




НАШИЙНИК ПРОФIЛАЙН

IНСЕКТОАКАРИЦИДНI ПРЕПАРАТИ

Опис
Поліхлорвінілова стрічка різного кольору (залежно від використаного 
барвника), з фіксатором.

Склад і фармакологічні властивості
10,0 г нашийника (поліхлорвінілова стрічка) містять діючу речовину: 
пропоксур – 0,85 г ± 10%.
Діюча речовина препарату пропоксур виявляє активність на екто-
паразитів 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 личин-
ковій стадіях розвитку.

Спосіб застосування та дозування
Для великих собак пропонується нашийник довжиною 70±5 см. 
Для дрібних собак і котів – нашийник довжиною 35±5 см.
Нашийник виймають з упаковки та одягають на шию тварини, 
фіксуючи таким чином, щоб між шиєю та нашийником залишав-
ся 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.

Art. PR241022
Нашийник фіолетовий 
«ПрофіЛайн»
Для собак
35 см
Кількість в упаковці
1 шт.

Art. PR241021
Нашийник «фуксія» 
«ПрофіЛайн»
Для собак
35 см
Кількість в упаковці
1 шт.

Art. PR241020
Нашийник кораловий 
«ПрофіЛайн»
Для собак
35 см
Кількість в упаковці
1 шт.

Art. PR241019
Нашийник помаранчевий 
«ПрофіЛайн»
Для собак
35 см
Кількість в упаковці
1 шт.

Art. PR241017
Нашийник зелений 
«ПрофіЛайн»
Для собак
35 см
Кількість в упаковці
1 шт.
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НАШИЙНИК ПРОФIЛАЙН

IНСЕКТОАКАРИЦИДНI ПРЕПАРАТИ

Art. PR241027
Нашийник фіолетовий 
«ПрофіЛайн»
Для собак
70 см
Кількість в упаковці
1 шт.

Art. PR241026
Нашийник «фуксія» 
«ПрофіЛайн»
Для собак
70 см
Кількість в упаковці
1 шт.

Art. PR241024
Нашийник кораловий 
«ПрофіЛайн»
Для собак
70 см
Кількість в упаковці
1 шт.

Art. PR241025
Нашийник помаранчевий 
«ПрофіЛайн»
Для собак
70 см
Кількість в упаковці
1 шт.

Art. PR241023
Нашийник зелений 
«ПрофіЛайн»
Для собак
70 см
Кількість в упаковці
1 шт.

Ефективність дії нашийника та тривалість захисту залежить від 
довжини та стану шерсті, виду збудника та інтенсивності інвазії. 
Тварин із скуйовдженою та брудною шерстю перед застосуванням 
нашийника слід вимити шампунем.
Протипоказання
Не застосовувати цуценятам та кошенятам віком до 12 тижнів.
Не застосовувати хворим і ослабленим тваринам, а також тваринам, 
чутливим до складників препарату.
Не застосовувати тваринам із захворюваннями шкіри та ушкоджен-
нями шкірного покрову. Не застосовують самкам під час вагітності 
і лактації.
Форма випуску
Нашийник герметично запакований у фольгований пакет і вкладений 
у картонну коробку.
Для котів та дрібних собак – нашийник довжиною 35 ± 5 см; для вели-
ких собак – нашийник довжиною 70 ± 5 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.
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ПРОФIЛАЙН
краплi спот-он

IНСЕКТОАКАРИЦИДНI ПРЕПАРАТИ

Опис
Прозора рідина світло-жовтого кольору зі специфічним запахом.

Склад і фармакологічні властивості
Препарат містить діючі речовини: фіпроніл – 10%; S-метопрен – 10%.
Допоміжні речовини: пропіленгліколь.
Препарат належить до комбінованих інсекто-акарицидних препаратів. 
Має виражену дію до преімагінальних 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 дії фіпронілу полягає в блокуванні ГАМК-залежних рецеп-
торів паразитів, порушенні передачі нервових імпульсів, що призво-
дять до ураження нервової системи ектопаразитів і загибелі. Фіпроніл 
не впливає на центральну нервову систему тварин.
S-метопрен – це регулятор зростання комах, що належить до класу спо-
лук, відомих як аналоги ювенільного гормону, які пригнічують розвиток 
незрілих форм комах. S-метопрен сприяє утворенню хітину і тим самим 
порушує розвиток бліх на стадіях яйця, личинки і лялечки.

Овоцидна дія S-метопрену проявляється в результаті прямого проник-
нення 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 її 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.

Art. PR240988
«ПрофіЛайн» 
краплі спот-он
Для котів масою тіла до 4 кг
0,5 мл — 4 ампули
Кількість в упаковці
6 шт.

Art. PR240989
«ПрофіЛайн»
краплі спот-он
Для котів масою тіла від 4 до 8 кг
1,0 мл — 4 ампули
Кількість в упаковці
6 шт.

Art. PR240990
«ПрофіЛайн»
краплі спот-он
Для собак масою тіла до 4 кг
0,5 мл — 4 ампули
Кількість в упаковці
6 шт.
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ПРОФIЛАЙН
краплi спот-он

IНСЕКТОАКАРИЦИДНI ПРЕПАРАТИ

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

Обробку тварин проводять протягом сезонної активності паразитів  
за необхідності, але не частіше ніж один раз на 30 діб.

З метою профілактики ураження ектопаразитами необхідно періодич-
но змінювати або обробляти відповідними інсектицидними засобами 
підстилки для тварин та проводити регулярне прибирання місць їхнього 
перебування.
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 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. PR240991
«ПрофіЛайн»
краплі спот-он
Для собак масою тіла від 4 до 10 кг
1,0 мл — 4 ампули
Кількість в упаковці
6 шт.

Art. PR240992
«ПрофіЛайн»
краплі спот-он
Для собак масою тіла від 10 до 20 кг
2,0 мл — 4 ампули
Кількість в упаковці
6 шт.

Art. PR240993
«ПрофіЛайн»
краплі спот-он
Для собак масою тіла від 20 до 40 кг
3,0 мл — 4 ампули
Кількість в упаковці
6 шт.
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листовка ЭкоВет



Art. PR241116
Нашийник «ЕкоВет»
Для собак
70 см
Кількість в упаковці
1 шт.

Art. PR241115
Нашийник «ЕкоВет»
Для котів і дрібних собак
35 см
Кількість в упаковці
1 шт.

РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСIБ

Опис
Нашийник являє собою поліхлорвінілову стрічку зеленого кольору 
зі специфічним запахом рослинних компонентів.

Склад 
Олія герані, олія маргози, олія гвоздики та екстракт ванілі, поліхлор- 
вінілова стрічка.
Нашийник репелентний для котів та собак «ЕкоВет» захищає від 
найбільш розповсюджених видів ектопаразитів та дбає про бездоган- 
ний 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 ком- 

понентів: 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 косметич- 
ний ефект, маскується неприємний запах від тварин, покращується 
стан шкіри та шерсті.

Застосування
Для зовнішнього застосування. Нашийник довжиною 70 ±5 см для 
собак та довжиною 35 ±5 см для котів та дрібних собак призначе-
ний для нещільної фіксації 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 тваринам, 
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.

НАШИЙНИК ЕКОВЕТ
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ЕКОВЕТ
краплi спот-он

РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСIБ

Опис
Однорідна легкорухлива масляниста рідина від світло-жовтого  
до коричневого кольору зі спеціфічним запахом рослинних 
компонентів

Склад 
Олія герані, олія маргози, олія гвоздики та екстракт ванілі. Допоміжні 
речовини — ПЭГ-400, дистильована вода.
Складові компоненти продукту мають властивість доповнювати  
та посилювати дію одне одного, за рахунок чого досягається косметич-
ний ефект, маскується неприємний запах від тварин, покращується 

Art. PR241111
«ЕкоВет»
краплі спот-он
Для середніх 
порід собак
1,0 мл — 4 ампули
Кількість в упаковці
6 шт.

Art. PR241110
«ЕкоВет»
краплі спот-он
Для котів та дрібних 
порід собак
0,5 мл — 4 ампули
Кількість в упаковці
6 шт.

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 репе-
лентний ефект проти бліх, вошей, кліщів та переносників небезпеч- 
них захворювань – комарів, москітів та мух. Це досягається завдяки 
поєднанню ретельно підібраних, виключно природних компо-
нентів: олій герані, маргози, гвоздики та екстракту ванілі. 
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ЕКОВЕТ
краплi спот-он

РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСIБ

Art. PR241112
«ЕкоВет»
краплі спот-он
Для великих 
порід собак
2,0 мл — 4 ампули
Кількість в упаковці
6 шт.

Застосування
Застосовують кошенятам та цуценятам з 4-тижневого віку та дорос-
лим тваринам. Вміст однієї піпетки шляхом точкового нанесення 
розподіляють від холки впродовж хребта до кінця тулубу. Обробку 
тварини проводити протягом сезонної активності паразитів  
за необхідності, але не частіше ніж один раз на 30 діб.

Протипоказання
Індивідуальна чутливість тварин до складових компонентів продукту.

Спосіб застосування:

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.
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Розкрийте піпетку,
надломивши кінчик1

ШАГ

Розсуньте шерсть 
на загривку2

ШАГ

Нанесіть краплі 
засобу на шкіру 
вздовж лін� хребта

3
ШАГ



ЕКОВЕТ
Опис
Однорідна легкорухлива масляниста рідина від світло-жовтого до  
коричневого кольору зі спеціфічним запахом рослинних компонентів.

Склад
Олія герані, олія маргози, олія гвоздики та екстракт ванілі, ПЭГ-400, 
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.

Art. PR241113
«ЕкоВет» 
 спрей
Для собак і котів
100 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

Art. PR241114
«ЕкоВет»  
спрей
Для собак і котів
250 мл
Кількість в упаковці
6 шт.

РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСIБ

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

Застосування
Застосовують цуценятам та кошенятам з 4-тижневого віку та дорос-
лим 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 зволо-
ження, а й шкіру. Рекомендується 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 скла-
дових 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.

спрей
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грампозитивних (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) і грам-
негативних бактерій (Bacteroides spp., Gardnerella vaginalis, Malassezia 
furfur, Corynebacterium minutissimum), а також до одноклітинних 
найпростіших. Протигрибковий ефект досягається за рахунок пору-
шенням синтезу ергостерину, який входить до складу клітинної 
мембрани фунгіцидних і дріжджових грибів. Також до складу препа- 
рату входить саліцилова кислота, яка посилює дію клотримазолу.  
Засіб має протизапальну і протиалергічну дію, запобігає утворен-
ню 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 впро-
довж 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
Відсутні.

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

Зберігання
Зберігати у сухому темному, недоступному для дітей і тварин місці, окре-
мо 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.

Опис
Розчин для зовнішнього застосування прозорий рожевого кольору 
зі специфічним запахом.

Склад і фармакологічні властивості
100 мл препарату містить діючу речовину: клотримазол — 1,0 г,  салі-
цилову кислоту — 7,0 г та допоміжні компоненти. Клотримазол — 
протигрибковий засіб широкого спектру дії 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,  

МIКОСТОП
краплі та спрей

ПРОТИГРИБКОВI ПРЕПАРАТИ

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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МЕГА СТОП
краплi спот-он

Опис
Прозора масляна рідина зі специфічним запахом.

Склад і фармакологічні властивості
Для котів:
1,0 мл препарату містить діючі речовини: імідаклоприд — 100 мг,  
івермектин — 10 мг. Допоміжні речовини: Н-метилпіролідон, кислота 
лимонна, ПЕГ-400.

Для собак:
1,0 мл препарату містить діючі речовини: імідаклоприд — 100 мг,  
івермектин — 25 мг. Допоміжні речовини: Н-метилпіролідон, кислота 
лимонна, ПЕГ-400.
Препарат має високу ефективність до ектопаразитів, зокрема бліх та клі-
щів (отодектозних, саркоптоїдних, нотоедрозних, демодекозних), і ендо-
паразитів: нематод, дирофілярій (ефективний проти личинок L3 і L4 стадії).
До складу препарату входить імідаклоприд, який діє на нер вову систему 
ектопаразитів, перериває передачу нервового імпульсу, що призводить 

КОМПЛЕКСНI ПРЕПАРАТИ ПРОТИ ЕКТО- ТА ЕНДОПАРАЗИТIВ

до паралічу і подальшої загибелі. Івермектин є високоефективним засо-
бом 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 стадії 
(Dirofilaria immitis).

Спосіб застосування та дозування
Препарат застосовувати тільки зовнішньо, наносити на суху неушкод-
жену шкіру, попередньо розсунувши шерсть. Наносити препарат біля 
основи черепа або між лопатками. Великим собакам з масою тіла по-
над 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 забез-
печує захист протягом 1,5-2 місяців. При ураженні коростяними і демо-
декозними кліщами обробку проводити 2-3 рази з інтервалом 10 днів.

Art. PR020073
«Мега стоп» TM ProVET
краплі спот-он
Для котів масою тіла до 4 кг
0,5 мл — 4 ампули
Кількість  
в упаковці
6 шт.

Art. PR020074
«Мега стоп» 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
«Мега стоп» TM ProVET
краплі спот-он
Для собак масою тіла до 4 кг
0,5 мл — 4 ампули
Кількість  
в упаковці
6 шт.
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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 30 3,0 1

Більше 30 Відповідна комбінація піпеток

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.
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.
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.

МЕГА СТОП
краплi спот-он

КОМПЛЕКСНI ПРЕПАРАТИ ПРОТИ ЕКТО- ТА ЕНДОПАРАЗИТIВ

 Art. PR020076
«Мега стоп» 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
«Мега стоп» 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
«Мега стоп» TM ProVET
краплі спот-он
Для собак масою тіла від 20 до 30 кг
3,0 мл — 4 ампули
Кількість  
в упаковці
6 шт.
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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

Препарат наносити одноразово. Захист тварин від ектопаразитів 
триває 1,5-2 місяці. 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 лактації.
Не застосовувати кошенятам і цуценятам віком до 10 тижнів.
Не застосовувати тваринам, чутливим до фіпронілу або інших скла-
дових препарату.
Не застововувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам.
Форма випуску
Полімерні піпетки об’ємом 0,5 мл і 0,8 мл, упаковані в картонні короб-
ки 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.

IНСЕКТОСТОП
краплi спот-он

Опис
Прозора масляна рідина зі специфічним запахом.
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), іксодо-
вими 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.

Art. PR020026
«Інсектостоп» TM ProVET 
краплі спот-он
Для дорослих собак і котів 
0,8 мл — 6 ампул 
Кількість в упаковці
12 шт.

IНСЕКТОАКАРИЦИДНI ПРЕПАРАТИ
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IНСЕКТОСТОП
спрей

Опис
Прозора рідина білого або жовтуватого кольору зі слабким специ- 
фічним запахом.

Склад і фармакологічні властивості
100 мл препарату містять діючу речовину фіпроніл — 0,3 г. Допоміжні 
речовини: спирт ізопропіловий, гліцерин.
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, коростяних, вушних та інших видів кліщів.
Фіпроніл накопичується в  епідермісі, сальних залозах, волосяних 
фолікулах, забезпечуючи тривалу контактну інсектоакарицидну дію  
і не проникаючи у кров.
Після нанесення на шкіру препарат поширюється поверхнею тіла 
тварини протягом 24 годин.

Art. PR020070
«Інсектостоп» TM ProVET
спрей
Для собак і котів
100 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

Art. PR020071
«Інсектостоп» TM ProVET
спрей
Для собак і котів
250 мл
Кількість в упаковці
6 шт.

IНСЕКТОАКАРИЦИДНI ПРЕПАРАТИ

Застосування спрея «Інсектостоп» сприяє лікуванню блошиного 
дерматиту.

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

Спосіб застосування та дозування
Обробку тварин проводити у приміщенні, яке добре провітрюється.  
Перед використанням флакон ретельно збовтати, нанести 
спрей на все тіло тварини з відстані 10-20 см. Препарат наносити 
проти росту шерсті з розрахунку 3-6 мл на 1 кг маси тіла, що від-
повідає 3-6 натисканням на пульверизатор флакону об’ємом 250 мл  
і 10-18 натисканням для флакону об’ємом 100 мл. При обробці 
довгошерстих тварин дозування препарату збільшити на 20-25%. 
Препарат активний до 30 днів проти кліщів і 60-70 днів проти бліх.
Не рекомендується купати тварину за 3 дні до і 3 дні 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 скла-
дових препарату.

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

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.
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Опис
Поліхлорвінілова стрічка різного кольору (залежно від використаного 
барвника) з фіксатором.

Склад і фармакологічні властивості
Один нашийник містить діючу речовину фіпроніл — 4,0%.
Застосовується для профілактики та лікування собак та котів при 
хворобах, викликаних ектопаразитами: блохами (Ctenocephalus spp.), 
паразитоформними кліщами (Dermacentor spp., Rhipicephalus spp., 
Ixodes spp.), при сифонаптерозах та ліногнатозах собак і котів.

Дозування
Для зовнішнього застосування. Нашийник (довжиною 70 ±5 см для 
собак та довжиною 35 ±5 см для котів та дрібних собак), призначений 
для нещільної фіксації 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 вико-
ристання 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 лактації.

Форма випуску
Нашийник, запакований у фольгований пакет, упакований у кар-
тонну коробку.

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

Термін придатності: 2 роки.

НАШИЙНИК IНСЕКТОСТОП

Art. PR020119
Нашийник «Інсектостоп»
Для котів і дрібних собак
35 см
Кількість в упаковці
1 шт.

Art. PR020120
Нашийник «Інсектостоп» 
Для собак
70 см
Кількість в упаковці
1 шт.

IНСЕКТОАКАРИЦИДНI ПРЕПАРАТИ
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Art. PR020117
Нашийник «Cтоп БІО»
Для собак
70 см
Кількість в упаковці
1 шт.

Art. PR020118
Нашийник «Cтоп БІО»
Для котів і дрібних собак
35 см
Кількість в упаковці
1 шт.

IНСЕКТОАКАРИЦИДНI ПРЕПАРАТИ

Опис
Поліхлорвінілова стрічка зеленого кольору зі специфічним запахом 
рослинних екстрактів.

Склад
Натуральні рослинні олії полину, м`яти, гвоздики, маргози, спирт 
ізопропіловий.

Застосування
Для зовнішнього застосування. Нашийник довжиною 70±5 см для 
собак та довжиною 35±5 см для котів та дрібних собак призначе-
ний для нещільної фіксації 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 вико-
ристання 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 тем-
пературі від 2 °С до 25 °С.

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

НАШИЙНИК СТОП БIО
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Art. PR020028
«Празістоп» TM ProVET
краплі
Для собак і котів
5 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

ПРАЗIСТОП
суспензія

Опис
Суспензія кремового кольору.

Склад і фармакологічні властивості
1,0 мл препарату містить діючі речовини: празіквантел — 5 мг, 
пірантелу памоат — 15 мг. Допоміжні речовини: 1,2-пропіленгліколь.
Комбінація діючих речовин празіквантелу і пірантелу памоату  
забезпечує синергетичний ефект препарату проти круглих і стьожко- 
вих гельмінтів на всіх стадіях розвитку.
Механізм дії 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
Препарат призначають собакам, котам, кошенятам і цуценятам 
для профілактики та лікування при нематодозах (Toxocara canis, 

АНТИГЕЛЬМIНТНI ПРЕПАРАТИ

T. cati, Toxocaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma spp.), 
цестодозах (Taenia spp., Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus, 
Mesocestoides spp.) і змішаних нематод-цестодозних інвазіях.

Спосіб застосування та дозування
Перед використанням флакон із суспензією збовтати. Препарат вво-
дити з невеликою кількістю корму або на корінь язика за допомогою 
шприца-дозатора у наступних дозах: котам, кошенятам, цуценятам 
і собакам — 1,0 мл суспензії на 1 кг маси тіла тварини.
Попередня голодна дієта і застосування проносних засобів не потрібні.
При сильній інвазії дегельмінтизацію рекомендовано повторити 
через 10 днів.
Для профілактики дегельмінтизацію проводять раз на квартал.

Протипоказання
Не застосовувати самкам у першій половині вагітності. Дегельмін-
тизацію вагітних і годуючих самок при необхідності проводять після 
консультації 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 пляшечки об’ємом 5,0 мл + шприц , упаковані у 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.
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Опис
Таблетка від світло-жовтого до жовтого кольору зі специфічним 
запахом.
Склад і фармакологічні властивості
Одна таблетка (0,5 г) містить діючі речовини: празиквантел — 50±5 мг, 
пірантелу памоат — 150±5 мг. Допоміжні речовини: стеарат кальцію, 
лактоза.
Комбінація діючих речовин забезпечує синергетичний ефект препа-
рату проти круглих і стьожкових гельмінтів на всіх стадіях розвитку.
Механізм дії 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
Препарат призначають собакам, котам, кошенятам і цуценятам 
як профілактика та лікування при нематодозах (Ancylostoma caninum, 

Art. PR020072
«Празістоп» TM ProVET
таблетки
Для собак та котів
10 табл. в блістері
Кількість в упаковці
50 шт.

ПРАЗIСТОП
таблетки

АНТИГЕЛЬМIНТНI ПРЕПАРАТИ

Uncinaria stenocephala, Toxocara canis, Toxocaris leonine, Toxocara 
mystax), цестодозах (Dipylidium caninum, Taenia pisiformis, T. hydatigera, 
Echinococcus granulosus, Multiceps multicept, Hydatigera taeiniaeformis, 
E. multilocularis) і змішаних нематод-цестодозних інвазіях.

Спосіб застосування та дозування
Препарат вживати одноразово з невеликою кількістю корму або 
вводити в ротову порожнину примусово в наступних дозах:

Вид тварини Маса тіла тварини, кг Дозування, таблетки
Собаки, в т. ч. цуценята до 2 ¼

Собаки 2–5 ½

Собаки 6–10 1

Собаки 11–20 2

Собаки 21–30 3

Собаки 31–40 4

Собаки 41–50 5

Кошенята – ¼

Коти дорослі – ½

Попередня голодна дієта і застосування проносних засобів не потрібні.

При сильній інвазії дегельмінтизацію рекомендовано повторити 
через 10 днів.
Для профілактики дегельмінтизацію проводять раз на квартал.

Протипоказання
Не застосовувати самкам у першій половині вагітності. Дегельмін-
тизацію вагітних і годуючих самок при необхідності проводять після 
консультації 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, упаковані в 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.
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Опис
Прозора безбарвна або жовтувата емульсія.
Склад і фармакологічні властивості
1,0 мл препарату містить діючу речовину: мегестролу ацетат (синтетич-
ний прогестаген) — 20 мг.
Властивість гормону гальмувати статеву охоту і овуляцію використо-
вується для призупинення тічки, зміщення термінів її настання, корекції 
статевої поведінки, а також з метою уникнення небажаного заплід-
нення. Повне відновлення репродуктивної функції відбувається через  
2–3 місяці після припинення прийому препарату.
Показання до застосування
Для затримки або переривання тічки у сук і кішок (на подальші вагіт-
ності 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 кра-
пель на 5 кг маси тіла тварини в день протягом 2 тижнів, але не довше.

СЕКССТОП
суспензія

Art. PR020029
«Сексстоп» TM ProVET
краплі
Для собак і котів
2 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

КОНТРАЦЕПТИВИ

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 по-

чатку тічки. Не застосовувати, якщо з початку тічки минуло 2 доби.
Рекомендовано переривати тічку не частіше двох разів на рік. Якщо не-
можливо визначити початок тічки, її 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. Реко-
мендовано 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 по-
чатку статевого збудження.

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

Форма випуску
Полімерні флакони об’ємом 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.
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Опис
Таблетка від білого до кремового кольору зі специфічним запахом.

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 вико-
ристовується для затримки тічки, зміщення часу її настання, корекції 
статевої поведінки, а також з метою уникнення небажаного потомства. 
Повне відновлення репродуктивної функції відбувається через 2-3 міся-
ці після припинення прийому препарату.

Показання до застосування
Для затримки або переривання тічки у сук і кішок (на подальші вагіт-
ності 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 про-
тягом 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 мо-
менту 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 протя-
гом 7 діб (з моменту прояву ознак статевого збудження).
Як контрацептив — 2 таблетки на 5 кг маси тіла тварини щоденно про-
тягом 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 (піо-
метра, метрит, ендометрит), пухлинах молочної залози, при діабеті, 
нестатевозрілим тваринам.
Не використовувати під час вагітності та лактації. 
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.

СЕКССТОП
таблетки

Art. PR020084
«Сексстоп» TM ProVET
таблетки
Для собак і котів
10 табл. в блістері
Кількість в упаковці
50 шт.

КОНТРАЦЕПТИВИ
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Опис
Прозорий безбарвний розчин.

Склад і фармакологічні властивості
1,0 мл препарату містить діючі речовини: декаметоксин — 0,75 мг, 
дексаметазону натрію фосфат — 1,0 мг. Допоміжні речовини: про-
піленгліколь, дистильована вода.
Офтальмостоп має антибактеріальні, протизапальні та протигриб-
кові властивості.
Дексаметазону натрію фосфат, що входить до складу препарату, 
є синтетичним глюкокортикостероїдом з вираженою протизапаль-
ною й протиалергічною дією.
Декаметоксин — антисептичний засіб, що має антибактеріальну  
та протигрибкову дію.

Завдяки комбінації активних компонентів препарат має широ-
кий спектр антибактеріальної дії, активний до грампозитивних 
і грамнегативних бактерій. При потраплянні у кон’юнктивальну 
порожнину препарат легко проникає у тканини ока, забезпечуючи 
високий терапевтичний ефект.

Показання до застосування
Для профілактики і лікування собак і котів з гострими та хронічними 
формами захворювання очей з бактеріальною етіологією (кон’юн-
ктивіт, блефарит, кератит). Для профілактики офтальмологічних 
захворювань після механічних пошкоджень очей (травми, потра-
пляння сторонніх предметів, передопераційний і післяопераційний 
періоди). Рекомендований тваринам брахіцефальних порід для усу-
нення «сльозових доріжок».

Спосіб застосування та дозування
Перед лікуванням провести гігієнічну обробку очей, видалити ек-
судат і засохлі шкірочки. Потім закапати по 2-3 краплі препарату 
в кон’юнктивальну порожнину ока. Обробку проводити 2-3 рази на 
добу протягом 7-10 діб — до клінічного одужання. При необхідності 
курс лікування повторити.

Протипоказання
З обережністю застосовувати самкам у першій половині вагітності 
та в період лактації.
Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до компонентів.

Форма випуску
Полімерні флакони з крапельницею об’ємом 10 мл, упаковані в кар-
тонні коробки.

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.

ОФТАЛЬМОСТОП
краплi очнi

Art. PR020032
«Офтальмостоп» TM ProVET  
краплі очні
Для собак і котів
10 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

ОФТАЛЬМОЛОГIЧНI ПРЕПАРАТИ
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Опис
Прозорий безбарвний розчин.

Склад і фармакологічні властивості
1,0 мл препарату містить діючі речовини: декаметоксин — 0,75 мг, 
дексаметазону натрію фосфат — 1,0 мг. Допоміжні речовини: про-
піленгліколь.
Отостоп має антибактеріальні, протизапальні і протигрибкові вла-
стивості.
Дексаметазону натрію фосфат, що входить до складу препарату, 
є синтетичним глюкокортикостероїдом, який має виражену проти-
запальну і протиалергічну дію.
Декаметоксин — антисептичний засіб з антибактеріальною та про-
тигрибковою дією.

Завдяки комбінації активних компонентів препарат має широкий 
спектр антибактеріальної дії, активний до грампозитивних і грамне-
гативних бактерій, сприяє швидкому загоєнню ран, має знеболюючі 
та протисвербіжні властивості.

Показання до застосування
Для профілактики та лікування собак і котів при захворюваннях 
вух бактеріальної і грибкової етіології (отит, гнійне запалення се-
реднього вуха). Актуальний для порід з висячими вухами, які часто 
страждають на застійні бактеріальні процеси.

Спосіб застосування та дозування
При лікуванні захворювання вух необхідно попередньо очистити 
зовнішній слуховий прохід, потім закапати в кожне вухо по 2-3 кра-
плі препарату. З метою більш повної обробки всієї поверхні вуха 
і слухового проходу, вушну раковину скласти вздовж навпіл і легко 
помасажувати. Обробляти вуха 3 рази на добу протягом 7-10 діб до 
повного зникнення клінічних ознак захворювання.

Протипоказання
Не застосовувати при підвищеній чутливості до компонентів  
препарату. 
Не застосовувати під час вагітності (особливо у 1 триместрі)  
та у період лактації.

Форма випуску
Полімерні флакони з крапельницею об’ємом 10 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.

ОТОСТОП
краплi вушнi

Art. PR020033
«Отостоп» TM ProVET  
краплі вушні
Для собак і котів
10 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛIКУВАННЯ ВУХ
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Art. PR020069
«Акаростоп» TM ProVET
краплі
Для собак і котів
10 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

Опис
Масляна рідина жовтуватого кольору зі специфічним запахом.

Склад і фармакологічні властивості
1,0 мл препарату містить діючу речовину: амітраз — 3,0 мг. Допоміжні 
речовини: диметилсульфоксид, поліетиленгліколь-400.
Препарат містить амітраз — акарицид контактної дії, активний 
щодо отодектозних, саркоптоїдних, нотоедрозних (Otodektes spp., 
Psoroptes, Notoedres cati, Demodex spp.) і демодекозних кліщів.
Допоміжний компонент — диметилсульфоксид, допомагає діючій 
речовині краще проникати до місць ураження паразитами, при 
цьому підсилюючи ефект лікування. Має виражену протизапальну, 
бактерицидну і пом’якшуючу дію.

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

Спосіб застосування та дозування
При отодектозі преперат закапувати в обидва вуха по 2-3 краплі 
(навіть коли заражене лише одне вухо). Перед застосуванням не-
обхідно попередньо очистити слухові проходи від струпів та кірок 
тампоном, змоченим препаратом. Для повної обробки вушну рако-
вину 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 здоро-
вої шкіри. Обробку проводити раз на добу через 2-3 доби до зник-
нення 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 лактації.
Не застосовувати цуценятам і кошенятам віком до 2 місяців.
Не застосовувати при індивідуальній чутливості до інгредієнтів пре-
парату, 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.

АКАРОСТОП
краплi

АКАРИЦИДНI ПРЕПАРАТИ
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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 по-
рожнини. Регулярне застосування попереджає появу неприємного 
запаху з ротової порожнини, є дієвою профілактикою пародонтозу, 
пародонтиту, гінгівіту, альвеоліту, стоматиту, періодонтиту та інших 
захворювань. Гігієнічний гель у комплексі з лікувальними препара-
тами забезпечує швидке відновлення слизових оболонок ротової 
порожнини та ясен. Також засіб очищає і покращує їхній стан. 
Зручний у застосуванні.

Склад: екстракт ромашки, екстракт подорожника, екстракт шавлії, 
екстракт звіробою, екстракт календули. Допоміжні речовини: натрію 
карбоксиметилцелюлоза, бензалконій хлорид, полісорбат-80, 
гліцерин, ПЕГ-400, борна кислота, вода очищена.

Спосіб застосування
Невелику кількість гелю ввести до защічних кишень з обох боків 
і розподілити легкими масажними рухами. Можна протирати гелем 
яна і зуби, використовуючи для процедури зубну щітку або мар-
левий тампон. Також можна робити аплікації 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.

Гель для ротової порожнини

Art. PR020062
Гель для ротової порожнини SaniPet
гель
Для собак і котів
15 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

СЕРIЯ ГIГIЄНIЧНИХ ЗАСОБIВ
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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 поход-
ження.
Завдяки рослинним компонентам лосьйон має протизапальну,  
антисептичну і заспокійливу дію, усуває сльозливість і набряк повік, 
покращує стан слизової оболонки ока, підвищує її резистентність, 
має заспокійливу дію.
Регулярне застосування лосьйону зменшує так звані «сльозові 
доріжки», — темні сліди від виділень з очей у тварин зі світлою 
шерстю.

Склад: екстракт ромашки, екстракт подорожника, екстракт шавлії, 
екстракт звіробою, екстракт календули. Допоміжні речовини: натрію 
карбоксиметилцелюлоза, бензалконій хлорид, полісорбат-80, 
гліцерин, ПЕГ-400, борна кислота, вода очищена. 

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 там-
поном 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. PR020060
Лосьйон гігієнічний для очей 
SaniPet 
краплі
Для собак і котів
15 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

СЕРIЯ ГIГIЄНIЧНИХ ЗАСОБIВ

Лосьйон гiгiєнiчний для очей
краплi та спрей

Art. PR020061
Лосьйон гігієнічний для очей 
SaniPet 
спрей
Для собак і котів
30 мл
Кількість в упаковці
12 шт.
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Компоненти, які входять до складу лосьйону, допомагають ре-
тельно 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 
етіології, особливо для собак висловухих порід.

Склад: екстракт ромашки, екстракт подорожника, екстракт шавлії, 
екстракт звіробою, екстракт календули. Допоміжні речовини: натрію 
карбоксиметилцелюлоза, бензалконій хлорид, полісорбат-80, 
гліцерин, ПЕГ-400, борна кислота, вода очищена.

Спосіб застосування
Для гігієнічної обробки вух собак і котів з метою видалення вушної 
сірки, ексудату, слідів життєдіяльності вушного кліща та інших за-
бруднень перед застосуванням лікувальних препаратів. Лосьйоном 
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.

Лосьйон гiгiєнiчний для вух
краплі та спрей

Art. PR020059
Лосьйон гігієнічний для вух 
SaniPet 
спрей
Для собак і котів
30 мл
Кількість в упаковці
12 шт.

СЕРIЯ ГIГIЄНIЧНИХ ЗАСОБIВ

Art. PR020058
Лосьйон гігієнічний для вух 
SaniPet 
краплі
Для собак і котів
15 мл
Кількість в упаковці
12 шт.
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Спрей «Привчання до туалету для собак» допоможе при вчити 
цуценя чи вже дорослого собаку випорожнюватися у призначеному 
для цього місці, яке обере господар. Спрей пробуджує у тварин 
стійкий рефлекс справляти фізіологічні потреби у відведеному 
місці. Натуральні інгредієнти діють м’яко, тому спрей можна вико-
ристовувати щодня протягом певного часу.

Склад: натуральні екстракти м’яти і меліси, екстракт лимону, екстракт 
паприки, екстракт полину, екстракт гвоздики, неонол, нашатирний 
спирт, дистильована вода, ізопропіловий спирт.
Перед застосуванням вміст флакона необхідно збовтати!
З відстані 20–30 см розпилити спрей на пелюшку чи аркуш паперу 
і покласти їх у те місце, яке тварина обрала для випорожнень. Після 
цього улюбленець почне асоціювати оброблені спреєм речі з при-
значеним для туалету місцем. Потім слід поступово переміщати 
пелюшку чи аркуш до бажаного місця для туалету.
Якщо цуценя чи дорослого собаку треба привчити до туалету на 
вулиці, оброблені спреєм пелюшку чи папір слід поступово перемі-
щувати до дверей, а потім зовсім прибрати. Таким чином, у тварин 
виробиться стійкий рефлекс випорожнюватися саме у тому місці, 
яке обере господар.

Форма випуску
Полімерний флакон об’ємом 250 мл з механічною розпилювальною 
голівкою.

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

Термін придатності: 3 роки.

Привчання до туалету для собак

Art. PR240563
Привчання до туалету SaniPet
спрей
Для собак
250 мл
Кількість в упаковці
9 шт.

СЕРIЯ ГIГIЄНIЧНИХ ЗАСОБIВ
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Спрей «Привчання до туалету для котів» допоможе привчити 
кошеня або вже дорослого кота ходити до туалету у призначеному 
для цього місці. Засіб допомагає виробити у тварини стійкий реф-
лекс справляти природні потреби в тому місці, яке обере господар. 
Натуральні інгредієнти діють м’яко, тому спрей можна використо-
вувати щодня протягом певного часу. 

Склад: натуральні екстракти лимону, м’яти, екстракт паприки, 
екстракт полину, екстракт гвоздики, неонол, ізопропіловий спирт, 
нашатирний спирт, дистильована вода.

Спосіб застосування
Перед застосуванням вміст флакона необхідно збовтати!
З відстані 20–30 см розпилити спрей на пелюшку чи аркуш паперу 
і покласти їх у те місце, яке тварина обрала для випорожнень. Після 
цього улюбленець почне асоціювати оброблені спреєм речі з при-
значеним для туалету місцем. Потім слід поступово переміщати 
пелюшку чи аркуш до бажаного місця для туалету.
Якщо кошеня чи дорослого кота треба привчити до туалету на вулиці, 
оброблені спреєм пелюшку чи папір слід поступово переміщувати 
до дверей, а потім зовсім прибрати. Таким чином, у тварин виро-
биться стійкий рефлекс випорожнюватися саме у тому місці, яке 
обере господар.

Форма випуску
Полімерний флакон об’ємом 250 мл з механічною розпилювальною 
голівкою.

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

Термін придатності: 3 роки.

Привчання до туалету для котiв

Art. PR240562
Привчання до туалету SaniPet
спрей
Для котів
250 мл
Кількість в упаковці
9 шт.

СЕРIЯ ГIГIЄНIЧНИХ ЗАСОБIВ
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Спрей «Відлякувач від туалету для собак» допомагає відучити 
улюбленця від звички випорожнюватися в непризначених для цього 
місцях, а також від звички мітити територію. Спрей має м’яку дію, 
не зашкодить тварині, підходить для тривалого використання. 
Для підсилення ефекту небажане місце туалету рекомендовано 
зробити менш доступним.

Склад: натуральні екстракти перцю, полину, екстракт гвоздики, 
неонол, ізопропіловий спирт, консервант, дистильована вода. 

Спосіб застосування
Перед застосуванням вміст флакона необхідно збовтати!
На місце, яке викликає цікавість тварини, розпилити спрей з від-
стані 20-30 см протягом кількох секунд. Обробку повторювати за 
необхідності доти, доки у тварини не виробиться стійкий рефлекс 
уникати обробленого місця.

Форма випуску
Полімерний флакон об’ємом 250 мл з механічною розпилювальною 
голівкою.

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

Термін придатності: 3 роки.

Вiдлякувач вiд туалету для собак

Art. PR240566
Відлякувач від туалету SaniPet
спрей
Для собак 
250 мл
Кількість в упаковці
9 шт.

СЕРIЯ ГIГIЄНIЧНИХ ЗАСОБIВ
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Спрей «Відлякувач від туалету для котів» допомагає відучити 
улюбленця від звички випорожнюватися в  непризначених 
для цього місцях, а також від звички мітити територію. Спрей 
має м’яку дію, не зашкодить тварині, підходить для тривалого 
використання. Для підсилення ефекту небажане місце туалету 
рекомендовано зробити менш доступним.

Склад: натуральні екстракти лимону, м’яти, неонол, ізопропіловий 
спирт, консервант, дистильована вода.

Спосіб застосування
Перед застосуванням вміст флакона необхідно збовтати!
На місце, яке викликає цікавість тварини, розпилити спрей з від-
стані 20-30 см протягом кількох секунд. Обробку повторювати за 
необхідності доти, доки у тварини не виробиться стійкий рефлекс 
уникати обробленого місця.

Форма випуску
Полімерний флакон об’ємом 250 мл з механічною розпилювальною 
голівкою.

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

Термін придатності: 3 роки.

Вiдлякувач вiд туалету для котiв 

Art. PR240565
Відлякувач від туалету SaniPet
спрей
Для котів
250 мл
Кількість в упаковці
9 шт.

СЕРIЯ ГIГIЄНIЧНИХ ЗАСОБIВ
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Спрей «Захист від погризення для собак» допомагає відучити 
тварину псувати меблі, взуття й інші предмети. Засіб має неприєм-
ний для собак запах і гіркий смак. До складу входять натуральні 
компоненти, безпечні для тварин і людей.
Можна використовувати для обробки предметів з будь-яких  
матеріалів. Розчин не залишає плям.
Деяким собакам властиво через кілька тижнів пробувати гризти 
речі знову. В такому випадку обробку спреєм слід повторити.

Склад: натуральні екстракти полину, гвоздики, екстракт перцю, 
неонол, консервант, дистильована вода, ізопропіловий спирт, ПЕГ.

Спосіб застосування
Перед застосуванням вміст флакона необхідно збовтати!
Предмети, які необхідно захистити від погризів, слід обробити 
спреєм — розпилити протягом кількох секунд з відстані 20-30 см. 
Після розпилення розчину поверхню не витирати! Обробку прово-
дити до отримання позитивного результату.

Форма випуску
Полімерний флакон об’ємом 250 мл з механічною розпилювальною 
голівкою.

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

Термін придатності: 3 роки.

Захист вiд погризення для собак

Art. PR240561
Захист від погризів SaniPet
спрей
Для собак
250 мл
Кількість в упаковці
9 шт.

СЕРIЯ ГIГIЄНIЧНИХ ЗАСОБIВ
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СЕРIЯ ГIГIЄНIЧНИХ ЗАСОБIВ

Art. PR240564
Захист від дряпання SaniPet
спрей
Для котів
250 мл
Кількість в упаковці
9 шт.

Захист вiд дряпання котiв

Спрей «Захист від дряпання для котів» допомагає надійно захис- 
тити від пошкодження кігтями меблі й інші предмети, до яких 
тварина проявляє інтерес. До складу входять натуральні ком-
поненти, безпечні для тварин і людей. 
Можна використовувати для обробки предметів з будь-яких 
матеріалів. Розчин не залишає плям.
Засіб діятиме ефективніше, якщо у кота буде місце, спеціально при-
значене для дряпання — дряпка, мотузкове містечко, килимок  
для дряпання.

Склад: натуральні екстракти лимону, полину, перцю, неонол, кон-
сервант, дистильована вода, ізопропіловий спирт.

Спосіб застосування
Перед застосуванням вміст флакона необхідно збовтати!
На предмети, які необхідно захистити від пошкодження кігтями 
улюбленця, розпилити розчин з відстані 20-30 см протягом кількох 
секунд. Після розпилення розчину поверхню не витирати! Обробку 
проводити до отримання позитивного результату.

Форма випуску
Полімерний флакон об’ємом 250 мл з механічною розпилювальною 
голівкою.

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

Термін придатності: 3 роки.
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Склад і фармакологічні властивості
Препарат призначають як заспокійливий засіб для корекції про-
блем з поведінкою у котів і собак. До складу входить комплекс 
лікарських рослин: корінь валеріани, трава меліси, листя м’яти 
перцевої, трава материнки, трава пустирника, листя кропиви, шишки 
хмелю. Механізм дії препарату базується на наявності біологічно 
активних речовин з седативними, анксіолітичними (ослаблення 
почуття страху), спазмолітичними, болезаспокійливими власти-
востями.

Показання до застосування
Препарат застосовують для корекції поведінки собак і котів  
з 8-місячного віку при  збудженні, агресії, гіперактивності, нав’язли-
вому вилизуванні, безпричинному постійному гавкоті чи нявчанні, 
фобіях (страху перед шумом, при транспортуванні та інше), уявній 
вагітності.

Спосіб застосування та дозування
Перед застосуванням флакон необхідно збовтати. Препарат вво-
дити перорально у дозах (мл на 1 тварину):
• собаки — 4,0;
• коти — 2,0.

Застосовувати 3–4 рази на добу протягом 5-7 діб щомісяця.

Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів.

Форма випуску
Розчин у скляних флаконах об’ємом 10 мл, упакований по 3 штуки 
в картонну коробку.

Зберігання
Зберігати у сухому темному місці при температурі від 6 °С до 25 °С.
Після розкриття флакон зберігати в холодильнику протягом  
не більше 7 днів.

Термін придатності: 18 місяців.

Фiтокомплекс «КIТ ВОРКIТ» 
для перорального застосування

Art. PR020047
«КІТ ВОРКІТ» Фітокомплекс  
для перорального застосування 
розчин
Для котів і собак
3 флакона по 10 мл
Кількість в упаковці
7 шт.

ФIТОКОМПЛЕКСИ
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Склад і фармакологічні властивості
До складу препарату входить комплекс лікарських рослин: трава 
хвоща польового, трава споришу пташиного, трава споришу 
почечуйного, листя кропиви. Механізм дії препарату зумовлений 
біологічно активними речовинами лікарських рослин. Водний 
відвар трави споришу має сечогінні властивості, протизапальну 
дію, сприяє відходженню конкрементів при сечокам’яній хворобі. 
Хвощ польовий забезпечує виражений сечогінний, проти-
запальний, кровоспинний ефект при захворюваннях сечового 
міхура і  сечовивідних шляхів. Листя кропиви має протиза-
пальні, бактерицидні, кровоспинні та сечогінні властивості.

Показання до застосування
Препарат призначений для профілактики і лікування сечокам’яної 
хвороби та урологічного синдрому у котів.

Спосіб застосування та дозування
Перед застосуванням флакон необхідно збовтати.
Препарат вводиться перорально по 2-4 мл двічі на добу протягом 
5-7 діб.
Курс повторювати кожні 3-4 місяці.
Препарат необхідно комбінувати із симптоматичними засобами.

Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів.

Форма випуску
Розчин у скляних флаконах по 10 мл, упакований по 3 штуки 
в картонну коробку.

Зберігання
Зберігати у сухому темному місці при температурі від 6 °С до 25 °С.
Після розкриття флакон зберігати у холодильнику протягом  
не більше 7 днів.

Термін придатності: 18 місяців.

Фiтокомплекс «ВЕСЕЛИЙ КIТ» 
для перорального застосування

Art. PR020048
«ВЕСЕЛИЙ КІТ» Фітокомплекс  
для перорального застосування 
розчин
Для котів
3 флакона по 10 мл
Кількість в упаковці
7 шт.

ФIТОКОМПЛЕКСИ
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Art. PR020034
«Фітовіт» Фітокомплекс для виведення 
шерсті + профілактика сечокам’яної хвороби 
таблетки
Для котів
100 табл. в пляшці
Кількість в упаковці
10 шт.

Науковий підхід до розробки серії вітамінів «Фітовіт» забезпечує 
ефективність препарату. При складанні рецептури вітамінів 
«Фітовіт» для котів враховувалася схильність улюбленців до захво-
рювання на сечокам’яну хворобу та урологічний синдром, тому 
до складу всієї лінійки були включені солі лимонної кислоти. При 
щоденному застосуванні він зменшує ризик виникнення хвороб 
нирок та утворення каменів. Трава сени, що входить до засобів 
фітокомплексу, підсилює перистальтику кишечника і нормалізує 
функціонування шлунково-кишкового тракту. Подорожник бло-
шиний покращує стан слизової оболонки шлунка та кишечника 
і м’яко виводить безоари (грудочки вилизаної шерсті).
Склад
Вітамінно-мінеральний комплекс, рослинні компоненти: трава сени, 
насіння подорожника блошиного, бруньки берези, алопуринол, 
сухе знежирене молоко, стеарат кальцію.
1 таблетка (0,5 г) містить: сирий протеїн — не менше 40%, сирий 
жир — не більше 1,0%, волога — не більше 7,0%, кальцій — 2,4 мг; 
фосфор — 2,8 мг; магній — 0,5 мг; цинк — 0,005 мг; вітамін Е — 1,9 мг; 
вітамін С — 3,9 мг; вітамін В1 — 0,6 мкг; вітамін В2 — 3,5 мкг; вітамін 

В6 — 0,6 мкг; вітамін РР — 2,4 мкг; ніацинамід — 0,8 мг; біотин — 375 мкг; 
таурин — 1,5 мг. 

Показання до застосування
«Фітокомплекс для виведення шерсті у котів + профілактика се-
чокам’яної хвороби» рекомендується застосовувати для котів усіх 
порід і вікових груп (кошенятам з 6-тижневого віку).
Натуральний продукт сприяє м’якому виведенню шерсті зі шлунково- 
кишкового тракту природним шляхом, підсилює перистальтику 
кишечника в межах фізіологічної норми. Фітокомплекс можна за-
стосовувати для профілактики сечокам’яної хвороби й урологічного 
синдрому.

Спосіб застосування та дозування
Вітаміни вводяться перорально. Добова доза з розрахунку:
• коти і кошенята з масою тіла до 3 кг — 2 таблетки  незалежно від 

годування;
• коти з масою тіла 3-5 кг — 3 таблетки незалежно від годування;
• коти з масою тіла більше 5 кг — 4 таблетки незалежно від годування.

Мінімальний курс застосування — 4 тижні.

Форма випуску
Таблетки по 100 штук у полімерній пляшечці з кришкою, упаковані 
в картонну коробку.

Зберігання
Зберігати у сухому темному місці при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.

Фiтокомплекс для виведення шерстi у котiв + профiлактика 
сечокам’яної хвороби

ФIТОКОМПЛЕКСИ
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Art. PR020035
«Фітовіт» Фітокомплекс для профілактики 
сечокам’яної хвороби 
таблетки
Для котів
100 табл. в пляшці
Кількість в упаковці
10 шт.

Науковий підхід до розробки серії вітамінів «Фітовіт» забезпечує 
ефективну дію препарату. При щоденному застосуванні фітоком-
плекс знижує ризик виникнення сечокам’яної хвороби і урологіч-
ного синдрому.
До складу препарату входять солі лимонної кислоти, які нормалі-
зують кислотність сечі, підтримують солі в розчиненому стані, 
перешкоджаючи утворенню каменів. Рослинні компоненти мають 
протизапальну, сечогінну та бактерицидну дію, допомагають виво- 
дити камені та пісок з нирок і сечового міхура.

Склад
Вітамінно-мінеральний комплекс, рослинні компоненти: бруньки 
берези, трава горця пташиного або споришу, сухе знежирене молоко, 
лактоза, стеарат кальцію.
1 таблетка (0,5 г) містить: сирий протеїн — не менше 40%, сирий жир —  
не більше 1,0%, волога — не більше 7,0%; кальцій — 2,3 мг; фосфор — 
2,8 мг; магній — 0,5 мг; цинк — 0,005 мг; вітамін Е — 1,9 мг; вітамін 
С — 3,9 мг; вітамін В1 — 0,6 мкг; вітамін В2 — 3,5 мкг; вітамін В6 — 0,6 мкг; 
вітамін РР — 2,4 мкг; ніацинамід — 0,8 мг; таурин — 1,5 мг; метионін — 
0,4 мг; солі лимонної кислоти — 0,08 мг.

Показання до застосування
«Фітокомплекс для профілактики сечокам’яної хвороби у котів» 
рекомендований для профілактики виникнення рецидивів, як до-
повнення при комплексному лікуванні сечокам’яної хвороби і уроло-
гічного синдрому у котів. Рекомендується застосовувати кошенятам 
з 12-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування
Вітаміни вводяться перорально. Добова доза з розрахунку:
• коти і кошенята з масою тіла до 3 кг — 2 таблетки незалежно від 

годування;
• коти з масою тіла 3–5 кг — 3 таблетки незалежно від годування;
• коти з масою тіла більше 5 кг — 4 таблетки незалежно від годування.

Мінімальний курс  застосування — 8 тижнів.

Форма випуску
Таблетки по 100 штук у полімерній пляшечці з кришкою, упаковані 
в картонну коробку.

Зберігання
Зберігати у сухому темному місці при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.

ФIТОКОМПЛЕКСИ

Фiтокомплекс для профiлактики 
сечокам’яної хвороби у котiв
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Науковий підхід до розробки серії вітамінів «Фітовіт» забезпечує 
ефективну дію препарату. Шерсть котів є не лише окрасою, але  
й показником здоров’я. Тому догляд за шерстю слід починати із по-
кращення стану здоров’я і вживання загальнозміцнюючих вітамінів. 
При створенні рецептури засобу враховувалася схильність котів  
до захворювання на сечокам’яну хворобу та урологічний синдром. 
Для профілактики цих недугів до складу лінії «Фітовіт» включені 
солі лимонної кислоти.
Ніацинамід, що входить до складу вітамінно-мінерального комплексу, 
стимулює синтез колагену, покращує еластичність шкіри та її бар’єрну 
функцію. Як наслідок — здорова шкіра та красива і густа шерсть.
Біотин є джерелом сірки, яка також бере участь у синтезі колагену 
і таким чином позитивно впливає на структуру шкіри, шерсті та кігтів.
Рослинні компоненти мають бактерицидні, протизапальні, імуно-
модулюючі властивості, сприяють швидкому загоєнню ран.
Склад
Вітамінно-мінеральний комплекс, поліненасичені жирні кислоти, 
рослинні компоненти: листя кропиви, бруньки берези, сухе знежи-
рене молоко, лактоза, стеарат кальцію.

1 таблетка (0,5 г) містить: сирий протеїн — не менше 40%, сирий 
жир — не більше 1,0%; волога — не більше 7,0%; кальцій — 2,3 мг; 
фосфор — 2,8 мг; цинк — 0,005 мг; магній — 0,5 мг; вітамін Е — 1,9 мг; 
вітамін С — 3,9 мг; вітамін В1 — 0,6 мкг; вітамін В2 — 3,5 мкг; вітамін В6 — 
0,6 мкг; вітамін РР — 2,4 мкг; ніацинамід — 0,8 мг; біотин — 750 мкг; 
таурин — 1,5 мг.

Показання до застосування
«Фітокомплекс для шерсті + профілактика сечокам’яної хвороби 
у котів» рекомендований для попередження свербіжу, перманент-
ної линьки, лупи, ламкості шерсті, відсутності блиску, а також для 
поліпшення стану і зовнішнього вигляду шерсті, шкіри і кігтів. Зменшує 
ризик виникнення сечокам’яної хвороби й урологічного синдрому. 
Рекомендується для кошенят з 6-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування
Вітаміни вводяться перорально. Добова доза з розрахунку:
• коти і кошенята з масою тіла до 3 кг — 2 таблетки незалежно  

від годування;
• коти з масою тіла 3-5 кг — 3 таблетки незалежно від годування;
• коти з масою тіла більше 5 кг — 4 таблетки незалежно від годування.

Мінімальний курс застосування — 4 тижні.

Форма випуску
Таблетки по 100 штук у полімерній пляшечці з кришкою, упаковані 
в картонну коробку.

Зберігання
Зберігати у сухому темному місці при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.

Фiтокомплекс для шерстi +  
профiлактика сечокам’яної хвороби у котiв

Art. PR020036
«Фітовіт» Фітокомплекс для шерсті +  
профілактика сечокам’яної хвороби 
таблетки
Для котів
100 табл. в пляшці
Кількість в упаковці
10 шт.

ФIТОКОМПЛЕКСИ
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Науковий підхід до розробки серії вітамінів «Фітовіт» гарантує 
зниження ризику виникнення гострої і хронічної ниркової недо-
статності, пієлонефриту, гломерулонефриту, циститу, сечокам’яної 
хвороби й урологічного синдрому. До складу фітокомплексу входять 
солі лимонної кислоти, які коригують кислотність сечі, підтримують 
солі в розчиненому стані, перешкоджаючи утворенню каменів.
Біологічно активні речовини рослинних компонентів мають проти-
запальну, сечогінну, спазмолітичну і бактерицидну дію. Допома-
гають виводити камені і пісок з нирок та сечового міхура.

Склад
Вітамінно-мінеральний комплекс, рослинні компоненти: бруньки 
берези, трава горця пташиного або споришу, сухе знежирене молоко, 
стеарат кальцію.
1 таблетка (0,5 г) містить: сирий протеїн — не менше 40%, сирий жир — 
не більше 1,0%; волога — не більше 7,0%; кальцій — 2,4 мг; фосфор —  
2,8 мг; магній — 0,5 мг; цинк — 0,005 мг; вітамін Е — 1,9 мг; вітамін С — 
3,9 мг; вітамін В1 — 0,6 мкг; вітамін В2 — 3,5 мкг; вітамін В6 — 0,6 мкг;  

вітамін РР — 2,4 мкг; ніацинамід — 0,8 мг; таурин — 1,5 мг; метионін — 
0,4 мг; солі лимонної кислоти — 0,08 мг.

Показання до застосування
«Фітокомплекс «Здорові нирки» для котів» рекомендований для 
профілактики виникнення рецидивів і як допоміжний засіб при 
лікуванні гострої і хронічної ниркової недостатності, пієлонефриту, 
гломерулонефриту, циститу, сечокам’яної хвороби й урологічного 
синдрому.
Рекомендується кошенятам з 12-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування
Вітаміни вводити перорально. Добова доза з розрахунку:
• коти і кошенята з масою тіла до 3 кг — 2 таблетки незалежно  

від годування;
• коти  з масою тіла 3–5 кг — 3 таблетки незалежно від годування;
• коти з масою тіла більше 5 кг — 4 таблетки незалежно від годування.

Мінімальний курс застосування — 8 тижнів.

Форма випуску
Таблетки по 50 штук у полімерній пляшечці з кришкою, упаковані 
в картонну коробку.

Зберігання
Зберігати у сухому темному місці при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.

Фiтокомплекс «Здоровi нирки» для котiв

Art. PR020049
«Фітовіт» Фітокомплекс «Здорові нирки»
таблетки
Для котів
50 табл. в пляшці
Кількість в упаковці
10 шт.

ФIТОКОМПЛЕКСИ
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Фiтокомплекс «Чиста шкiра» +  
профiлактика сечокам’яної хвороби для котiв

Науковий підхід до розробки серії вітамінів «Фітовіт» гарантує 
ефективність засобу при профілактиці і лікуванні захворювань 
шкіри (піодермія, фолікуліт, кропив’янка, дерматит, некроз, свер-
біж різної етіології, гіперчутливість до укусів бліх, вошей, кліщів, 
комарів) у комплексі з іншими препаратами. Рослинні компоненти 
стимулюють грануляцію та епітелізацію пошкоджених тканин, 
сприяють очищенню крові при екземі, фурункульозі, порушеннях 
обміну речовин.
Біологічно активні речовини мають бактерицидну, протизапальну, 
болезаспокійливу, імуномодулюючу дію, сприяють швидкому 
загоєнню ран.

Склад
Вітамінно-мінеральний комплекс, рослинні компоненти: бруньки 
берези, листя кропиви, трава чистотілу, листя подорожника, квіти 
календули, трава сухоцвіту болотного, корінь лопуха, кора дуба, 
сухе знежирене молоко, лактоза, стеарат кальцію.
1 таблетка (0,5 г) містить: сирий протеїн — не менше 40%, сирий 
жир — не більше 1,0%; волога — не більше 7,0%; кальцій — 2,3 мг; 
фосфор — 2,8 мг; цинк — 0,005 мг; магній — 0,5 мг; вітамін Е — 1,9 мг; 

Art. PR020052
«Фітовіт» Фітокомплекс «Чиста шкіра» +  
профілактика сечокам’яної хвороби
таблетки
Для котів
50 табл. в пляшці
Кількість в упаковці
10 шт.

ФIТОКОМПЛЕКСИ

вітамін С — 3,9 мг; вітамін В1 — 0,6 мкг; вітамін В2 — 3,5 мкг; вітамін В6 — 
0,6 мкг; вітамін РР — 2,4 мкг; ніацинамід — 0,8 мг; таурин — 1,5 мг.

Показання до застосування
«Фітокомплекс «Чиста шкіра» + профілактика сечокам’яної хвороби 
для котів» рекомендований для профілактики та як допо міжний 
засіб при комплексному лікуванні шкіри (піодермія, фолікуліт, кро-
пив’янка, дерматит, некроз, свербіж різної етіології, гіперчутливість 
до укусів бліх, вошей, кліщів, комарів).
Рекомендується застосовувати кошенятам з 12-тижневого віку.

Спосіб застосування та дозування
Вітаміни вводяться перорально. Добова доза з розрахунку:
• коти і кошенята з масою тіла до 3 кг — 2 таблетки  незалежно  

від годування;
• коти з масою тіла 3-5 кг — 3 таблетки незалежно від годування;
• коти з масою тіла понад 5 кг — 4 таблетки незалежно від годування.

Мінімальний курс застосування — 12 діб.

Форма випуску
Таблетки по 50 штук у полімерній пляшечці з кришкою, упаковані 
в картонну коробку.

Зберігання
Зберігати у сухому темному місці при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.
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Фiтокомплекс для шерстi собак

Науковий підхід до розробки серії вітамінів «Фітовіт» забезпечує 
ефективну дію препарату. Ніацинамід, який входить до складу 
вітамінно-мінерального комплексу, стимулює синтез колагену, 
покращує еластичність шкіри, її бар’єрну функцію. Це гарантує 
ріст здорової, красивої шерсті. Біотин є джерелом сірки, яка бере 
участь в синтезі колагену,  — це позитивно впливає на структуру 
шкіри, шерсті і кігтів.
Рослинні компоненти мають бактерицидну, протизапальну, імуно-
модулюючу дію, сприяють швидкому загоєнню ран.

Склад
Вітамінно-мінеральний комплекс, поліненасичені жирні кислоти, 
рослинні компоненти: листя кропиви, березові бруньки, сухе зне-
жирене молоко, лактоза, стеарат кальцію.
1 таблетка (1 г) містить: сирий протеїн — не менше 40%, сирий жир — 
не більше 1,0%; волога — не більше 7,0%; кальцій — 4,7 мг; фосфор — 
5,6 мг; цинк — 0,01 мг; магній — 1,0 мг, вітамін Е — 3,7 мг; вітамін С — 
7,7 мг; вітамін В1 — 1,2 мкг; вітамін В2 — 7 мкг; вітамін В6 — 1,2 мкг; 
вітамін РР — 4,8 мкг; ніацинамід — 1,5 мг; біотин — 60 мкг.

Art. PR020038
«Фітовіт» Фітокомплекс для шерсті
таблетки
Для собак
100 табл. в пляшці
Кількість в упаковці
10 шт.

ФIТОКОМПЛЕКСИ

Показання до застосування
«Фітокомплекс для шерсті собак» рекомендований для профілактики 
і лікування свербіжу, перманентної линьки, лупи, ламкості шерсті, 
відсутності блиску, для поліпшення стану і зовнішнього вигляду 
шерсті, шкіри і кігтів у собак.
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.

Форма випуску
Таблетки по 100 штук у полімерній пляшечці з кришкою, упаковані 
в картонну коробку.

Зберігання
Зберігати у сухому темному місці  при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.
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Науковий підхід до розробки серії вітамінів «Фітовіт» забезпечує 
ефективну дію препарату. До складу включені солі кальцію, фос-
фору та магнію в формі, що легко засвоюється організмом. Це 
гарантує відкладення і накопичення мінералів у кістках і зубах, 
а не в нирках та інших органах тварини. Також фіто- і вітамінно- 
амінокислотні комплекси мають протизапальну, регенеруючу, 
кровозупиняючу дію, забезпечують мінералізацію та правиль-
не формування кісток у цуценят, посилюють процес осифікації. 
Завдяки натуральним компонентам добавку рекомендовано засто-
совувати вагітним і лактуючим тваринам.

Склад
Дикальцій фосфат, вітамінно-мінеральний комплекс, рослинні ком-
поненти: бруньки берези, трава шавлії, метионін, ніацинамід, аскор-
бінова кислота, сухе знежирене молоко, лактоза, стеарат кальцію.
1 таблетка (1 г) містить: сирий протеїн — не менше 40%, сирий 
жир — не більше 0,7–1,0%, волога — не більше 6,0–7,0%; кальцій — 
не менше 20%; фосфор — не менше 10%; магній — 1,0 мг; цинк — 
0,01 мг; вітамін Е — 3,70 мг; вітамін С — 7,7 мг; вітамін В1 — 1,2 мкг; 
вітамін В2 — 7 мкг; вітамін В6 — 1,2 мкг; вітамін РР — 4,8 мкг; ніаци-
намід — 1,5 мг; вітамін D3 — 55 МO.

Показання до застосування
«Фітокомплекс для зміцнення зубів і кісток у собак» рекомендований 
для 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.

Форма випуску
Таблетки по 100 штук у полімерній пляшечці з кришкою, упаковані 
в картонну коробку.

Зберігання
Зберігати у сухому темному місці при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.

Фiтокомплекс для змiцнення зубiв 
i кiсток у собак

Art. PR020039
«Фітовіт» Фітокомплекс для зміцнення  
зубів і кісток
таблетки
Для собак
100 табл. в пляшці
Кількість в упаковці
10 шт.

ФIТОКОМПЛЕКСИ
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Art. PR020040
«Фітовіт» Фітокомплекс для зміцнення 
та відновлення суглобів і кісток
таблетки
Для собак
50 табл. в пляшці
Кількість в упаковці
10 шт.

Науковий підхід до розробки серії вітамінів «Фітовіт» забезпечує 
ефективну профілактику і лікування (в комплексі з іншими препа-
ратами) захворювань опорно-рухового апарату у собак. 
Завдяки вмісту глюкозаміну і хондроїтину фітокомплекс захи-
щає і відновлює поверхню суглобів, стимулює процес регенерації 
сполучної тканини, зменшує набряки і біль, покращує рухливість 
суглобів, має протизапальну дію.
Рослинні інгредієнти, що входять до складу засобу, регулюють 
синтез колагену в організмі тварини, покращують відновлення 
сполучної тканини.

Склад
Вітамінно-мінеральний комплекс, глюкозамін, хондроїтин, рослинні 
компоненти: бруньки берези, корінь аїру, поліненасичені жирні кис-
лоти, сухе знежирене молоко, лактоза, стеарат кальцію.
1 таблетка (1 г) містить: сирий протеїн — не менше 40%, сирий жир — 
не більше1,0%; волога — не більше 7,0%; глюкозамін — 75 мг; хон-
дроїтин — 75 мг; кальцій — 4,7 мг; фосфор — 5,6 мг; магній — 1,0 мг; 

цинк — 0,01 мг; вітамін Е — 3,7 мг; вітамін С — 7,7 мг; вітамін В1 — 1,2 мкг; 
вітамін В2 — 7 мкг; вітамін В6 — 1,2 мкг; вітамін РР — 4,80 мкг; ніаци-
намід — 1,50 мг; біотин — 50 мкг.

Показання до застосування
«Фітокомплекс для зміцнення та відновлення суглобів і кісток у собак» 
рекомендований для профілактики і лікування захворювань опорно- 
рухового апарату: артрит, артроз, спондильоз, дисплазія.
Фітокомплекс рекомендований собакам з рихлим і ніжним типами 
конституції, цуценятам у період росту і собакам похилого віку.
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.

Форма випуску
Таблетки по 50 штук у полімерній пляшечці з кришкою, упаковані 
в картонну коробку.

Зберігання
Зберігати у сухому темному місці при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.

Фiтокомплекс для змiцнення  
та вiдновлення суглобiв i кiсток у собак

ФIТОКОМПЛЕКСИ
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Art. PR020037
«Фітовіт» Протиалергічний фітокомплекс
таблетки
Для собак
100 табл. в пляшці
Кількість в упаковці
10 шт.

Науковий підхід до розробки серії вітамінів «Фітовіт» забезпе-
чує ефективну профілактику і лікування алергічних захворювань 
(у комплексі з іншими препаратами).
Ідеальне співвідношення вітамінів, мікроелементів і жирних кис-
лот значно знижує ризик виникнення алергічних захворювань. 
Очищена сірка має виражену антитоксичну дію завдяки здатності 
швидко виводити чужорідні агенти з клітин організму. Це унемож-
ливлює виникнення алергії.
Рослинні компоненти також мають протиалергічну дію, позитивно 
впливають на тварин, схильних до подразнень, знімають неприємні 
симптоми.

Склад
Вітамінно-мінеральний комплекс, рослинні компоненти: бруньки 
берези, листя кропиви, деревію звичайного, сірка очищена, цикло-
спорин, поліненасичені жирні кислоти, сухе знежирене молоко, 
стеарат кальцію.
1 таблетка (1 г) містить: сирий протеїн — не менше 40%, сирий жир — 
не більше 0,7–1,0%; волога — не більше 6,0–7,0%; кальцій — 4,7 мг; 

фосфор — 5,6 мг; магній — 1,0 мг; цинк — 0,01 мг; сірка — 50 мг; 
вітамін Е — 3,7 мг; вітамін С — 7,7 мг; вітамін В1 — 1,2 мкг; вітамін В2 — 
7 мкг; вітамін В6 — 1,2 мкг; вітамін РР — 4,8 мкг; ніацинамід — 1,5 мг; 
біотин — 30 мкг.

Показання до застосування
«Протиалергічний фітокомплекс для собак» рекомендований для 
профілактики та комплексного лікування алергічних захворювань 
незалежно від причини виникнення: атопічного дерматиту, гіпер-
чутливості 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.

Форма випуску
Таблетки по 100 штук у полімерній пляшечці з кришкою, упаковані 
в картонну коробку.

Зберігання
Зберігати у сухому темному місці при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.

Протиалергiчний фiтокомплекс для собак

ФIТОКОМПЛЕКСИ
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Науковий підхід до розробки серії вітамінів «Фітовіт» гарантує 
ефективність при профілактиці та комплексному лікуванні захво-
рювань шкіри (піодермія, фолікуліт, кропив’янка, дерматит, некроз, 
свербіж різної етіології, гіперчутливість до укусів бліх, вошей, кліщів, 
комарів).
Рослинні компоненти, що входять до складу, стимулюють грануляцію 
і епітелізацію пошкоджених тканин, сприяють очищенню крові при 
екземі, фурункульозі, порушеннях обміну речовин.
Біологічно активні речовини мають бактерицидну, протизапальну, 
болезаспокійливу, імуномодулюючу дію та сприяють швидкому 
загоєнню ран.

Склад
Вітамінно-мінеральний комплекс, рослинні компоненти: бруньки 
берези, листя кропиви, трава чистотілу, листя подорожника, квіти 
календули, трава сухоцвіту болотного, корінь лопуха, кора дуба, 
сухе знежирене молоко, стеарат кальцію.

1 таблетка (1 г) містить: сирий протеїн — не менше 40%, сирий жир — 
не більше 1,0%; волога — не більше 7,0%; кальцій — 4,7 мг; фосфор — 
5,6 мг; цинк — 0,01 мг; магній — 1,0 мг, вітамін Е — 3,7 мг; вітамін С — 
7,7 мг; вітамін В1 — 1,2 мкг; вітамін В2 — 7 мкг; вітамін В6 — 1,2 мкг; 
вітамін РР — 4,8 мкг; ніацинамід — 1,5 мг; біотин — 30 мкг.

Показання до застосування
«Фітокомплекс «Чиста шкіра» для собак» рекомендований для 
профілактики і комплексного лікування піодермії, фолікуліту, кро-
пив’янки, дерматиту, некрозу, свербіжу різної етіології, гіперчутливості 
до укусів бліх, вошей, кліщів, комарів.
Рекомендується застосовувати цуценятам з 12-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 таблетки  

на добу незалежно від годування.
Мінімальний курс застосування — 12 діб.

Форма випуску
Таблетки по 50 штук у полімерній пляшечці з кришкою, упаковані 
в картонну коробку.

Зберігання
Зберігати у сухому темному місці при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.

Фiтокомплекс «Чиста шкiра» для собак

Art. PR020051
«Фітовіт» Фітокомплекс «Чиста шкіра»
таблетки
Для собак
50 табл. в пляшці
Кількість в упаковці
10 шт.

ФIТОКОМПЛЕКСИ
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Науковий підхід до розробки серії вітамінів «Фітовіт» гарантує 
зниження ризику виникнення гострої і хронічної ниркової недо-
статності, пієлонефриту, гломерулонефриту, циститу, сечокам’яної 
хвороби і урологічного синдрому. До складу фітокомплексу вхо-
дить алопуринол і солі лимонної кислоти, які коригують кислот-
ність сечі , підтримують солі в розчиненому стані, перешкоджаючи 
утворенню каменів.
Біологічно активні речовини мають виражену протизапальну, сечо-
гінну, спазмолітичну та бактерицидну дію, сприяють виведенню 
каменів та піску з нирок і сечового міхура.

Склад
Вітамінно-мінеральний комплекс, рослинні компоненти: бруньки 
берези, трава горця пташиного або споришу, сухе знежирене молоко, 
стеарат кальцію.
1 таблетка (1 г) містить: сирий протеїн — не менше 40%, сирий жир — 
не більше 1,0%; волога — не більше 7,0%; кальцій — 4,7 мг; фосфор — 
5,6 мг; магній — 1 мг; цинк — 0,01 мг; вітамін Е — 3,7 мг; вітамін С — 7,7 мг; 

вітамін В1 — 1,2 мкг; вітамін В2 — 7 мкг; вітамін В6 — 1,2 мкг; вітамін РР — 
4,8 мкг; ніацинамід — 1,5 мг;  метионін — 0,8 мг; солі лимонної 
кислоти — 0,16 мг.

Показання до застосування
«Фітокомплекс «Здорові нирки» для собак» рекомендований для 
профілактики виникнення рецидивів і як допоміжний засіб при 
лікуванні гострої та хронічної ниркової недостатності, пієлонефриту, 
гломерулонефриту, циститу, сечокам’яної хвороби і урологічного 
синдрому.
Рекомендується застосовувати цуценятам з 12-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.

Форма випуску
Таблетки по 50 штук у полімерній пляшечці з кришкою, упаковані 
в картонну коробку.

Зберігання
Зберігати у сухому темному місці при температурі від 4 °С до 25 °С.

Термін придатності: 18 місяців.

Фiтокомплекс «Здоровi нирки» для собак

Art. PR020050
«Фітовіт» Фітокомплекс «Здорові нирки»
таблетки
Для собак
50 табл. в пляшці
Кількість в упаковці
10 шт.

ФIТОКОМПЛЕКСИ
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 ПРОФІЛАЙН

■ Нашийник 2

■ Краплі для котів 4

■ Краплі для собак 4

 ЕкоВет

■ Нашийник 7

■ Краплі 8

■ Спрей 10

 ProVET

■ Мікостоп. Краплі та спрей 11

■ Мега стоп для котів. Краплі 12

■ Мега стоп для собак. Краплі 12

■ Інсектостоп. Краплі 14

■ Інсектостоп. Спрей 15

■ Інсектостоп. Нашийник 16

■ Cтоп Біо. Нашийник 17

■ Празістоп. Краплі та таблетки 18

■ Сексстоп. Краплі та таблетки 20

■ Офтальмостоп. Краплі 22

■ Отостоп. Краплі 23

■ Акаростоп. Краплі 24

 SaniPet

■ Гель для ротової порожнини 25

■ Лосьйон гігієнічний для очей 
Краплі та спрей 26

■ Лосьйон гігієнічний для вух 
Краплі та спрей 27

■ Привчання до туалету для собак 28

■ Привчання до туалету для котів 29

■ Відлякувач від туалету для собак 30

■ Відлякувач від туалету для котів 31

■ Захист від погризення собак 32

■ Захист від дряпання котів 33

ЗМIСТ
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 ФІТОВІТ

■ Фітокомплекс «КІТ ВОРКІТ»  
для перорального застосування 34

■ Фітокомплекс «ВЕСЕЛИЙ КІТ»  
для перорального застосування 35 

■ Фітокомплекс для виведення  
шерсті у котів + профілактика  
сечокам’яної хвороби 36

■ Фітокомплекс для профілактики  
сечокам’яної хвороби у котів 37

■ Фітокомплекс для шерсті +  
профілактика сечокам’яної  
хвороби у котів 38

■ Фітокомплекс «Здорові нирки»  
для котів 39

■ Фітокомплекс «Чиста шкіра» +  
профілактика сечокам’яної  
хвороби для котів 40

■ Фітокомплекс для шерсті собак 41

■ Фітокомплекс для зміцнення зубів  
і кісток у собак 42

■ Фітокомплекс для зміцнення  
та відновлення суглобів  
і кісток у собак 43

■ Протиалергічний фітокомплекс  
для собак 44

■ Фітокомплекс «Чиста шкіра»  
для собак 45

■ Фітокомплекс «Здорові нирки»  
для собак 46
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Відділ розвитку: (050) 40-10-323

Відділ оптових продажів: 0 (800) 40-12-21

www.priroda.ua

Ми в соціальних мережах:
Facebook: www.facebook.com/provetukraine

тел.: (057) 786-73-80

ТОВ «НВП «СУЗІР’Я», 61105
вул. Зернова, 4, м. Харків, Україна

Прямий зв’язок з виробником: 
0 (800) 21-23-40,  

e-mail: questions@priroda.ua




