

Кількість в упаковці

8 шт.
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ФIТОКОМПЛЕКСИ

Фiтоbiт ДЛЯ собак
ФІТОКОМПЛЕКС для зміцнення та відновлення суглобів та зв’язок

Завдяки вмісту глюкозаміну гідрохлориду та хондроїтину сульфату, 
кормова добавка позитивно впливає на відновлення поверхні 
суглобів, стимулює процес регенерац� сполучної тканини, сприяє 
зменшенню набряків і болю, рухливості суглобів та еластичності 
зв’язок.
Рослинні екстракти, що входять до складу продукту, позитивно 
впливають на синтез колагену в організмі тварини та відновлення 
сполучної тканини.   

Склад
Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, фітокомплекс 
сухих екстрактів рослин: кори верби білої (Cortex Sálix álba), кореня 
лопуха (Radices Arctium), бруньок берези (Gemmae Betulae), листя 
кропиви (Folia Urtica), плодів шипшини (Fructus Rosae), квітів 
нагідок (Flores Calendula); дикальцію фосфат, біотин, глюкозаміну 
гідрохлорид, хондроїтину сульфат, мікрокристалічна целюлоза, 
крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, ароматиза-
тори харчові «печінка», «м'ясо».

1 таблетка (1 г) містить: сирий протеїн - не менше 20,0 %, сирий 
жир - не більше 9,0 %, волога - не більше 9,0 %, вітамін А - 200 МО, 
вітамін D3 - 10 МО, вітамін Е - 5 мг, кислота фолієва - 0,03 мг, 
біотин - 3,8 мкг, селен - 0,03 мкг, цинк - 0,3 мг, залізо - 0,3 мг, 
магній - 0,1 мг, калій - 2,5 мг, дикальцію фосфат - 23 мг, глюко-
заміну гідрохлорид - 0,8 мг, хондроїтину сульфат - 0,8 мг.

Показання до застосування
Кормову добавку застосовують при проблемах в опорно-руховому 
апараті собак: артриті, артрозі, спондильозі, дисплаз�.
Кормова добавка рекомендована собакам з рихлими та ніжними 
типами конституц�, цуценятам у період росту, старим собакам.
Рекомендується застосовувати цуценятам з 6-тижневого віку.  

Спосіб застосування та дозування
Вітаміни вводити перорально. Добова доза з розрахунку:
• цуценята і собаки дрібних порід з масою тіла до 10 кг — 1 таблетка 
на добу незалежно від годування;
• собаки середніх порід з масою тіла до 30 кг — 2-3 таблетки
на добу незалежно від годування;
• собаки великих порід з масою тіла понад 30 кг — 4-8 таблеток 
на добу незалежно від годування.
Мінімальний курс застосування — 4 тижні.
За необхідності курс повторюють через 30 діб.

Форма випуску
Таблетки по 100 штук у полімерному флаконі.

Зберігання
Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.



Art. PR241371
«Фітовіт» ДЛЯ СОБАК
ФІТОКОМПЛЕКС для покращення функц�
травної системи
100 табл. у флаконі
Кількість в упаковці
8 шт.

ФIТОКОМПЛЕКСИ

Фiтоbiт ДЛЯ собак
ФІТОКОМПЛЕКС для покращення функції травної системи
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Кормова добавка нормалізує склад і біологічну активність 
мікрофлори кишечника в межах фізіологічної норми, сприяє 
зростанню кількості лакто- та біфідобактерій. Позитивно впливає 
на моторику та перистальтику травного каналу, що сприяє 
кращому перетравленню корму.

Склад
Дріжджі пивні, вітамінно-мінеральний комплекс, фітокомплекс 
сухих екстрактів рослин: бруньок берези (Gemmae Betulae), листя 
кропиви (Folia Urticae), кореню топінамбуру (Radices Helianthi 
tuberosi), артишоку  (Cȳnara), куркуми (Curcuma), розторопші 
(Silybum marianum); дикальцію фосфат, біотин, мікрокристалічна 
целюлоза, крохмаль картопляний, кальцію стеарат, гіпромелоза, 
ароматизатори харчові «печінка», «м'ясо».
1 таблетка (1 г) містить: сирий протеїн - не менше 20,0 %, сирий 
жир - не більше 9,0 %, волога - не більше 9,0 %, вітамін А - 200 МО, 
вітамін D3 - 10 МО, вітамін Е - 5 мг, кислота фолієва - 0,03 мг, 
біотин - 3,8 мкг, селен - 0,03 мкг, цинк - 0,3 мг, залізо - 0,3 мг, 
магній - 0,1 мг, калій - 2,5 мг, дикальцію фосфат - 23 мг.

Показання до застосування
Застосовують при функціональних порушеннях травлення, гострих 
та хронічних запальних захворюваннях кишечника, прийомі 
антибіотиків, порушенні жирового обміну.
Рекомендується застосовувати цуценятам з 6-тижневого віку.  

Спосіб застосування та дозування
Вітаміни вводяться перорально. Добова доза з розрахунку:
• цуценята і собаки дрібних порід з масою тіла до 10 кг — 1 таблетка 
на добу незалежно від годування;
• собаки середніх порід з масою тіла до 30 кг — 2-3 таблетки
на добу незалежно від годування;
•  собаки великих порід з масою тіла понад 30 кг — 4-8 таблеток 
на добу незалежно від годування.
Мінімальний курс застосування — 8 тижнів.
За необхідності курс повторюють через 30 діб.

Форма випуску
Таблетки по 50 штук у полімерному флаконі.

Зберігання
Зберігати у сухому місці за температури від 0 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.



Art. PR020062

Гель для ротової порожнини SaniPet
гель

Для собак і котів
15 мл

Кількість в упаковці
12 шт.
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гель для ротово¯ порожнини
Засіб особливо актуальний для котів і собак рихлих та брахіце-
фальних порід, а також дрібних собак. Ці тварини часто мають 
підвищену чутливість ясен, схильні до стоматитів, пародонтозу
і навіть втрати зубів. Гель на основі натуральних компонентів 
є незамінним засобом гігієни і здоров’я ясен та всієї ротової 
порожнини. Регулярне застосування попереджає появу неприємно-
го запаху з ротової порожнини, є дієвою профілактикою пародон-
тозу, пародонтиту, гінгівіту, альвеоліту, стоматиту, періодонтиту
та інших захворювань. Гігієнічний гель у комплексі з лікувальними 
препаратами забезпечує швидке відновлення слизових оболонок 
ротової порожнини та ясен. Також засіб очищає і покращує їхній 
стан. Зручний у застосуванні.

Склад: рослинні екстракти: ромашки, подорожника, шавл�, 
звіробою, календули. Допоміжні речовини: натрію карбоксиметил-
целюлоза, полісорбат-80, поліетиленгліколь-400, вода дистильована.

Спосіб застосування
Невелику кількість гелю ввести до защічних кишень з обох боків
і розподілити легкими масажними рухами. Можна протирати 
гелем ясна і зуби, використовуючи для процедури зубну щітку або 
марлевий тампон. Також можна робити аплікац� на окремі ділянки 
ясен. Процедуру повторювати щодня після останнього годування 
тварини.

Форма випуску
Полімерний флакон з крапельницею об’ємом 15 мл, упакований
у картонну коробку.

Зберігання
Зберігати у сухому темному місці при температурі від 0 °С до 25 °С 
та відносній вологості повітря не більше 75%.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PR020060
Лосьйон гігієнічний для очей 
SaniPet 
краплі
Для собак і котів

15 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

Art. PR020061
Лосьйон гігієнічний для очей 
SaniPet 
спрей
Для собак і котів

30 мл
Кількість в упаковці
12 шт.
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Лосьйон гiгiªнiчний для очей
краплi та спрей
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Лосьйон застосовують для гігієнічної обробки очей собак і котів 
при появі ранкових виділень з очей або виділень, які пов’язані
з інфекційними захворюваннями мікробного чи вірусного походження.
Завдяки рослинним компонентам лосьйон має протизапальну, 
антисептичну і заспокійливу дію, усуває сльозливість і набряк 
повік, покращує стан слизової оболонки ока, підвищує � резистент-
ність, має заспокійливу дію.
Регулярне застосування лосьйону зменшує так звані «сльозові 
доріжки», — темні сліди від виділень з очей у тварин зі світлою 
шерстю.

Склад: рослинні екстракти: ромашки, подорожника, шавл�, 
звіробою, календули. Допоміжні речовини: натрію карбоксиметил-
целюлоза, полісорбат-80, вода дистильована.

Спосіб застосування
Тваринам брахіцефальних порід лосьйоном-спреєм обробити 
ділянку навколо очей, зробивши 2-3 натискання на пульверизатор 
флакона.
Тваринам доліхоцефальних і мезоцефальних порід витирати очі 
марлевим тампоном, змоченим лосьйоном, від зовнішнього кута 
ока до внутрішнього, прибираючи при цьому всі виділення з ока. 
Потім повторити обробку вже очищеного ока іншим марлевим 
тампоном в тому ж порядку.
Щоб видалити «сльозові доріжки», необхідно щодня обробляти 
шерсть навколо очей.

Форма випуску
Полімерний флакон з крапельницею об’ємом 15 мл, або з механіч-
ною голівкою-розпилювачем об’ємом 30 мл, упакований
у картонну коробку.

Зберігання
Зберігати у сухому темному місці при температурі від 0 °С до 25 °С 
та відносній вологості повітря не більше 75%.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PR020059
Лосьйон гігієнічний для вух 
SaniPet 
спрей
Для собак і котів

30 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

Art. PR020058
Лосьйон гігієнічний для вух 
SaniPet 
краплі
Для собак і котів

15 мл
Кількість в упаковці
12 шт.
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Лосьйон гiгiªнiчний для вух
краплi та спрей

Компоненти, які входять до складу лосьйону, допомагають 
ретельно очистити вушну раковину і слуховий прохід від вушної 
сірки, ексудату і забруднень. Завдяки рослинним компонентам 
засіб покращує стан шкіри вушної раковини і слухового проходу. 
Лосьйон застосовують для профілактики інфекційних і запальних 
процесів та кращого відновлення тканин після травм. Гігієнічний 
засіб рекомендується застосовувати для профілактики отитів різної 
етіолог�, особливо для собак висловухих порід.

Склад: рослинні екстракти: ромашки, подорожника, шавл�, 
звіробою, календули. Допоміжні речовини: полісорбат-80, 
поліетиленгліколь-400, вода дистильована, изопрапанол.

Спосіб застосування
Для гігієнічної обробки вух собак і котів з метою видалення вушної 
сірки, ексудату, слідів життєдіяльності вушного кліща та інших 
забруднень перед застосуванням лікувальних препаратів. Лосьйо-
ном обробити вушну раковину, 2-3 краплі лосьйону закапати
у вухо, або зробивши 2-3 натискання на пульверизатор флакона, 
далі легкими круговими рухами масажувати основу вушної 
раковини, після чого ватним тампоном очистити внутрішню 
поверхню вуха і слуховий прохід.

Форма випуску
Полімерний флакон з крапельницею об’ємом 15 мл, або з розпилю-
вачем об’ємом 30 мл, упакований у картонну коробку.

Зберігання
Зберігати у сухому темному місці при температурі від 0 °С до 25 °С 
та відносній вологості повітря не більше 75%.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PR240563
Привчання до туалету SaniPet
спрей
Для собак

250 мл
Кількість в упаковці
9 шт.

Art. PR240562
Привчання до туалету SaniPet
спрей
Для котів

250 мл
Кількість в упаковці
9 шт.
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привчання до туалету
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Спрей «Привчання до туалету» допоможе привчити кошеня, 
цуценя або дорослих котів та собак ходити до туалету у призначе-
ному для цього місці. Засіб допомагає виробити у тварини стійкий 
рефлекс справляти природні потреби в тому місці, яке обере 
господар. Натуральні інгредієнти діють м’яко, тому спрей можна 
використовувати щодня протягом певного часу.

Склад
Для собак: натуральні екстракти м’яти і меліси; неонол, нашатир-
ний спирт, дистильована вода, ізопропіловий спирт.
Для котів: натуральні екстракти м’яти, паприки, меліси, неонол, 
ізопропіловий спирт, нашатирний спирт, дистильована вода.

Спосіб застосування
Перед застосуванням вміст флакона необхідно збовтати!
З відстані 20–30 см бризніть трохи спрея на пелюшку чи аркуш 
паперу і покладіть їх у те місце, яке тварина вибрала для випорож-
нень. Після цього Ваш вихованець почне асоціювати оброблені 

спреєм речі з призначеним для туалету місцем. Потім поступово 
переміщуйте пелюшку чи аркуш обробленого паперу до бажаного 
місця для туалету вашого улюбленця.
Якщо цуценя чи дорослого собаку треба привчити до туалету
на вулиці, оброблені спреєм пелюшку чи папір слід поступово 
переміщувати до вхідних дверей, а потім зовсім прибрати. Таким 
чином, у тварин виробляється стійкий рефлекс випорожнюватися 
саме у тому місці, яке вибере господар.

Форма випуску
Полімерний флакон з механічною розпилювальною голівкою
по 250 мл.

Зберігання
У сухому темному місці, при температурі від 10 °С до 25°С.

Строк придатності: 3 роки.



Art. PR240565
Відлякувач від туалету SaniPet
спрей
Для котів

250 мл
Кількість в упаковці
9 шт.

Art. PR240566
Відлякувач від туалету SaniPet
спрей
Для собак 

250 мл
Кількість в упаковці
9 шт.
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Вiдлякувач Вiд туалету
Спрей «Відлякувач від туалету» відучити ваших улюбленців від 
звички випорожнюватися в непристосованих для цього місцях,
а також від звички мітити територію. Спрей має дисциплінарний 
вплив проти поганої звички, яку доведеться викорінювати кілька 
днів. Для більшого ефекту небажане місце туалету можна зробити 
менш доступним.

Склад
Для собак: натуральні екстракти перцю, полину, екстракт гвоздики; 
неонол, ізопропіловий спирт, салімікс, дистильована вода. 
Для котів: натуральні екстракти лимону, м’яти, неонол, зопропіло-
вий спирт, салимікс, дистильована вода.

Спосіб застосування
Перед застосуванням вміст флакона необхідно збовтати!
На місце, яке тварина обрала для своїх випорожнень, розпилити 
спрей з відстані 20–30 см протягом кількох секунд. Обробку 
повторюють, за необхідності доти, доки у тварини не виробиться 
стійкий рефлекс уникати оброблене місце.

Форма випуску
Полімерний флакон з механічною розпилювальною голівкою
по 250 мл.

Зберігання
У сухому темному місці, при температурі від 10 °С до 25°С.

Термін придатності: 3 роки.  



Art. PR240561
Захист від погризів SaniPet
спрей
Для собак

250 мл
Кількість в упаковці
9 шт.

Art. PR240564
Захист від дряпання SaniPet
спрей
Для котів

250 мл
Кількість в упаковці
9 шт.

СЕРIЯ ГIГIªНIЧНИХ ЗАСОБIВ

 

Захист вiд погризення та дряпання
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Спрей «Захист від погризів собак» допомагає відучити тварину від 
пошкодження меблів, взуття й інших предметів. Засіб має відлякуючий 
для собак запах і гіркий смак. До складу входять натуральні компоненти, 
нешкідливі для тварин і людей. Можна використовувати на поверхні 
будь-яких матеріалів. Деяким собакам властиво через кілька тижнів 
пробувати гризти речі знову. В такому випадку процедура захисту 
повторюється.
Спрей «Захист вiд дряпання котiв» допомагає надійно захистити від 
пошкодження кігтями меблі й інші предмети, до яких тварина проявляє 
інтерес. Засіб швидше «виховає» кота, якщо у тварини буде «дозволене» 
місце дряпання — дряпка, мотузкове містечко, килимок для дряпання.
Спреї можна використовувати на поверхні будь-яких матеріалів. Розчини 
не залишає плям.

Склад
Для собак: натуральні екстракти полину, гвоздики, екстракт перцю; 
неонол, салімікс, дистильована вода, ізопропіловий спирт, поліетилен-
гліколь.

Для котів: натулальні екстракти лимону, полину, перцю, неонол, салімікс, 
дистильована вода, ізопропіловий спирт.

Спосіб застосування
Перед застосуванням вміст флакона необхідно збовтати!
Предмети, які Ви бажаєте уберегти від погризів або дряпання, необхідно 
обробити шляхом розпилення розчину протягом кількох секунд з відстані 
20—30 см.
Після розпилення розчину поверхню не витирати!
Обробку проводити у разі потреби, до отримання позитивного результату.

Форма випуску
Полімерний флакон з механічною розпилювальною голівкою по 250 мл.

Зберігання

У сухому темному місці, при температурі від 10 °С до 25°С.

Строк придатності: 3 роки.



Art. PR001141
B.V.SEPT  
спрей
Для собак і котів

100 мл
Кількість в упаковці
15 шт.

Art. PR001142
B.V.SEPT  
спрей
Для собак і котів

250 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

СЕРIЯ ГIГIªНIЧНИХ ЗАСОБIВ
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B.v.sept
Опис
Рекомендовано для щоденного догляду та дотримання гігієни 
домашніх улюбленців. Засіб попереджує виникнення та розповсюд-
ження бактеріальних, грибкових, вірусних захворювань.

Склад
Ізопропанол (спирт ізопропиловий) 60%, гліцерин, композиція 
рослинних екстрактів, вода дистильована.

Засіб призначений для:
• дезінфекц� аксесуарів та предметів догляду за тваринами 
(нашийники, гребінці, переноски, клітки, іграшки тощо);
• дезінфекц� місць утримання тварин: вольєрів, будок
та ін. (обробку проводять без присутності тварин!);
• антисептичної обробки шкіри подушечок лап, шкіри рук власника 
тварини.

Застосування
Засіб використовують шляхом розпилювання на попередньо 
очищені предмети догляду, аксесуари, місця утримання тварин, 
чисту шкіру подушечок лап тварини та рук господаря. Залишають 
до повного висихання засобу.

Застереження
Не розпилювати на предмети догляду та аксесуари, які знаходяться 
на тварині!
Не обробляти місця утримання в присутності тварин!
Запобігати потраплянню у очі та на слизові оболонки!
Не застосовувати у разі індивідуальної чутливості до складових 
засобу!

Форма випуску
Полімерні флакони по 100, 250 мл з розпилювачем.

Зберігання
Зберігати у сухому темному місці при температурі від 10 °С до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.



Art. PR740224
Шампунь GROOM
з екстрактом цілющих трав
Для котів та собак

270 мл
Кількість в упаковці
15 шт.

Art. PR740221
Шампунь GROOM
з антибактеріальним ефектом
Для котів та собак

270 мл
Кількість в упаковці
15 шт.

Шампуhi

Groom
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Groom. Шампунь для котів та собак
 «Антибактеріальний»
Шампунь чудово очищує шерсть від бруду та жиру, сприяє 
швидкому загоюванню розчісувань та невеликих подря-
пин. Формула, збагачена рослинними екстрактами, 
запобігає розвитку бактерій та покращує стан шкіри. 
Склад: миюча основа, екстракт цілющих трав, кондиціону-
юча добавка, поверхнево-активні речовини.  

Groom. Шампунь для котів та собак «Цілющі трави»
М’яка слухняна шерсть буде блищати і легко розчісувати-
ся, якщо регулярно використовувати шампунь. Цілющі 
трави, що входять до складу формули, пом’якшать шкіру, 
зменшать подразнення, допоможуть позбавитися лупи. 
Склад: миюча основа, екстракт цілющих трав, кондиціону-
юча добавка, поверхнево-активні речовини.  



Art. PR740223
Шампунь GROOM
з екстрактом ромашки
Для котів та собак

270 мл
Кількість в упаковці
15 шт.

Art. PR740222
Шампунь GROOM
з екстрактом прополісу
Для котів та собак

270 мл
Кількість в упаковці
15 шт.
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Шампуhi

Groom
Groom. Шампунь для котів та собак «Ромашка»
Шерсть м’якенька, неначе шовк, об’ємна та здорова – все 
це забезпечить ефективний гігієнічний шампунь для котів 
та собак. Екстракт ромашки робить кожну волосинку 
гладенькою та блискучою, усуває сухість шкіри, лупу, 
свербіж. Не викликає подразнення та алергічну реакцію. 
Склад: миюча основа, екстракт ромашки, кондиціонуюча 
добавка, поверхнево-активні речовини.

Groom. Шампунь для котів та собак «Прополіс»
Прополіс має цілющі властивості: загоює рани, покращує 
кровообіг, насичує шкіру корисними речовинами, робить 
кожну волосинку гладенькою, покращує � структуру. 
Шампунь з прополісом дарує шерсті здоров’я та об’єм.
Склад: миюча основа, екстракт прополісу, кондиціонуюча 
добавка, поверхнево-активні речовини.  

Застосування: нанести на зволожену шерсть шампунь, 
розтерти, щоб з’явилася густа піна, витримати
� 5-10 хвилин. Потім обережно змити теплою водою,
не допускаючи попадання води чи миючого засобу у вуха 
й очі. Ретельно висушити шерсть. 

Запобіжні заходи: берегти очі та вуха тварини від потра-
пляння воді та шампуню. Зберігати засіб у недоступному 
для дітей місці.

Умови зберігання: температура від 4 °С до 35 °С.
Не допускати контакту з харчовими продуктами, напоями, 
кормом для тварин. Захищати від прямих сонячних променів. 

Термін придатності: 30 місяців.

Об’єм: 270 мл.



Art. PR241274 Art. PR740215
«ЛЮКС» Шампунь гігієнічний
репелентної д�
Для кошенят і цуценят

240 мл
Кількість в упаковці
25 шт.

15 мл

30 шт.

Art. PR241271 Art. PR740213
«ЛЮКС» Шампунь гігієнічний
репелентної д�
Для котів і собак

240 мл
Кількість в упаковці
25 шт.

15 мл

30 шт.

Art. PR241272
«ЛЮКС» Шампунь гігієнічний
репелентної д�
Для короткошерстих котів і собак

240 мл
Кількість в упаковці
25 шт.

Шампуhi

Люкс
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Шампунь для кошенят та цуценят гігієнічний репелентної д�
Гігієнічний шампунь для кошенят та цуценят має репелентну дію проти бліх, кліщів
та інших ектопаразитів. Репелентний ефект досягається завдяки вмісту рослинних 
екстрактів: чемериці, полину, багульника. Завдяки екстракту кореня оману
а ромашки, що входять до складу унікальної формули, шампунь Усуває подразнення 
шкіри, сприяє швидкому загоєнню невеликих подряпин після розчосів, шерсть стає 
блискучою та доглянутою.
Склад: вода, лауресульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот 
кокосової ол�, лимонна кислота, рослинні екстракти: чемериці, полину гіркого, 
ромашки, багульника, корень оману, консервант, барвник.

Шампунь для котів та собак гігієнічний репелентної д�
Гігієнічний шампунь для котів та собак має репелентну дію проти бліх, кліщів
та інших ектопаразитів. Репелентний ефект досягається завдяки вмісту рослинних 
екстрактів: чемериці, полину, багульника. Шампунь знімає подразнення, сприяє 
загоєнню дрібних ранок, зволожує, пом’якшує та тонізує шкіру, надає шерсті 
здоровий блиск та м’якість. Засіб не пересушує шкіру при частому використанні.

Склад: вода, лауресульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот 
кокосової ол�, лимонна кислота, рослинні екстракти: чемериці, полину гіркого, 
ромашки, багульника, консервант, барвник.

Шампунь для короткошерстих котів та собак гігієнічний репелентної д�
Гігієнічний шампунь для котів та собак має репелентну дію проти бліх, кліщів
та інших ектопаразитів. Репелентний ефект досягається завдяки вмісту рослинних 
екстрактів: чемериці, полину, багульника. Завдяки екстракту чорного кмину
та ромашки, що входять до складу унікальної формули, шампунь Усуває подразнення 
шкіри, сприяє швидкому загоєнню невеликих подряпин після розчосів, шерсть стає 
блискучою та доглянутою.
Склад: вода, лауресульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот 
кокосової ол�, лимонна кислота, рослинні екстракти: чемериці, полину гіркого, 
ромашки, багульника, чорного кмину, консервант, барвник.



Art. PR241276

«ЛЮКС» Шампунь-кондиціонер
Для довгошерстих котів

240 мл

Кількість в упаковці
25 шт.

Art. PR241275

«ЛЮКС» Шампунь-кондиціонер
Для довгошерстих собак

240 мл

Кількість в упаковці
25 шт.

Art. PR241273
«ЛЮКС» Шампунь профілактичний
з дерматологічним ефектом
Для котів і собак

240 мл
Кількість в упаковці
25 шт.

43

Шампуhi

люкс
Профілактичний шампунь з дерматологічним ефектом для котів та собак
Профілактичній шампунь для котів та собак рекомендовано використовувати при 
себореї, екземі та інших дерматологічних захворюваннях. Шампунь зменшує свербіж, 
усуває лупу та подразнення шкіри, сприяє швидкій регенерац� та відновленню 
епідермісу завдяки природному активному компоненту – екстракту березового 
дьогтю.
Склад: вода, лауресульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот 
кокосової ол�, лимонна кислота, рослинні екстракти: березового дьогтю, ромашки, 
багульника, консервант, барвник.

Шампунь-кондиціонер для довгошерстих котів
Нова формула шампуню-кондиціонеру розроблена спеціально для довгошерстих 
котів. У складі засобу містяться ретельно підібрані інгредієнти, які не викликають 
алергічних реакцій, сухості шкіри і подразнень. Після застосування цього шампуню 
шерсть стає м’якою, легко розчісується і не плутається.
Склад: вода, лауресульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот 
кокосової ол�, лимонна кислота, рослинні екстракти: ромашки, чорного кмину, 
кореня оману, консервант, барвник. 

Шампунь-кондиціонер для довгошерстих собак
Нова формула шампуню-кондиціонеру розроблена спеціально для довгошерстих 
собак. У складі засобу містяться ретельно підібрані інгредієнти, які не викликають 
алергічних реакцій, сухості шкіри і подразнень. Після застосування цього шампуню 
шерсть стає м’якою, легко розчісується і не плутається.
Склад: вода, лауресульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот 
кокосової ол�, лимонна кислота, рослинні екстракти: ромашки, чорного кмину, 
кореня оману, консервант, барвник.

Застосування: нанести невелику кількість шампуню на мокру шерсть, спінити, 
масажними рухами рівномірно розподілити по шерсті тварини. Витримати
2-3 хвилини, не допускаючи злизування. Ретельно змити теплою водою. При 
необхідності процедуру повторити.
Запобіжні заходи: берегти очі та вуха тварини від потрапляння воді та шампуню. 
Зберігати засіб у недоступному для дітей місці.
чорного кмину, кореня оману, консервант, барвник.
Умови зберігання: температура від 4 °С до 35 °С.
Не допускати контакту з харчовими продуктами, напоями, кормом для тварин. 
Захищати від прямих сонячних променів. 
Термін придатності: 30 місяців.
Об’єм: 240 мл.



Art. PR740208
Шампунь «Лорд»
репелентний
Для собак

250 мл

Кількість в упаковці
25 шт.

Art. PR740205 Art. PR740206

Шампунь «Джессі» репелентний
Для довгошерстих собак

Кількість в упаковці

Art. PR740190 Art. PR740191 Art. PR740188

Шампунь «Пупсі» репелентний
Для кошенят
та цуценят Для цуценятДля кошенят

Кількість в упаковці

15 мл

30 шт.

250 мл

25 шт.

15 мл

30 шт.

250 мл

25 шт.

15 мл

30 шт.

Art. PR740193
Шампунь «Принц»
репелентний
Для короткошерстих
собак
250 мл
Кількість в упаковці
25 шт.

Шампуhi

 

Природа
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Шампунь репелентний від бліх та кліщів для цуценят та кошенят «Пупсі»
Гігієнічний шампунь для цуценят та кошенят «Пупсі» має репелентну дію проти бліх, 
кліщів та інших ектопаразитів. Репелентний ефект досягається завдяки унікальному 
поєднанню лікарських трав. Шампунь знімає подразнення, пом’якшує та тонізує 
шкіру, сприяє загоюванню розчосів, надає шерсті здорового блиску. Засіб
не пересушує шкіру при частому використанні. 
Склад: вода, лауретсульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот 
кокосової ол�, лимонна кислота, консервант, барвник, екстракт ромашки, екстракт 
полину гіркого, екстракт чемериці. 

Шампунь репелентний від бліх та кліщів для довгошерстих собак «Джессі»
Гігієнічний шампунь для довгошерстих собак «Джессі» має репелентну дію проти 
бліх, кліщів та інших ектопаразитів. Репелентний ефект досягається завдяки 
унікальному поєднанню лікарських трав. Шампунь знімає подразнення, пом’якшує 
та тонізує шкіру, надає шерсті здорового блиску та м’якості, сприяє загоюванню 
розчосів.
Склад: вода, лауретсульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот 
кокосової ол�, лимонна кислота, консервант, барвник, екстракт персику, екстракт 
оману, екстракт багульнику.

Шампунь репелентний від бліх та кліщів для собак «Лорд». Основний догляд
Гігієнічний шампунь для основного догляду «Лорд» має репелентну дію проти бліх, 
кліщів та інших ектопаразитів. Репелентний ефект досягається завдяки унікальному 
поєднанню лікарських трав. Шампунь знімає подразнення, пом’якшує та тонізує 
шкіру, сприяє загоюванню розчосів.
Склад: вода, лауретсульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот 
кокосової ол�, лимонна кислота, консервант, барвник, екстракт оману, екстракт 
багульника, екстракт кмину чорного, екстракт персика.

Шампунь репелентний від бліх та кліщів для короткошерстих собак «Принц»
Гігієнічний шампунь для короткошерстих собак «Принц» має репелентну дію проти 
бліх, кліщів та інших ектопаразитів. Репелентний ефект досягається завдяки 
унікальному поєднанню лікарських трав. Шампунь знімає подразнення, пом’якшує 
та тонізує шкіру, сприяє загоюванню розчосів.
Склад: вода, лауретсульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот 
кокосової ол�, лимонна кислота, консервант, барвник, екстракт полину гіркого, 
екстракт персика, екстракт оману, екстракт кмину чорного.



Art. PR740196 Art. PR740197

Шампунь «Пушок» репелентний
Для довгошерстих котів

250 мл

Кількість в упаковці
25 шт.

15 мл

30 шт.

Art. PR740199 Art. PR740200

Шампунь «Барсік» репелентний
Для котів

250 мл

Кількість в упаковці
25 шт.

15 мл

30 шт.

Art. PR740202 Art. PR740203

Шампунь «Мурзик» репелентний
Для короткошерстих котів

250 мл

Кількість в упаковці
25 шт.

15 мл

30 шт.
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Шампуhi

природа
Шампунь репелентний від бліх та кліщів для довгошерстих котів «Пушок» 
Шампунь репелентної д�. Гігієнічний шампунь для довгошерстих котів «Пушок» має 
репелентну дію проти бліх, кліщів та інших ектопаразитів. Репелентний ефект 
досягається завдяки унікальному поєднанню лікарських трав. Шампунь знімає 
подразнення, пом’якшує та тонізує шкіру, сприяє загоюванню розчосів, надає шерсті 
здорового блиску та м’якості. Засіб не пересушує шкіру при частому використанні.
Склад: вода, лауретсульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот 
кокосової ол�, лимонна кислота, консервант, барвник, екстракт ромашки, екстракт 
багульника, екстракт оману.

Шампунь репелентний від бліх та кліщів для котів «Барсік»
Гігієнічний шампунь для котів «Барсик» має репелентну дію проти бліх, кліщів
та інших ектопаразитів. Репелентний ефект досягається завдяки унікальному 
поєднанню лікарських трав. Шампунь знімає подразнення, пом’якшує та тонізує 
шкіру, сприяє загоюванню розчосів, надає шерсті здорового блиску та м’якості. Засіб 
не пересушує шкіру при частому використанні.
Склад: генапол, екстракти ромашки, кореня дивосила, полину гіркого, багульника, 
чорного кмину, лимонна кислота, бета-каротин, генаген, катон СG, NaCl, 
ароматизатор, дисперсний фарбник, вода.

Шампунь репелентний від бліх та кліщів для короткошерстих котів «Мурзик»
Гігієнічний шампунь для короткошерстих котів «Мурзик» має репелентну дію проти 
бліх, кліщів та інших ектопаразитів. Репелентний ефект досягається завдяки 
унікальному поєднанню лікарських трав. Шампунь знімає подразнення, пом’якшує 
та тонізує шкіру, сприяє загоюванню розчосів. Засіб не пересушує шкіру при 
частому використанні.
Склад: вода, лауретсульфат натрію, хлорид натрію, діетаноламід жирних кислот 
кокосової ол�, лимонна кислота, консервант, барвник, екстракт ромашки, екстракт 
полину гіркого, екстракт оману.

Застосування: нанести невелику кількість шампуню на мокру шерсть, спінити, 
масажними рухами рівномірно розподілити по шерсті тварини. Витримати
2-3 хвилини, не допускаючи злизування. Ретельно змити теплою водою. При 
необхідності процедуру повторити.
Запобіжні заходи: берегти очі та вуха тварини від потрапляння воді та шампуню. 
Зберігати засіб у недоступному для дітей місці.
Умови зберігання: температура від 4 °С до 35 °С. Не допускати контакту
з харчовими продуктами, напоями, кормом для тварин. Захищати від прямих 
сонячних променів. 
Термін придатності: 30 місяців.
Об’єм: 250 мл.
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Празістоп. Таблетки

Празістоп. Суспензія

Сексстоп. Суспензія

Сексстоп. Таблетки

Фітокомплекс «КІТ ВОРКІТ»
для корекц� порушень поведінки
у котів та собак

Фітокомплекс «ВЕСЕЛИЙ КІТ»
для покращення функц�
сечовивідної системи 

Фітокомплекс для виведення
шерсті + покращення фукц�
сечовивідної системи у котів

Фітокомплекс для покращення
фукц� сечовивідної системи у котів

Фітокомплекс для шерсті +
покращення функц�
сечовивідної системи у котів

Фітокомплекс при порушеннях
функцій нервової та імунної систем +
сечовивідної системи у котів

Фітовіт

ПрофіЛайн

Нашийник

Краплі для котів

Краплі для собак

ЕкоВет

Спрей

Нашийник

Краплі

Акаростоп. Краплі

Мікостоп. Краплі та спрей

ProVET

Мегастоп для котів. Краплі

Мегастоп для собак. Краплі

Інсектостоп. Спрей

Інсектостоп. Нашийник

Стоп Біо. Нашийник

Інсектостоп. Краплі
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змicт

46



40

42

44

46

Groom

Люкс

Природа

Зміст

B.V.SEPT

SaniPet

Гель для ротової порожнини

Лосьйон гігієнічний для очей.
Краплі та спрей

Лосьйон гігієнічний для вух.
Краплі та спрей

Привчання до туалету

Відлякувач від туалету

Захист від погризення собак

Фітокомплекс протиалергічний
для собак 

Фітокомплекс для шерсті собак

Фітокомплекс для зміцнення
зубів та кісток для собак

Фітокомплекс для зміцнення
та відновлення суглобів та зв’язок
у собак

Фітокомплекс для покращення
функц� травної системи у собак
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Шампуні
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