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ნაწლავური ფლორის 
გაუმჯობესება

ღვიძლის ფუნქციონირების 
გაუმჯობესება

მალტ-პასტა
კატებისთვის

თირკმლის ფუნქციის 
სრული სტაბილიზაცია

შეიცავს კალციუმის 
მარილებს, ქიტოზანს და 
ნატრიუმის ბიკარბონატს

ომეგა 3, DHA 
და EPA

ანტი-ცისტიტური 
პრეპარატი

კანის ფიზიოლოგიის 
სრული აღდგენა

ქლორჰექსიდინის 
სამკურნალო ქაფი 

ქლორჰექსიდინის ყურის 
დასამუშავებელი საშუალება 

თვალის კონტურის 
გამწმენდი 

სახსრების მეტაბოლიზმის 
გაუმჯობესება

კბილის პასტა 
ქლორჰექსიდინით

ქლორჰექსიდინის 
ორალური სპრეი 

L-ლიზინი 
კატებისთვის

ანტი-კოპროფაგიული 
პრეპარატი

იმუნური სისტემის 
სტიმულირება
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ძაღლებისა და კატების ნაწლავური ფლორის 
გაუმჯობესება, მონელების სტაბილიზაცია

ერთადერთი პრეპარატი Lactobacillus acidophilus-ის ცოცხალი 
შტამით, ავტორიზებული ევროკავშირში და ბაქტერიოცინებით

ანტიმიკრობული მოქმედების პეპტიდების 
ექსკლუზიური ნაზავი

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS-ის 
ერთადერთი ავტორიზებული ცოცხალი შტამი
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რატომ FLORENTERO ACT

სიმბიოტურია

სიმბიოტიკებს აქვთ უნარი გააუმჯობესონ, ერთის 

მხრივ, პრობიოტიკური ორგანიზმების გადარჩენა 

და, მეორე მხრივ, ხელი შეუწყონ სპეციფიკური 

სუბსტრატის ფორმირებას უკვე რეზიდენტური 

ნაწლავის ბაქტერიული ფლორისთვის.

სიმბიოტიკების ასევე აქვთ ნაწლავის ფუნქციების 

(მოძრაობის, აბსორბციის, სეკრეციის) 

ნორმალიზების უნარი და ნაწლავის ანთებებისა 

და ინფექციებისგან (განსაკუთრებით 

დიარეისგან) დაცვის უნარი.

▪ აუმჯობესებს განავლის კონსისტენციას

▪ ამცირებს ფეკალური კოლიფორმების რაოდენობას

▪ ხელს უშლის კლოსტრიდიებისა და სხვა ენტეროპათოგენების განვითარებას

▪ ზრდის ლაქტობაცილების კონცენტრაციას ნაწლავში

▪ აუმჯობესებს საჭმლის მომნელებელ პროცესებს

▪ მოდულირებს ადგილობრივ იმუნურ თავდაცვას

▪ ამცირებს ნაწლავის ანთებით სტატუსს

▪ იცავს ნაწლავის ეპითელიუმს პათოგენური ბაქტერიების ადჰეზიისგან

▪ შემოწმებულია უსაფრთხოებისა და უვნებლობისთვის ძაღლებსა და კატებში

▪ ნაწლავური ბარიერის 
მთლიანობის შენარჩუნებაზე

▪ ბაქტერიების ჭარბი ზრდის 
კონტროლზე (ნაწლავის 
ქრონიკული დარღვევების მიზეზი)

▪ ლორწოვანი გარსის დაცვაზე

▪ მიკრობიოტას წონასწორობაზე

▪ ელექტროლიტური ბალანსზე 

▪ საკვები ნივთიერებების შეწოვაზე

▪ ნაწლავის ქრონიკული 
დარღვევების მიზეზების 
კონტროლზე

▪ პრებიოტიკები: FOS და MOS

▪ პრობიოტიკების 2 შტამი: L. 
Acidophilus CECT4529 და E. 
Faecium

▪ 5 ინაქტივირებული Lactobacilli

▪ ნუკლეოტიდები - Beta-glucans

▪ ანტიმიკრობული პეპტიდები

▪ ელექტროლიტური ნაზავი

▪ B ჯგუფის ვიტამინები

▪ დისბიოზი

▪ მალაბსორბცია

▪ intolrance

▪ საკვები ალერგია

▪ მკურნალობის დროს, რომელიც 
გავლენას ახდენს საჭმლის 
მომნელებელ ფუნქციაზე

▪ ენდოტოქსიკოზი

▪ პროტოზოული ინვაზიები

▪ მეძუძურ მდედრებსა და ასაცრელ 
ლეკვებში

რით განსხვავდება აბსორბენტისგან?

ფლორენტეროს აქვს ძალიან სწრაფი მოქმედების დრო -

24 საათში უმჯობესდება მწვავე დიარეა, ყოველგვარი 

ისეთი აბსორბენტის გამოყენების გარეშე, რომელიც 

მხოლოდ წყლის შემწოვია და არ ხსნის ნაწლავებში 

არსებულ პრობლემას - ფლორენტეროსგან განსხვავებით.
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შემადგენლობა

Fructo-oligosaccharides, Yeasts products (obtained from

Saccharomyces cerevisiae), Mono and diglycerides of fatty acids

esterifi ed with organic acids (Glyceryl dibehenate), Pig liver

(dried), Product from the processing of plants (Thymus, Linden,

Grean tea), Lignocellulose (Pinus pinea), Magnesium stearate,

Sodium chloride, Potassium sulphate, Dicalcium phosphate, Rice

fl our (ensiled), Magnesium oxide, Whey protein powder, Other

fermentation by-products, Dextrin

დანამატები

Vitamins: Niacinamide 3a315 mg 19,200 – Thiamine

hydrochloride 3a820 mg 2,500 – Pyridoxine hydrochloride 3a831

mg 800 - Riboflavin mg 640 – Vitamin E 3a700 IU 8 Stabilisers:

Microcrystalline cellulose E460 mg 292,900 Emulsifiers: Lecithins

1c322 mg 30,000 Anti-caking agents: Colloidal silica E551b mg

6,700 Gut flora stabiliser: Enterococcus faecium DSM

10663/NCIMB 10415 4b1707 CFU 2.8x1011 - Lactobacillus

acidophilus CECT 4529 4b1715 CFU 8.6x1012 Technological

additive: Pediococcus Pentasaceus DSM 12834 1k2103 –

Lactobacillus brevis DSM 12835 1k20710 – Lactobacillus

Buchneri DSM 12856 1k2075 – Lactobacillus Plantarum DSM

12836 1k2078 – Lactobacillus Rhamnosus NCIMB 30121

1k20711

გამოყენების ინსტრუქცია

ძაღლებისა და კატებისთვის, მოზრდილებისა და ლეკვებისთვის. Florentero®ACT შეიძლება გამოყენებულ

იქნას მწვავე დიარეისა და გამოჯანმრთელების პერიოდში. წყალი ყოველთვის ხელმისაწვდომი უნდა

იყოს. პრეპარატის გამოყენების რეკომენდებული ხანგრძლივობაა 1-დან 2 კვირამდე, საკვებთან ერთად

ან დამოუკიდებლად.

რეკომენდებულია დღიური რაოდენობის გაყოფა ორ დოზად: დილით და საღამოს. გამოყენებამდე

რეკომენდებულია ვეტერინარის კონსულტაცია.

დღიურად მისაღები აბის დოზა

კატები / ძაღლები 0-5 კგ ...................... 

ძაღლები 5-10 კგ ...................................... 

ძაღლები 10-20 კგ ...................................

½ აბი

1 აბი

2 აბი

ძაღლები 20-35 კგ ................................... 

ძაღლები 35-50 კგ ................................... 

ძაღლები > 50 კგ .....................................

3 აბი

4 აბი

5 აბი



SAFETY AND EFFICACY OF

S

SAFETY AND EFFICACY OF LACTOBACILLUS  

ACIDOPHILU D2/CSL (CECT 4529) AS A FEED 

ADDITIVE FOR CATS AND DOGS

დამტკიცებული 
ეფექტურობა 

კატებში

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS AS A  

PROBIOTIC IN HEALTHY ADULTCATS

Mauro Bigliati (1) Raffaella Adami (1), Natascia Bruni (1)

MATERIAL AND METHODS

RESULTS

Ten cats (N=10; 7 females and 3 males)  

for 42 days

Control (C) n =5 / Treated (T) n = 5

The probiotic strain was incorporated into 

the diet after the first seven days.

Concentration 5 x 109CFUxkg-1.

in Tgroup than C group (P=0.048) Tgroup cats than in C group cats

Cats remained in good health conditions throughout the whole experimental period.

No variations of BW or BCS were found

At day 0,14,28 and 35:

Body weight (BW)

Body condition score (BCS)

Fecal score (FS)

Fecal moisture (FM)

Fecal bacterial populations

Statistical analysis: Anovra, Kruskal-Wallis and Wilcoxon test (SAS®)

Lactobacilli populationColiform populationFecalMoisture consistency

GS

EFFECT OF LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS

D2/CSL (CECT 4529) SUPPLEMENTATION

TO DIETON THE WELFARE

OF LABRADOR DO

EFFECT OF LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS

D2/CSL (CECT 4529) SUPPLEMENTATION

TO DIETON THE WELFARE

OF BOXER DOGS

EFFECT OF LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS D2/CSL (CECT 4529) 

SUPPLEMENTATION TO DIETON THE WELFARE OF ENGLISH  

COCKER SPANIEL DOGS

და ძაღლებში
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აუმჯობესებს ღვიძლის მუშაობას ღვიძლის 
ქრონიკული უკმარისობის შემთხვევაში

გამიზნულია ღვიძლის ფუნქციის სათანადოდ გასაუმჯობესებლად ღვიძლის 
ქრონიკული უკმარისობის შემთხვევაში, ცალკე ან სპეციალურ დიეტებთან ან 
თერაპიასთან ერთად, ვეტერინარის რჩევის შესაბამისად. კერძოდ, შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას ძაღლებში ღვიძლის პირველადი ან მეორადი 
დისფუნქციის სამკურნალოდ ინტოქსიკაციის, სპეციალური წამლის თერაპიის, 

ინფექციური ან პარაზიტული დაავადებების გამო. მისი ანტიოქსიდანტური 
აქტივობის გამო, პროდუქტი სასარგებლოა ყველა იმ კლინიკური სიტუაციის 
სამკურნალოდ, რომელიც მოითხოვს სწრაფ, ძლიერ ეფექტს თავისუფალი 

რადიკალების წარმოქმნის წინააღმდეგ.

7

ხელმისაწვდომია როგორც 
ტაბლეტების, ასევე პასტის ფორმით
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შემადგენლობა

Tablets: Pork tiver, Dicalcium phosphate (inorganic sources) ,

Maltodextrin, Siliphos® (Sitybin/phospholipids), Mono and

diglycerides of fatty acids (Behenic acid), Magnesium stearate.

Paste: Vegetable oils and fats (Soybean cil, Sunflower oil), Pork

liver, Malt extract, Glycero monostearate, Maltodextrin, Siliphost

(Silybin/phospholipids).

დანამატები/კგ

Tablets: Vitamins, provitamins and chemically well-defined

substances having a similar effect: Vitamin E/racemic alpha-

tocophery1 acetate 3a700 U 53,250 - Choline bitartrate 17450

mg - Vitamin 82 13,350 mg - Vitamin B1 3a820 4,250 mg

Vitamin B6 3a831 2,900 mg - Vitamin B12 20 mg Flavourines:

Citrus aurantium L var. dulcis 53,500 mg - Curcuma longa L

(Curcuma Co€ 163 extract) 8,830 mg Emulsifiers and stabilising

agents: Microcrystalline cellulose E460 261,000 mg Anti-caking

agents: Colloidal. silica ES51b 17400 mg Trace elements: Zinc

chelate of amino acids hydrate E6 25,000 mg Paste: Vitamins,

pro-vitamins and chemically well-defined substances with similor

effect: Vitamin E/alpha-tocopheryt racemic acetate 3a700 20,000

mg - L-Caritine 50,000 mg - Taurine 25, 000 mg - Vitamin B12

10 mg Flavorings: Silybum marianum (L)Gaertn. (Milk thistle

extract CoE 551) 60,000 mg - Citrus aurantium L var. dulcis

25,000 mg – Curcuma lonRa L (Curcuma CoE 163 extract)

3.000 me Trone elements: Zinc Oxide E6 300 ma.

გამოყენების ინსტრუქცია

GlutaMax Forte განკუთვნილია ღვიძლის სწორი ფუნქციის გასაუმჯობესებლად ღვიძლის ქრონიკული

უკმარისობის შემთხვევაში, ცალკე ან სპეციალურ დიეტასთან ან თერაპიასთან ერთად, ვეტერინარის

რჩევის შესაბამისად. კერძოდ, ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას ძაღლებში ღვიძლის პირველადი ან

მეორადი დისფუნქციის სამკურნალოდ ინტოქსიკაციების, სპეციალური ფარმაკოლოგიური თერაპიისა და

ინფექციური ან პარაზიტული დაავადებების გამო. მისი ანტიოქსიდანტური აქტივობის გამო, პროდუქტი

სასარგებლოა ყველა იმ კლინიკური სიტუაციის სამკურნალოდ, რომელიც მოითხოვს სწრაფ, ძლიერ

ეფექტს თავისუფალი რადიკალების წარმოქმნის წინააღმდეგ.

საწყისი მინიმალური ხანგრძლივობაა 20-40 დღე და მაქსიმუმ 6 თვე, ვეტერინარის რჩევის შესაბამისად.

ყოველდღიურად 1 ტაბლეტი 10 კგ წონაზე პირდაპირ პირში ან საკვებ რაციონთან ერთად. უმჯობესია

დღიური დოზის გაყოფა ორ მიღებაზე.

ყოველდღიურად 1 მლ პასტა 3,5 კგ წონაზე პირდაპირ პირში ან საკვებ რაციონთან ერთად

5 მიმართულება

ჰეპატოპროტექტორული

მეტაბოლიკა ანტიოქსიდანტი

ანტიტოქსიური ანტიფიბროზული
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მალტ პასტა კატებისთვის, 50გრ, 
ახალი Arbocel ფორმულით.

გამოყენების ინსტრუქცია

გამოყენეთ პასტის 2-5სმ, კატის ზომის მიხედვით. შეგიძლიათ გამოიყენოთ
და მისცეთ ცხოველს პირდაპირ პირის ღრუში ან სხველ საკვებთან ერთად,
3-5 დღის განმავლობაში.

წყალი ყოველთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. გაიმეორეთ პროცედურა
თვეში ერთხელ.

BoloVia Paste
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თირკმლის პრობლემების 
სრული გადაწყვეტა

შეიცავს კალციუმის კარბონატს, კალციუმის ლაქტატ-გლუკონატს, ქიტოზანს, 
ნატრიუმის ბიკარბონატს ჰიპერფოსფატემიისა მეტაბოლური აციდოზის 
გასაკონტროლებლად. ფრუქტო-ოლიგოსაქარიდები, ზეითუნის ზეთის 

პოლიფენოლები, L.acidophilus და ვიტამინები, რომლებიც არის Renal COMBI-
ში, 
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რატომ RENAL COMBI

აკონტროლებს 

ჰიპერფოსფატემიას და 

მეტაბოლურ აციდოზს

ამცირებს ურემიული 

ტოქსინების წარმოშობას 

და შეწოვას

იცავს თირკმელებს 

ოქსიდაციური სტრესისა 

და დაზიანებისგან

RENAL COMBI და კონკურენტები

დაავადება Renal COMBI Ipakitine Azodyl

ჰიპერფოსფატემია + + -

მეტაბოლური აციდოზი + - -

ოქსიდაციური სტრესი + - -

Proteinuria + - -

აზოტემია + - +

Glomerular hypertension + - -

ანემია + - -

VITAMIN C

თავისუფალი რადიკალებით გამოწვეული 
ოქსიდაციური სტრესის შემცირება

OLIVE OIL POLYPHENOLS

ოქსიდაციური სტრესისა და არტერიული 
წნევის შემცირება

VITAMIN B6, B12 AND FOLIC ACID

ჰემოგლობინის სინთეზი და წითელი 
სისხლის უჯრედების სტიმულირება

SODIUM BICARBONATE

პირველი რიგის alkanizing agent

CALCIUM CARBONATE & LACTATE-GLUCONATE

ამცირებს საკვებგზით მიღებულ ფოსფოტს 
ნაწლავში

CHITOSAN ამცირებს ფოსფორის და 
ნიტროგენის ტოქსინების ნაწლავურ შეწოვას

L.ACIDOPHILUS + scFOS

ნაწლავური მიკრობიოტას გაუმჯობესება 
და ნიტროგენების წარმოქმნის შემცირება

შემადგენლობა
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შემადგენლობა

Calcium carbonate 26%, Fructo-oligosaccharides, Calcium

lactate gluconate 16%, Maltodextrin, Chitosan, Sodium

bicarbonate 6%, Sodium pyrophosphate, Yeasts [Brewers’

yeast], Lupin protein meal, Sunflower oil

დანამატები/კგ

Vitamins: Pyridoxine hydrochloride 3a831 5,000 mg - Folic acid

3a316 2,000 mg - Cyanocobalamin 100 mg - Vitamin E 3a700 8

IU Sensory additives: Olea europaea L.: Olive Extract 20,000

mg Gut flora stabilizer: Lactobacillus acidophilus CECT 4529

4b1715 6.3 x1011 CFU Anti-caking agents: Colloidal silica E551b

5,000 mg

გამოყენების ინსტრუქცია

ზრდასრული ძაღლებისა და კატებისთვის. Renal COMBI შეიცავს კალციუმის კარბონატს, კალციუმის

ლაქტატის გლუკონატს, ქიტოზანს, ნატრიუმის ბიკარბონატს ჰიპერფოსფატემიისა და მეტაბოლური

აციდოზის გასაკონტროლებლად. ფრუქტო-ოლიგოსაქარიდები, ზეითუნის ზეთის პოლიფენოლები,

Lactobacillus acidophilus და ვიტამინები, რომლებიც შეიცავს Renal COMBI-ს, ხელს უწყობს

ანტიოქსიდანტურ დაცვას და თირკმელების ნორმალურ ფუნქციონირებას.

Renal COMBI შეურიეთ საკვებს 0,2გრ ფხვნილი ყოველ კგ წონაზე. ყოველდღიურად. დღიური დოზა

შეიძლება დაინიშნოს ერთხელ (1), ან დაიყოს 2 ან 3 კვებაზე, კვების რაოდენობის მიხედვით. სასმელი

წყალი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ცხოველისთვის.

კატა

ძაღლი

1 პატარა კოვზი (0.5 გრ) ყოველ 2.5 კგ-ზე

1დიდი კოვზი (2 გრ) ყოველ 10 კგ-ზე

გამოიყენება

დღეში ერთხელ1

დოზირება



www.candioli.com

www.vetmedic.ge

შეიცავს კალციუმის მარილებს, ქიტოზანს 
და ნატრიუმის ბიკარბონატს

საკვებდანამატი ძაღლებისა და კატებისთვის - შეიცავს მინერალებს 
(კალციუმის მარილები და ნატრიუმის ბიკარბონატი) და 

პოლისაქარიდებს (ქიტოზანი), რომლებიც სასარგებლოა ცხოველის 
ნორმალური მეტაბოლური პირობების შესანარჩუნებლად და საშარდე 

გზების სათანადო ფუნქციონირებისთვის. 
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როდის გამოვიყენოთ Renal P

ჰიპერფოსფატემიის კონტროლისთვის მეტაბოლური აციდოზის კონტროლისთვის

RENAL COMBI თუ RENAL P

თირკმლის უკმარისობის III და IV სტადიებზე უფრო ძლიერი და სწრაფი ეფექტისთვის 
გამოიყენება Renal Combi, რომელსაც აქვს Renal P-ის ყველა თვისება სხვა დამატებულ 

თვისებებთან ერთად. Renal P-ის გამოყენება სასურველია პირველივე სტადიიდან.

CALCIUM CARBONATE & LACTATE-GLUCONATE ამცირებს საკვებგზით მიღებულ ფოსფოტს ნაწლავში

CHITOSAN ამცირებს ფოსფორის და ნიტროგენის ტოქსინების ნაწლავურ შეწოვას

SODIUM BICARBONATE პირველი რიგის alkanizing agent

შემადგენლობა
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შემადგენლობა

Calcium carbonate 26%, Vegetable oils and fats (Sunflower oil),

Calcium lac- togluconate 16%, Pig liver, Chitosan (chitosane)

8%, Sodium bicarbonate 6%, Malt (extract), Glycerol

monostearate.

დანამატები

Vitamins, provitamins and chemically well-defined substances

having a si- milar effect: Vitamin E 3a 700 IU 5,000

გამოყენების ინსტრუქცია

ზრდასრული კატებისთვის. თირკმლის P პასტა უზრუნველყოფს მინერალებს (კალციუმის მარილები და

ნატრიუმის ბიკარბონატი) და პოლისაქარიდებს (ქიტოზანი), რომლებიც სასარგებლოა ცხოველის

ნორმალური მეტაბოლური პირობების შესანარჩუნებლად და შარდსასქესო სისტემის სწორი

ფუნქციონირებისთვის. გამოიყენეთ პირდაპირ ან საკვებთან ერთად.

მიღების მაქსიმალური ხანგრძლივობაა 30 დღე.



www.candioli.com

www.vetmedic.ge

ხელს უწყობს თირკმლის უკმარისობის 
პროგრესირების შენელებას და სათანადო 

კარდიოცირკულატორული ფუნქციის შენარჩუნებას

ზღვის წარმოშობის ომეგა 3 EPA და DHA ცხიმოვანი მჟავები მაღალ კონცენტრაციებში 
დადასტურებული ეფექტურობაა თირკმელების ქრონიკული უკმარისობის 

პროგრესირების შენელებაში, მათი ანტიოქსიდანტური/ანთების საწინააღმდეგო 
აქტივობის, მეზანგიალურ დონეზე ანტიპროლიფერაციული აქტივობის, გლომერულური 
ანტიჰიპერტენზიული და ანტითრომბოზული აქტივობის წყალობით. გულ-სისხლძარღვთა 

ფუნქციის მხარდაჭერაში მათი ანთების საწინააღმდეგო, ანტითრომბოზული, 
ანტიჰიპერტენზიული და ანტიარითმული აქტივობის გამო. 
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ძირითადი მახასიათებლები

ომეგა 3 EPA/DHA მაღალი 
კონცენტრაცია (80%)

უმაღლესი სისუფთავე და 
უმაღლესი ბიოშეღწევადობა

დამზადებაში გამოყენებულია

თევზის ქონი

EPA და DHA აქტივობებს აქვთ შემდეგი ეფექტები:

ანთების საწინააღმდეგო

ანტიჰიპერტენზიული

ანტითრომბოზული

ანტიოქსიდანტი

DUOMEGA შეიცავს მაღალი კონცენტრაციის ბუნებრივი წარმოშობის EPA-ს და DHA-
ს (მარილიანი თევზი) კრილის ზეთთან ერთად და რეკომენდირებულია, როგორც
დამხმარე საშუალება თირკმელებისა და კარდიოცირკულატორული ფუნქციის
შესანარჩუნებლად, ცალკე ან ვეტერინარის მიერ დანიშნულ დიეტებთან და
სპეციფიკურ მკურნალობასთან ერთად.
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შემადგენლობა

Pure fish oil, containing minimum 90% of essential omega 3 fatty acids (80% of EPA/DHA), Krill oil; Capsule: edible

gelatin Additives per kg Vitamin E/racemic alpha-tocopheryl acetate 2,500mg. Each capsule of DUOMEGA 1000 contains

1000mg of pure fish oil (equalling approx. 800 mg of EPA/DHA). High concentration Omega 3 from fish produced using

PureMax™ technology.

გამოყენების ინსტრუქცია

მინიმალური საწყისი ხანგრძლივობაა 30 დღე, ვეტერინარის მითითებების შესაბამისად. შეურიეთ მისი

შიგთავსი ჩვეულებრივ საკვებ რაციონში. შინაურ ცხოველს ასევე შეიძლება მიეცეს მთელი კაფსულა

პირდაპირ. შეიძლება დაინიშნოს დიდი ხნის განმავლობაში, შინაური ცხოველის მდგომარეობისა და

ვეტერინარის მოსაზრების საფუძველზე.
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შეიცავს გლუკოზამინს და მოცვის რბილობს ცისტიტის მხარდასაჭერად

CYSTOCURE FORTE არის ახალი ყველაზე სრულყოფილი ფორმულა
ძაღლებისა და კატების ქვედა საშარდე გზების პრობლემების მოგვარებისა
და დაცვისთვის.

გამოყენების ინსტრუქცია

მკურნალობა ცისტოკურით უნდა გაგრძელდეს 15-დან 30 დღემდე.
მკურნალობის ციკლი შესაძლოა რამდენჯერმე განმეორდეს ვეტერინარის
რჩევის შესაბამისად. ცისტიტის დროს მკურნალობისას, პრეპარატი
შესაძლოა დაინიშნოს დამოუკიდებლად/ცალკე ან სხვა პრეპარატებთან და
საკვებ დიეტებთან ერთად, ვეტერინარის რჩევის შესაბამისად.

შეგიძლიათ გამოიყენოთ პირდაპირ ან საკვებთან ერთად:

- აქტიური მკურნალობის პერიოდი: 1 ტაბლეტი ყოველ 20 კგ წონაზე
ორჯერ დღეში

- მკურნალობის შემდეგი პერიოდი: 1 ტაბლეტი ყოველ 20 კგ წონაზე
დღეში ერთხელ

Cystocure 

Forte

30 tablets
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შეიცავს გლუკოზამინს და მოცვის რბილობს ცისტიტის მხარდასაჭერად

CYSTOCURE FORTE არის ახალი ყველაზე სრულყოფილი ფორმულა
ძაღლებისა და კატების ქვედა საშარდე გზების პრობლემების მოგვარებისა
და დაცვისთვის.

გამოყენების ინსტრუქცია

მკურნალობა ცისტოკურით უნდა გაგრძელდეს 15-დან 30 დღემდე.
მკურნალობის ციკლი შესაძლოა რამდენჯერმე განმეორდეს ვეტერინარის
რჩევის შესაბამისად. ცისტიტის დროს მკურნალობისას, პრეპარატი
შესაძლოა დაინიშნოს დამოუკიდებლად/ცალკე ან სხვა პრეპარატებთან და
საკვებ დიეტებთან ერთად, ვეტერინარის რჩევის შესაბამისად.

დაამატეთ ფხვნილი ჩვეულებრივ საკვებ რაციონში შემდეგი დღიური
დოზების მიხედვით:

- აქტიური მკურნალობის პერიოდი: 1 სკუპი (0,5 გ) ყოველ 5 კგ წონაზე
ორჯერ დღეში

- მკურნალობის შემდეგი პერიოდი: 1 სკუპი (0,5 გ) ყოველ 5 კგ BW დღეში
ერთხელ

Cystocure 

Forte 30g
(Powder for cats) 
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დერმატოლოგიური მუსი 
სალიცილის მჟავით ძაღლებისთვის, 
კატებისა და სხვა შინაური 
ცხოველებისთვის! 

კანდიოლის დაპატენტებული 
პროდუქტი, რომელიც აქტიურია 
გრამ დადებითი და გრამ 
უარყოფითი ბაქტერიების 
წინააღმდეგ, ხელს უწყობს კანის 
ფიზიოლოგიური მდგომარეობის 
სრულ აღდგენას.

ზომა: 200მლ

გამოყენების ინსტრუქცია

მუსის სასურველი რაოდენობისთვის დააჭირეთ პროდუქტს. გაანაწილეთ
მუსი კანის დაზიანებულ და დასამუშავებელ ნაწილზე. გააჩერეთ პროდუქტი
კანზე რამდენიმე წუთის განმავლობაში, სანამ მთლიანად არ გაშრება და
შეიწოვება.

Dermousse
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ქლორჰექსიდინის სამკურნალო დერმატოლოგიური ქაფი ძაღლებისა და
კატებისთვის

DICLOREX FOAM გამოიყენება კანის სხვადასხვა დაავადების (ალერგიული,
ბაქტერიული, პარაზიტული, სოკოვანი თუ ფიზიკურად დაზიანებული)
მკურნალობის დროს.

პრეპარატის ინოვაციური შემადგენლობა აძლიერებს კანის ღრმა წმენდას
და ხელს უწყობს ლიპიდური შრის აღდგენას, იცავს კანს და ამცირებს
ქავილს და გაღიზიანებას. მუსი ადვილად და მთლიანად შეიწოვება.

გამოყენების ინსტრუქცია

დააჭირეთ ბოთლს მუსის სასურველი რაოდენობის მისაღებად. წაისვით
დაზიანებულ ადგილზე დღეში ორჯერ ან საჭიროებისამებრ და ნაზად
შეიზილეთ. გააგრძელეთ გამოყენება, ვეტერინარის რჩევის შესაბამისად.

Diclorex 

Foam
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ქლორჰექსიდინის ყურის 
დასამუშავებელი საშუალება 
ძაღლებისა და კატებისთვის!

ოტოლოგიური პრეპარატი 
ძაღლებისა და კატებისთვის ყურის 
ანთების საწინააღმდეგო, 
კერატოლიზური, დამარბილებელი, 
დამატენიანებელი და 
გამაჯანსაღებელი მოქმედებით.

ნეოქსიდი თავისი თვისებების 
წყალობით, ხელს უწყობს ოტიტის 
პრევენციას. 

ზომა: 100მლ

გამოყენების ინსტრუქცია

ძაღლები: ჩააწვეთეთ 5 - 6 წვეთი თითო ყურში დღიურად.

კატები: ჩააწვეთეთ 2 წვეთი თითო ყურში დღიურად.

გამოიყენეთ პროდუქტი პრობლემის აღმოფხვრამდე, ხოლო 
პროფილაქტიკისთვის - კვირაში ერთხელ.

Neoxide
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თვალის კონტურის გამწმენდი 
ძაღლებისთვის, კატებისა და 
სხვა შინაური ცხოველებისთვის!

ოზოტონური ხსნარი თვალს 
წმენდს და ჰიგიენურად 
ასუფთავებს ჭუჭყსა და 
ლორწოს. უსაფრთხოა 
თვალთან კონტაქტისას. 

ზომა: 50მლ

გამოყენების ინსტრუქცია

გაასუფთავეთ ქუთუთოები და თვალის კონტური ჭუჭყის მოსაშორებლად
დასველებული ბამბის ან მარლის ტამპონის გამოყენებით.

Optivet
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აუმჯობესებს სახსრების მეტაბოლიზმს 
ოსტეოართრიტის დროს

Confis Ultra არის შექმნილი ზრდასრული 
ძაღლებისთვის, ოსტეოართრიტის დროს სახსრების 

მეტაბოლიზმის გასაუმჯობესებლად

25
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შემადგენლობა

Glucosamine
(Chitosamine) (from animal tissues) (purity >99%; m.w. 216 Da) 
სახსრების ფუნქციონალურობისა და მობილურობის შესანარჩუნებლად 

Chondroitin sulphate
(purity 100%; m.w. 16,9 kDa) სახსრების ფუნქციონალურობისა და 
მობილურობის შესანარჩუნებლად

Hyaluronic acid
(absorbable by oral administration) სინოვიალური სითხის სათანადოდ 
შესანარჩუნებლად

Native type II collagen
(extracted from chicken sternums) იმუნიტეტის სათანადოდ 
შესანარჩუნებლად
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შემადგენლობა

Glucosamine (Chitosamine) (from animal tissues), Salt of fatty

acids from Linseed oil ( -linolenic acid), Chondroitin sulphate,

Dicalcium phosphate, Pork by-products, Sugar, Yeast [Brewers’

yeast], Vegetable by-products, Magnesium stearate, Hyaluronic

acid, Fish oil, Collagen (extracted from chicken sternums).

დანამატები/კგ

Stabilizers: Microcrystalline cellulose E460 mg 130,000 – Guar

Gum E412 mg 40,000 Sensory additives: Camellia sinensis (L.)

O. Kuntze: Tea extract CoE 451 mg 17,500 (*FleXide) -

Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.: Olibanum extract mg 15,750

(*FleXide) - Chlorophyll copper complex E 141 mg 1,750

(*FleXide) Anticaking agents: Colloidal silica E551b mg 9,000

Vitamins: Vitamin E 3a700 IU 6,250 Preservatives, antioxidant

გამოყენების ინსტრუქცია

Confis ULTRA არის საკვებ-დანამატი ძაღლებისთვის, შექმნილი ოსტეოართრიტით დაავადებული

ძაღლების ერთობლივი მეტაბოლიზმის გასაუმჯობესებლად. რეკომენდებული ხანგრძლივობა:

თავდაპირველად 3 თვემდე. გამოიყენება პირდაპირ ან საკვებთან ერთად, შემდეგი დღიური დოზირებით:

ძაღლები 0-5 კგ …………..................... 

ძაღლები 5-10 კგ ................................... 

ძაღლები 10-20 კგ .................................

½ აბი

1 აბი

2 აბი

ძაღლები 20-35 კგ ................................... 

ძაღლები 35-50 კგ ................................... 

ძაღლები > 50 კგ .....................................

3 აბი

4 აბი

5 აბი
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სტომატოლოგიური გელის კბილის 
პასტა ქლორჰექსიდინით ძაღლებისა 
და კატებისთვის!

პროდუქტი გამოიყენება როგორც 
სამკურნალო გელი ან როგორც 
კბილის პასტა სპეციალურ 
ჯაგრისთან ერთად. 

Dentalmax ეფექტურია ნადებისა და 
ქვების პრევენციაში, ასევე 
ჰალიტოზის კონტროლისა და 
კბილის მინანქარის 
გასამაგრებლად. 

გამოყენების ინსტრუქცია

გამოიყენეთ პრეპარატი მინიმუმ 3 კვირიანი და მაქსიმუმ 21 დღიანი 
პერიოდით. მკურნალობის ციკლები შესაძლოა განმეორდეს ვეტერინარის 
რჩევის მიხედვით.

Dentalmax
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ქლორჰექსიდინის ორალური სპრეი ძაღლებისა და კატებისთვის!

ქლორჰექსიდინის ანტიბაქტერიული მოქმედება ხელს უშლის 
ბაქტერიების გამრავლებას და კბილის ნადების დაგროვებას. 
ნატრიუმის ფტორი კი ამაგრებს კბილებს.

გამოყენების ინსტრუქცია

გამოიყენეთ პრეპარატი მაქსიმუმ 21 დღიანი პერიოდით. 
მკურნალობის ციკლები შესაძლოა განმეორდეს ვეტერინარის 
რჩევის მიხედვით.

DentalSpray
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ჰერპლესი შეიცავს L-ლიზინს

HERPLESS შეიცავს ამინომჟავა L-ლიზინს. პრეპარატი (და ზოგადად L-
ლიზინი) გამოიყენება ზედა სასუნთქი გზების პრობლემების და ჰერპეს
ვირუსის სამკურნალოდ, ის ასევე აუმჯობესებს თვალების ანთებასა და
კონიუქტივიტს, რომლებსაც კატებში ჰერპეს ვირუსი იწვევს.

გამოყენების ინსტრუქცია

HERPLESS POWDER შეგიძლიათ აურიოთ კატის სველ საკვებს ან
დასველებულ/დანამულ მშრალ საკვებს. შესაბამისი დოზირების მიხედვით:

კნუტები (6 თვემდე) - 1 კოვზი (250 მგ L-ლიზინი) დღეში ორჯერ

ზრდასრული კატა - 2 კოვზი (500 მგ L-ლიზინი) დღეში ორჯერ

პრეპარატის მიღება უნდა გაგრძელდეს 30 დღე, ვეტერინარის რჩევის
მიხედვით.

Herpless
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ანტი-კოპროფაგიული პრეპარატი!

Forbid-ის გამოყენების შემთხვევაში ცხოველები წყვეტენ საკუთარი
განავლის ჭამას. პროდუქტში შემავალი ნივთიერებები განავალს
აბსოლიტურად არასასიამოვნო გემოსას ხდის და ამით
აღმოფხვრავს საკუთარი განავლის ჭამას.

გამოყენების ინსტრუქცია

პროდუქტს შეფუთვაში მოყვება თავისივე კოვზი. დაუმატეთ Forbid-ის
ფხვნილი საკვებს შემდეგი დღიური დოზების მიხედვით, 15 დღის
განმავლობაში:

10კგ-მდე: 1 კოვზი

10-25კგ: 1,5 კოვზი

25+ კგ: 2,5 კოვზი

Forbid
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მულტივიტამინი -

იმუნური სისტემის 

სტიმულირებისთვის!

გამოყენების ინსტრუქცია

გამოიყენეთ.1 ტაბლეტი ყოველ 15კგ-ზე, დღეში ერთხელ ან ორჯერ მინიმუმ
1 კვირის განმავლობაში, ვეტერინარის რჩევის მიხედვით. შეგიძლიათ
გამოიყენოთ პირდაპირ ან საკვებთან ერთად.

Vigorpet ტაბლეტები სასარგებლოა გამოყენებულ იქნას ისეთი ორგანული
სტერესების დროს როგორიცაა: მძიმე დატვირთვა, ინტენსიური ფიზიკური
აქტივობა, ქირურგიული ოპერაციების შემდგომ, ინფექციური დაავადებების
დროს, გულის, ღვიძლის ან თირკმლის დაავადებების დროს, ხანგრძლივი
შიმშილისა ან ზრდის პრობლემების დროს.

Vigorpet


