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NEFROKRILL
CANE E GATTO
WĘGLAN LANTANU,
OLEJ Z KRYLA
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

na każde
10 kg masy
ciała

1 kapsułka
nie przekraczać dawki
3 kapsułek dziennie

1 kapsułka
jeden raz dziennie

ilovet.pl

Nefrokrill cane e gatto

30 / 60 kapsułek

Mieszanka paszowa dietetyczna przeznaczona do szczególnych potrzeb
żywieniowych dla psów i kotów.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie funkcji nerek w przypadku ich przewlekłej niewydolności. Pierwszy
na rynku weterynaryjnym preparat z węglanem lantanu.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 kapsułki (1340 mg)

EPA – kwas
eikozapentaenowy

min. 237,10 mg

DHA – kwas
dokozaheksaenowy

min. 34,15 mg

Węglan lantanu

Nefrokrill cane e gatto – kapsułki twist-off
wspomagają prawidłowe funkcjonowanie nerek
w przypadku przewlekłych chorób nerek oraz ich
skutków ubocznych (białkomocz, hiperfosfatemia,
hipokaliemia, stres oksydacyjny) u dorosłych psów
i kotów.

280,00 mg

Cytrynian potasu

90,00 mg

Olej z kryla

80,00 mg

Witamina E

20,00 mg

L-arginina

15,00 mg

Działanie
Pomaga kontrolować białkomocz, odpowiedzialny za
pogorszenie stanu organizmu kotów cierpiących na
chroniczną niewydolność nerek, i hamować postęp
tej choroby.

Zapobiega wyniszczeniu mocznikowemu dzięki
właściwościom przeciwzapalnym EPA i DHA
w połączeniu z antyoksydacyjnymi właściwościami
witaminy E.

Pomaga ograniczyć hiperfosfatemię dzięki innowacyjnej substancji aktywnej – węglanowi lantanu,
o silnym działaniu wiążącym fosforany, nie powodując przy tym skutków ubocznych.

Dzięki zawartości długołańcuchowych omega-3,
pozwala ograniczyć stosowanie i dawkowanie
kortykosterydów podawanych w ciężkich
przypadkach.

Nie powoduje skutków ubocznych i może być
stosowany wspomagająco w długotrwałym leczeniu
chronicznej niewydolności nerek.

Pomaga zapobiegać konsekwencjom chronicznej
niewydolności nerek.

Pomaga zwalczać występującą często u starszych
kotów hipokaliemię.

1 kapsułka twist-off
= 1340 mg

Dowiedz się więcej!
Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.01._070222

KARENAL PET
CANE E GATTO
CYTRYNIAN
POTASU
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

na każde
10 kg masy
ciała

1,2 g pasty
jeden raz dziennie

1,2 g pasty
jeden raz dziennie

1,2 g odpowiada 1 kresce na tłoku = 1 ml

ilovet.pl

30 g

Karenal Pet cane e gatto
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.

Zawartość 1 strzykawki

Wsparcie organizmu psa i kota w przypadkach
niedoboru potasu.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 dawki (1,2 g)

Cytrynian potasu
w tym
potas

Karenal Pet cane e gatto – pasta smakowa wskazana jest jako wsparcie w przypadkach zwiększonego
zapotrzebowania na potas (zmniejszone spożycie)
oraz w przypadku hipokaliemii.

300,00 mg
125,00 mg

Działanie
Pomaga przywrócić odpowiedni poziom potasu
we krwi u kotów cierpiących na chroniczną niewydolność nerek, występującą u ponad 30% kotów
w wieku powyżej 6 lat.

Pomaga złagodzić chroniczny stan zapalny kanalików śródmiąższowych wywołany hipokaliemią,
pomaga zahamować postępujący proces choroby
nerek.

Pomaga przywrócić odpowiedni poziom potasu
w organizmie w sytuacjach klinicznych charakteryzujących się osłabieniem mięśni i brakiem apetytu,
występujących notorycznie w przypadku wielomoczu i częstych wymiotów lub w wyniku przyjmowania środków moczopędnych, niezależnie od
stężenia potasu we krwi.

Zawiera 125 mg czystego potasu w pojedynczej
dawce.

Dowiedz się więcej!
1 dawka = 1,2 g pasty

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.00_030320

URIKRILL CANE
MANNOZA,
LESPEDEZA,
ORTOSYFON
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

ilovet.pl

26-50 kg

1 saszetka
jeden raz dziennie

>50 kg

2 saszetki
jeden raz dziennie

30 saszetek

Urikrill cane
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie właściwego funkcjonowania dolnych dróg moczowych u psów.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 saszetki (3 g)

Olej z ryb

300,00 mg

D-mannoza

120,00 mg

Żurawina

120,00 mg

Siarczan glukozaminy 2KCI
w tym
glukozamina

80,00 mg

Lespedeza capitata

50,00 mg

Ortosyfon

50,00 mg

Olej z kryla

35,00 mg

Witamina E

25,00 mg

Lactobacillus reuteri NBF-1

25,00 mg

Kurkuminoidy

15,00 mg

Trimaślan glicerolu

10,50 mg

Kwasy bosweliowe

10,00 mg

Griffonia

10,00 mg

Mirra

Urikrill cane – żel smakowy jest mieszanką
paszową uzupełniającą dla psów o synergicznym
działaniu.
Zawarte w nim: olej z ryb, żurawina, D-mannoza
wspierają prawidłowe funkcjonowanie dolnych
dróg moczowych u psów oraz wpływają na dobrostan mikrobiomu układu moczowego.

57,60 mg

5,00 mg

Działanie
Mannoza to naturalny środek pomagający przeciwdziałać zapaleniom pęcherza moczowego. Wiążąc
się z fimbriami Escherichia coli, zapobiega wszczepianiu się bakterii w błonę śluzową pęcherza i powoduje wydalenie bakterii wraz z moczem.

Proantocyjanidyny żurawiny posiadają właściwości
antywirusowe, antybakteryjne, przeciwadhezyjne
i przeciwutleniające.

L. reuteri NBF-1 – tyndalizowane bakterie probiotyczne, hamują dysbiozę i utrzymują prawidłową odpowiedź immunologiczną pochodzącą z jelit. Pobudzają błonę śluzową jelit (zwiększenie wydzielania IgA).

Mirra, czyli ekstrakt z żywicy Commiphora myrrha
o wysokiej zawartości bioaktywnych furanodienów,
ma właściwości terapeutyczne: przeciwbólowe,
znieczulające, przeciwzapalne i przeciwutleniające.

Dowiedz się więcej!
1 saszetka = 3 g

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV003_200921

URIKRILL
CANE E GATTO
ŻURAWINA, FOS,
MANNOZA
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

na każde 10
kg masy ciała
(do 25 kg)

1,2 g pasty
jeden raz dziennie

1,2 g pasty
jeden raz dziennie

1,2 g odpowiada 1 kresce na tłoku = 1 ml

ilovet.pl

Urikrill cane e gatto

30 g

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.

Zawartość 1 strzykawki

Wsparcie prawidłowego funkcjonowania dolnych dróg moczowych
u kotów i psów małych ras.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 dawki (1,2 g)

Olej z ryb
w tym
EPA
DHA

Urikrill cane e gatto – pasta smakowa, zawierająca kwasy tłuszczowe omega-3 pochodzące
z oleju z ryb, a także D-mannozę, żurawinę, FOS
oraz glukozaminę, wskazana jest w celu utrzymania prawidłowych funkcji dróg moczowych u kotów
i psów małych ras.

145,00 mg
50,75 mg
36,25 mg

D-mannoza

75,00 mg

Suszony sok z żurawiny

75,00 mg

Siarczan glukozaminy 2KCl

50,00 mg

Fruktooligosacharydy (FOS)

50,00 mg

Olej z kryla

25,00 mg

Witamina E

20,00 mg

Trimaślan glicerolu

10,50 mg

Ekstrakt z kurkumy

10,00 mg

Ekstrakt z boswelli

6,00 mg

Działanie
Olej z kryla oraz olej z ryb: EPA i DHA zmniejszają
syntezę eikozanoidów zapalnych pochodzących
z kwasu arachidonowego, a także cytokin prozapalnych (IL-1), zwiększają naturalną odpowiedź
przeciwzapalną organizmu.

Mannoza to naturalny środek pomagający przeciwdziałać zapaleniom pęcherza moczowego. Wiążąc
się z fimbriami Escherichia coli, zapobiega wszczepianiu się bakterii w błonę śluzową pęcherza
i powoduje wydalenie bakterii wraz z moczem.

Lactobacillus reuteri NBF DC – tyndalizowane
bakterie probiotyczne, przeciwdziałają dysbiozie
i utrzymują prawidłową odpowiedź immunologiczną
pochodzącą z jelit. Pobudzają błonę śluzową jelit
(zwiększenie wydzielania IgA).

Proantocyjanidyny żurawiny mają właściwości
antywirusowe, antybakteryjne, przeciwadhezyjne
(w szczególności zmniejszają przyczepność
Escherichia coli do błony śluzowej dróg moczowych) i przeciwutleniające.

Mirra, czyli ekstrakt z żywicy Commiphora myrrha,
o wysokiej zawartości bioaktywnych furanodienów,
ma właściwości terapeutyczne: przeciwbólowe,
znieczulające, przeciwzapalne i przeciwutleniające.

Glukozamina przyczynia się do odbudowy glikozaminoglikanów (GAG) wyściełających nabłonek
przejściowy pęcherza w przebiegu chorób
zapalnych.

Dowiedz się więcej!
1 dawka = 1,2 g pasty

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.00_031120

RIBES PET
CANE E GATTO
OLEJ Z PESTEK
CZARNEJ PORZECZKI
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

ilovet.pl

<5 kg

1 kapsułka
jeden raz dziennie

5-10 kg

2 kapsułki
jeden raz dziennie

10-20 kg

3 kapsułki
jeden raz dziennie

>20 kg

4 kapsułki
jeden raz dziennie

<5 kg

1 kapsułka
jeden raz dziennie

5-10 kg

2 kapsułki
jeden raz dziennie

Ribes Pet cane e gatto

30 / 60 kapsułek

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie prawidłowych funkcji skóry. Źródło kwasów omega-3 i omega-6 – 100%
oleju z pestek czarnej porzeczki.

Skład

Zawartość 1 kapsułki (995 mg)

Olej z pestek czarnej porzeczki
w tym
kwas linolowy (omega-6)
kwas gamma-linolenowy (omega-6)
kwas alfa-linolenowy (omega-3)
kwas stearydonowy (omega-3)
Witamina E

633,85 mg
291,50 mg
88,70 mg
85,70 mg
15,20 mg

Wskazania
Ribes Pet cane e gatto – kapsułki miękkie jest
mieszanką paszową uzupełniającą dla psów i kotów
w każdym wieku, zawierającą olej z pestek czarnej
porzeczki i witaminę E.
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie bariery
skórnej.

20,00 mg

Działanie
Dzięki wielonienasyconym omega-6 (wysoka
zawartość GLA), prekursorom prostaglandyny PGE1,
może kontrolować nadmierne wytwarzanie
limfocytów Th2.

Dzięki zawartości egzogennych omega-3 i omega-6
pomaga przywrócić naturalną funkcję bariery
naskórka.

Dzięki wielonienasyconym omega-3 (kwas
stearydynowy) moduluje mediatory reakcji zapalnej
takie jak prostaglandyna PGE2, cytokiny (IL-6),
leukotrieny (LTB4).

Nie powoduje efektów ubocznych.

Dowiedz się więcej!
1 kapsułka = 995 mg

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.01_100222

RIBES PET 80
CANE E GATTO
OLEJ Z PESTEK
CZARNEJ PORZECZKI
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

≤15 kg

15 kropli
jeden raz dziennie

16-30 kg

20 kropli
jeden raz dziennie

31-50 kg

25 kropli
jeden raz dziennie

>50 kg

30 kropli
jeden raz dziennie
10 kropli
jeden raz dziennie

ilovet.pl

25 ml

Ribes Pet 80 cane e gatto
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie prawidłowych funkcji skóry. 100-procentowy olej z pestek
czarnej porzeczki, źródło omega-6 i omega-3.

Skład

Zawartość w 1 ml (14 kropli)

Olej z pestek czarnej porzeczki
w tym
kwas linolowy (omega-6)
kwas gamma-linolenowy (omega-6)
kwas alfa-linolenowy (omega-3)
kwas stearydonowy (omega-3)
Witamina E

951,00 mg
437,00 mg
133,00 mg
129,00 mg
23,00 mg

Wskazania
Ribes Pet 80 cane e gatto - krople jest mieszanką
paszową uzupełniającą dla psów i kotów w każdym
wieku, zawierającą olej z pestek czarnej porzeczki
i witaminę E.
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie bariery
skórnej.

2,00 mg

Działanie
Dzięki zawartości egzogennych kwasów omega-3
i omega-6 pomaga przywrócić naturalną funkcję
bariery naskórka.

Dzięki wielonienasyconym kwasom omega-6
(wysoka zawartość GLA), prekursorom prostaglandyny PGE1, kontroluje nadmierne wytwarzanie
się limfocytów Th2.

Dzięki wielonienasyconym kwasom omega-3 (kwas
stearydonowy) moduluje mediatory reakcji zapalnej,
takie jak prostaglandyny (PGE2), cytokiny (IL-6),
leukotrieny (LTB4).

Nie powoduje efektów ubocznych.

Dowiedz się więcej!
1 ml olejku = 14 kropli

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.01_070222

RIBES PET ULTRA
CANE
CZARNA PORZECZKA,
ŁOPIAN, MSM
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

ilovet.pl

26-70 kg

1 saszetka
jeden raz dziennie

>70 kg

2 saszetki
jeden raz dziennie

Ribes Pet Ultra cane

30 saszetek

Mieszanka paszowa dietetyczna przeznaczona do szczególnych
potrzeb żywieniowych dla psów.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie procesu leczenia dermatoz i nadmiernej utraty sierści u psów ras średnich,
dużych i olbrzymich. Idealny stosunek omega-6 do omega-3, wynoszący 4 : 1.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 saszetki (4 g)

Olej z pestek czarnej porzeczki
w tym
kwas linolowy (omega-6)
kwas gamma-linolenowy (omega-6)
kwas alfa-linolenowy (omega-3)
kwas stearydonowy (omega-3)

1750,00 mg
789,00 mg
350,00 mg
210,00 mg
75,00 mg

Suchy ekstrakt z łopianu
większego
(20% inuliny)

52,00 mg

Metylosulfonylometan (MSM)

52,00 mg

Witamina E

Ribes Pet Ultra cane – żel smakowy jest mieszanką
paszową dietetyczną przeznaczoną do zaspakajania specjalnych potrzeb żywieniowych psów ras
średnich i dużych, o wysokiej koncentracji egzogennych kwasów tłuszczowych oraz ekstraktu
z łopianu, które wspierają funkcje skóry w przypadkach dermatoz i nadmiernej utraty sierści.
Suplementacja dietetyczna wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych omega-6 i omega-3 wspiera
prawidłowe funkcjonowanie bariery skórnej.

5,00 mg

Działanie
Olej z pestek czarnej porzeczki jest bogatym
źródłem kwasu gamma-linolenowego (GLA), który
wspiera utrzymanie normalnych funkcji
barierowych skóry poprzez zmniejszanie utraty
wody w warstwie rogowej naskórka. GLA jest
kwasem egzogennym, zwykle występującym w
fosfolipidach błon komórek naskórka. Jego
suplementacja ma ogromne znaczenie z punktu
widzenia utrzymania dobrostanu skóry.

Ekstrakt z łopianu wspiera utrzymanie prawidłowej
funkcji wydzielniczej gruczołów, zawiera przeciwutleniacze neutralizujące wolne rodniki, utrzymuje
prawidłową reakcję skóry na bodźce zewnętrzne.

MSM jest naturalną formą siarki organicznej. Siarka
przyczynia się do prawidłowej syntezy kolagenu,
dominującego białka w tkance łącznej, co ma duże
znaczenie dla stabilizacji struktury keratyny.

Dowiedz się więcej!
1 saszetka = 4 g

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.00_250220

RIBES PET ULTRA
CANE E GATTO
CZARNA PORZECZKA,
ŁOPIAN, MSM
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

na każde
10 kg masy
ciała

1,2 g pasty
jeden raz dziennie

1,2 g pasty
jeden raz dziennie

1,2 g odpowiada 1 kresce na tłoku = 1 ml

ilovet.pl

30 g

Ribes Pet Ultra cane e gatto
Mieszanka paszowa dietetyczna przeznaczona do szczególnych
potrzeb żywieniowych dla psów i kotów.

Zawartość 1 strzykawki

Wsparcie w przypadku dermatoz i nadmiernej utraty sierści u psów ras małych
i średnich oraz kotów. Idealny stosunek omega-6 do omega-3, wynoszący 4 : 1.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 dawki (1,2 g)

Olej z pestek czarnej porzeczki
w tym
kwas linolowy (omega-6)
kwas gamma-linolenowy (omega-6)
kwas alfa-linolenowy (omega-3)
kwas stearydonowy (omega-3)

832,00 mg
374,40 mg
166,40 mg
99,80 mg
35,40 mg

Ekstrakt z łopianu większego
(20% inuliny)

25,00 mg

Metylosulfonylometan (MSM)

25,00 mg

Witamina E

Ribes Pet Ultra cane e gatto – pasta smakowa
utrzymuje prawidłową funkcjonalność bariery
skórnej.
Zapewnia wsparcie funkcji skóry, w przypadkach
dermatoz oraz nadmiernego wypadania sierści.
Jako źródło niezbędnych kwasów tłuszczowych
omega-6 i omega-3 w zalecanej proporcji 4 : 1.

2,40 mg

Działanie
Olej z pestek czarnej porzeczki jest bogatym źródłem kwasu gamma-linolenowego (GLA), który
wspiera utrzymanie normalnych funkcji barierowych
skóry poprzez zmniejszanie utraty wody w warstwie
rogowej naskórka. GLA jest kwasem egzogennym,
zwykle występującym w fosfolipidach błon komórek
naskórka. Jego suplementacja ma ogromne znaczenie z punktu widzenia utrzymania dobrostanu skóry.

Ekstrakt z łopianu wspiera utrzymanie prawidłowej
funkcji wydzielniczej gruczołów, zawiera przeciwutleniacze neutralizujące wolne rodniki, utrzymuje
prawidłową reakcję skóry na bodźce zewnętrzne.

MSM jest naturalną formą siarki organicznej. Siarka
przyczynia się do prawidłowej syntezy kolagenu,
dominującego białka w tkance łącznej, co ma duże
znaczenie dla stabilizacji struktury keratyny.

Dowiedz się więcej!
1 dawka = 1,2 g pasty

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.000_140220

RIBES PET SOLLIEVO
CANE E GATTO
CBD, OLEJ Z PESTEK
CZARNEJ PORZECZKI
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

<10 kg

1 kapsułka
jeden raz dziennie

10-25 kg

2 kapsułki
jeden raz dziennie

26-40 kg

3 kapsułki
jeden raz dziennie

>40 kg

4 kapsułki
jeden raz dziennie
1 kapsułka
jeden raz dziennie

ilovet.pl

30 / 60 kapsułek

Ribes Pet Sollievo
cane e gatto

Zawartość 1 opakowania

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.

Wsparcie właściwej reakcji obronnej skóry u psów i kotów.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 kapsułki (500 mg)

Olej z pestek czarnej porzeczki
Olej z nasion konopi siewnych
Witamina D3
Kwas linolowy
omega-6

50,00 mg

Kwas gamma-linolenowy (GLA) zawarty w oleju
z pestek czarnej porzeczki, fitokompleks naturalnie
występujący w oleju z konopi siewnych oraz
witamina D3 wspierają prawidłowe funkcje skóry.

95 IU
113,00 mg

Kwas gamma-linolenowy
omega-6

50,00 mg

Kwas alfa-linolenowy
omega-3

35,50 mg

Kwas stearydonowy
omega-3

Ribes Pet Sollievo cane e gatto – kapsułki miękkie
wspiera prawidłowe funkcjonowanie bariery skórnej
oraz wspomaga właściwą reakcję obronną skóry.

250,00 mg

3,75 mg

Działanie
Unikalne połączenie oleju z czarnej porzeczki,
oleju z konopi siewnych oraz witaminy D, substancji
o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym
i immunomodulującym.

Olej konopny uzyskany z fitokompleksu konopi
siewnych zawiera naturalne bogactwo fitokannabinoidów, terpenów i flawonoidów.

Zawiera 20% kwasu gamma-linolenowego (GLA)
pochodzącego z oleju z pestek czarnej porzeczki,
w celu przeciwdziałania zmianom skórnym spowodowanym dermatozami.

Dzięki zawartości witaminy D przeciwdziała
swędzeniu pojawiającemu się w stanach zapalnych
skóry, a także objawom skórnym spowodowanym
niepożądanymi reakcjami na pokarm (nietolerancja
pokarmowa i/lub alergie).

Dowiedz się więcej!
1 kapsułka = 500 mg

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.01_040222

RIBES PET
SYMBIO CANE
CZARNA PORZECZKA,
L. REUTERI
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako
dodatek do pokarmu w dawkach:

ilovet.pl

26-50 kg

1 saszetka
jeden raz dziennie

>50 kg

2 saszetki
jeden raz dziennie

Ribes Pet Symbio cane

30 saszetek

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów.

Zawartość 1 opakowania

Synergiczne wsparcie prawidłowego funkcjonowania bariery
skórnej i jelitowej.

Skład

Zawartość 1 saszetki (2 g)

Wskazania

Olej z pestek czarnej
porzeczki

625,00 mg

Lactobacillus reuteri NBF-1
(inaktywowane termicznie)

Ribes Pet Symbio cane – żel smakowy jest
mieszanką paszową uzupełniającą dla psów
o synergicznym i kompletnym działaniu.

100,00 mg

Dzięki synergicznemu działaniu składników
preparat wspiera prawidłowe funkcjonowanie
zarówno bariery skórnej, jak i jelitowej.

Nukleotydy 5′-fosforanu
z drożdży piwnych

50,00 mg

Cynk

22,50 mg

Wskazany też do wsparcia prawidłowego
funkcjonowania mikrobioty jelitowej oraz układu
odpornościowego. Może być również stosowany
w dietach eliminacyjnych.

Działanie
Olej z czarnej porzeczki – działanie
immunomodulacyjne i przeciwzapalne dzięki
właściwościom kwasu gamma-linolenowego,
prekursora prostaglandyn przeciwzapalnych PGE1;
działanie przeciwzapalne: dzięki zawartości kwasów
GLA i SA olej z czarnej porzeczki jest w stanie
przeciwdziałać tworzeniu się wysoce zapalnych
leukotrienów (LTB4), pobudzając tworzenie się
leukotrienów przeciwzapalnych (LTB5).

Lactobacillus reuteri NBF-1 – zapobiegają
rozwojowi bakterii patogennych i opóźniają go,
pobudzają błonę śluzową jelit (zwiększenie
wydzielania IgA), wspierają rozwój flory obronnej.
Mają działanie hamujące adhezję i wzrost
patogennych szczepów bakteryjnych w przewodzie
jelitowym, co prowadzi do poprawy funkcjonowania
jelit i ogólnego stanu zdrowia zwierząt.

Nukleotydy – mają działanie troficzne wobec
komórek nabłonka jelitowego, poprawiają
odpowiedź immunologiczną, swoistą i nieswoistą,
zwiększając odpowiedź leukocytów na infekcję,
fagocytozę i produkcję interleukin. Mają działanie
prebiotyczne i bifidogeniczne, gdyż na poziomie
jelita pobudzają rozwój mikroflory bogatszej
w bakterie o działaniu probiotycznym, jak
bifidobakterie i bakterie kwasu mlekowego.

Tlenek cynku – przeciwdziała przyczepności
bakterii patogennych do jelit i ich proliferacji, chroni
komórki jelit, zapobiegając zwiększaniu
przepuszczalności połączeń ścisłych i modulując
ekspresję genów cytokin prozapalnych.

Dowiedz się więcej!
1 saszetka = 2 g

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.01_170621

RIBES PET SYMBIO
CANE E GATTO
CZARNA PORZECZKA,
L. REUTERI
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu w dawkach:

≤10 kg

1,2 g pasty
raz dziennie

11-25 kg

1,2 g pasty
dwa razy dziennie
1,2 g pasty
raz dziennie

1,2 g odpowiada 1 kresce na tłoku = 1 ml

ilovet.pl

30 g

Ribes Pet Symbio cane e gatto
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.

Zawartość 1 strzykawki

Synergiczne wsparcie prawidłowego funkcjonowania bariery skórnej i jelitowej.
Zdrowa skóra, zdrowe jelita.

Skład

Zawartość 1 dawki (1,2 g)

Olej z pestek czarnej
porzeczki

625,00 mg

Lactobacillus reuteri
DC PRO
(inaktywowane termicznie)

100,00 mg

Nukleotydy 5′-fosforanu
z drożdży piwnych

25,00 mg

Cynk

12,00 mg

Wskazania
Ribes Pet Symbio cane e gatto – pasta smakowa
to mieszanka paszowa uzupełniająca o zrównoważonym i kompletnym działaniu.
Jej wartości odżywcze wspomagają naturalne
funkcje bariery skórnej i jelitowej, wpływające na
siebie (oś skóra–jelita).
Sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu mikrobioty
jelit i układu odpornościowego zwierzęcia. Może
być stosowana w przypadku reżimu żywieniowego
(diety eliminacyjne: monobiałkowa i/lub
hydrolizowana).

Działanie
Olej z czarnej porzeczki – działanie immunomodulacyjne i przeciwzapalne dzięki właściwościom
kwasu gamma-linolenowego, prekursora
prostaglandyn przeciwzapalnych PGE1; Działanie
przeciwzapalne: dzięki zawartości kwasów GLA i SA
olej z czarnej porzeczki jest w stanie przeciwdziałać
tworzeniu się wysoce zapalnych leukotrienów
(LTB4), pobudzając tworzenie się leukotrienów
przeciwzapalnych (LTB5).

Lactobacillus reuteri NBF DC PRO – zapobiegają
rozwojowi bakterii patogennych i opóźniają go,
pobudzają błonę śluzową jelit (zwiększenie wydzielania IgA), wspierają rozwój flory obronnej. Mają
działanie hamujące adhezję i wzrost patogennych
szczepów bakteryjnych w przewodzie jelitowym, co
prowadzi do poprawy funkcjonowania jelit i
ogólnego stanu zdrowia zwierząt.

Nukleotydy – mają działanie troficzne wobec
komórek nabłonka jelitowego, poprawiają
odpowiedź immunologiczną, swoistą i nieswoistą,
zwiększając odpowiedź leukocytów na infekcję,
fagocytozę i produkcję interleukin. Mają działanie
prebiotyczne i bifidogeniczne, gdyż na poziomie
jelita pobudzają rozwój mikroflory bogatszej w
bakterie o działaniu probiotycznym, jak
bifidobakterie i bakterie kwasu mlekowego.

Cynk – przeciwdziała przyczepianiu się bakterii
patogennych do jelit i ich proliferacji, chroni
komórki jelit, zapobiegając zwiększaniu przepuszczalności połączeń ścisłych i modulując ekspresję
genów cytokin prozapalnych.

Dowiedz się więcej!
1 dawka = 1,2 g pasty

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.01_100621

RIBES PET
CANE E GATTO
SZAMPON
DERMATOLOGICZNY
Sposób użycia
Częstotliwość stosowania: w razie potrzeby,
raz lub kilka razy w tygodniu.

1. Nałożyć na sierść zwilżoną uprzednio letnią
wodą.
2. Równomiernie masować całe ciało zwierzęcia
przez około 10 minut.
3. Obficie spłukać.

ilovet.pl

Ribes Pet cane e gatto
szampon-balsam dermatologiczny
Dermatologiczny szampon-balsam, który delikatnie oczyszcza i dogłębnie chroni
skórę oraz sierść psów i kotów. Nie zawiera SLS.

Skład

Wskazania

Olej z pestek czarnej porzeczki
(omega-6 i omega-3)

Ribes Pet cane e gatto – szampon-balsam
dermatologiczny to uzupełnienie kuracji
systemowej w terapii leczenia dermatoz różnego
pochodzenia.

Kwas 18-β-glicyretynowy

Przydatny jako wsparcie funkcji skóry w przypadku
dermatozy i nadmiernego wypadania włosów.

Delikatna baza myjąca

Octopirox
Białka roślinne
Witamina E
Mentol

Działanie
Oczyszcza, nie powodując podrażnień: dzięki
idealnemu pH 6,5 eliminuje substancje alergizujące,
zachowując fizjologiczne właściwości skóry. Zawiera
delikatnie oczyszczające detergenty (nie zawiera
SLS).

Dzięki zawartości kwasów tłuszczowych omega-6
egzogennych i wielonienasyconych ma długotrwałe
właściwości zmiękczające, które przywracają
naturalny poziom lipidów w warstwie zrogowaciałego naskórka, zmniejszając tym samym odwodnienie
i przesuszenie skóry.

Dzięki właściwościom kwasu 18-β-glicyretynowego
zapobiega świądowi i zapaleniom, podnosząc
miejscowo poziom kortyzolu.

Octopirox wykazuje szerokie spektrum działania
w zakresie zwalczania bakterii, grzybów
i drożdżaków, a w szczególności grzyba Malassezia
pachydermatis i Staphylococcus intermedius.

200 ml
Zawartość 1 butelki

Dowiedz się więcej!
Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.00_270821

RIBES PET
CANE E GATTO
EMULSJA
DERMATOLOGICZNA

Sposób użycia
Rozpylić bezpośrednio na zmienionych chorobowo
partiach skóry i ewentualnie użyć gazy, aby ułatwić
rozprowadzenie produktu wewnątrz sierści.
Do wielokrotnego użytku bez ograniczeń czasowych, zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii.

ilovet.pl

Ribes Pet cane e gatto
emulsja dermatologiczna
Emulsja dermatologiczna z ciekłymi kryształami przeznaczona dla psów i kotów
łagodząca lokalne swędzenie, proliferację bakterii i podrażnienia skóry.

Skład

Wskazania
Ribes Pet cane e gatto – emulsja dermatologiczna
łagodzi wszelkie podrażnienia skóry, zapobiegając
samookaleczeniu lub ograniczając jego skutki.

Emulgatory pochodzenia roślinnego
Olej z pestek czarnej porzeczki
(omega-6 i omega-3)

Emulsja dermatologiczna Ribes Pet może być
stosowana jako oddzielny produkt lub w połączeniu z innymi preparatami z linii Ribes Pet,
w szczególności między kolejnymi kąpielami
z użyciem szamponu.

Kwas 18-β-glicyretynowy
Octopirox
Witamina E
Mentol

Działanie
Zapobiega infekcjom wtórnym i chorobom
grzybiczym.

Przyśpiesza proces gojenia się skóry.

Pomaga załagodzić wszelkie podrażnienia skóry,
zapobiegając samookaleczeniu lub ograniczając
jego skutki.

Ma właściwości przeciwzapalne, zabliźniające
i antyseptyczne.

Skutecznie łagodzi swędzenie i procesy zapalne
u psów i kotów cierpiących na atopowe choroby
skóry, a także na powikłania bakteryjne i grzybicze.

50 ml
Zawartość 1 opakowania

Dowiedz się więcej!
Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
20072018(RIBEMZ)v2

RIBES PET ULTRA
CANE E GATTO
SZAMPON-BALSAM
DERMATOLOGICZNY
Sposób użycia
Częstotliwość stosowania: raz lub kilka razy
tygodniowo.

1. Nałożyć na sierść zwilżoną uprzednio letnią
wodą.
2. Równomiernie masować całe ciało zwierzęcia.
3. Pozostawić na 5 minut.
4. Obficie spłukać.

ilovet.pl

Ribes Pet Ultra cane e gatto
szampon-balsam dermatologiczny
Dermatologiczny szampon-balsam z ceramidami typu 1 i 6 wzmacniający barierę ochronną
skóry u zwierząt zmagających się z dermatozami. Nie zawiera SLS.

Skład

Wskazania
Ribes Pet Ultra cane e gatto – szampon-balsam
dermatologiczny z delikatną bazą myjącą o pH 6,5
wskazany jest do stosowania u kotów i psów
o skórze delikatnej lub alergicznej i podatnej na
podrażnienia; u zwierząt wymagających częstych
kąpieli; w przypadkach łuszczenia się naskórka;
także gdy sierść jest matowa i sucha.

Delikatna baza myjąca
Olej z pestek czarnej porzeczki
wielonienasycone kwasy tłuszczowe
omega-3 i omega-6
Kwas 18-β-glicyretynowy

Substancje aktywne działają synergicznie,
poprawiając dobrostan skóry, nawilżając ją,
zapewniając miękkość sierści i nadając jej blask.

Octopirox
Białka roślinne
Witamina E
Kompleks wyselekcjonowanych ceramidów
Mentol

Działanie
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3
i omega-6 zawarte w oleju z czarnej porzeczki
wraz z ceramidami przywracają i utrzymują
integralność bariery warstwy rogowej.

Ze względu na zawarte substancje nawilżające
i kojące szampon ten przeznaczony jest do stosowania u zwierząt o delikatnej skórze oraz wymagających częstego mycia.

Zawartość ceramidów i fitosfingozyny pomaga
utrzymać w dobrej kondycji barierę skórną i utrzymuje prawidłowe nawilżenie skóry.

Kwas 18-β-glicyretynowy dzięki swojemu
działaniu eutroficznemu sprzyja fizjologicznym
procesom naprawczym skóry.

Octopirox (pirokton olaminy) ma szerokie
spektrum działania w zakresie zwalczania bakterii,
grzybów i drożdży.

Mentol zapewnia uczucie ulgi i odświeżenia.

Białka roślinne chronią sierść i nadają jej blask.

200 ml
Zawartość 1 opakowania

Dowiedz się więcej!
Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.00_270821

RIBES PET ULTRA
CANE E GATTO
SZAMPON-BALSAM
DERMATOLOGICZNY
Sposób użycia
Częstotliwość stosowania: raz lub kilka
razy tygodniowo.

1. Nałożyć na sierść zwilżoną uprzednio
letnią wodą.
2. Równomiernie masować całe ciało
zwierzęcia.
3. Pozostawić na 5 minut.
4. Obficie spłukać.

ilovet.pl

Ribes Pet Ultra cane e gatto
szampon-balsam dermatologiczny
Dermatologiczny szampon-balsam z ceramidami typu 1 i 6 wzmacniający barierę ochronną
skóry u zwierząt zmagających się z dermatozami. Nie zawiera SLS.

Skład

Wskazania
Ribes Pet Ultra cane e gatto – szampon-balsam
dermatologiczny z delikatną bazą myjącą o pH 6,5
wskazany jest do stosowania u kotów i psów
o skórze delikatnej lub alergicznej i podatnej na
podrażnienia; u zwierząt wymagających częstych
kąpieli; w przypadkach łuszczenia się naskórka;
także gdy sierść jest matowa i sucha.

Delikatna baza myjąca
Olej z pestek czarnej porzeczki
wielonienasycone kwasy tłuszczowe
omega-3 i omega-6
Kwas 18-β-glicyretynowy

Substancje aktywne działają synergicznie,
poprawiając dobrostan skóry, nawilżając ją,
zapewniając miękkość sierści i nadając jej blask.

Octopirox
Białka roślinne
Witamina E
Kompleks wyselekcjonowanych ceramidów
Mentol

Działanie
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3
i omega-6 zawarte w oleju z czarnej porzeczki wraz
z ceramidami przywracają i utrzymują integralność
bariery warstwy rogowej.

Ze względu na zawarte substancje nawilżające
i kojące szampon ten przeznaczony jest do stosowania u zwierząt o delikatnej skórze oraz wymagających częstego mycia.

Zawartość ceramidów i fitosfingozyny pomaga
utrzymać w dobrej kondycji barierę skórną i utrzymuje prawidłowe nawilżenie skóry.

Kwas 18-β-glicyretynowy dzięki swojemu
działaniu eutroficznemu sprzyja fizjologicznym
procesom naprawczym skóry.

Octopirox (pirokton olaminy) ma szerokie
spektrum działania w zakresie zwalczania bakterii,
grzybów i drożdży.

Mentol zapewnia uczucie ulgi i odświeżenia.

Białka roślinne chronią sierść i nadają jej blask.

25 × 15 ml
Zawartość 1 opakowania

Dowiedz się więcej!
Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.00_270821

RIBES PET ULTRA
CANE E GATTO
EMULSJA
DERMATOLOGICZNA
Sposób użycia
Emulsję można łatwo rozpylić i nałożyć za
pomocą gazy. Stosować raz lub kilka razy
dziennie, w zależności od zaleceń lekarza
weterynarii.
Szybsze rezultaty można uzyskać poprzez
uzupełnienie kuracji miejscowej kuracji doustną,
podając Ribes Pet (kapsułki) lub Ribes Pet 80
(krople).

ilovet.pl

Ribes Pet Ultra cane e gatto
emulsja dermatologiczna
Emulsja dermatologiczna precyzyjnie zwalczająca objawy kliniczne podrażnienia skóry i alergii skórnej
u psów i kotów. Poprawia funkcjonowanie skóry, nawilża naskórek i zmniejsza świąd.

Skład

Wskazania

Emulgatory pochodzenia roślinnego

Ribes Pet Ultra cane e gatto – emulsja dermatologiczna to preparat do użytku miejscowego
z dodatkiem ceramidów, egzogennych kwasów
tłuszczowych i kwasu 18-β-glicyretynowego, który
jest szczególnie skuteczny we wspomaganiu
leczenia miejscowych objawów klinicznych.

Olej z pestek czarnej porzeczki
(omega-6 i omega-3)
Kwas 18-β-glicyretynowy

Poprawia również funkcjonowanie bariery skórnej,
zapewniając prawidłową równowagę mikrobiologiczną, nawilżenie i zmiękczenie naskórka.

Octopirox
Ceramid 1, ceramid 3, ceramid 6 II, ceramid 6 I
Witamina E
Mentol

Działanie
Innowacyjna receptura została opracowana
specjalnie na użytek miejscowego łagodzenia
podrażnień skóry i alergii skórnych psów i kotów.

Ceramidy w połączeniu z kwasami tłuszczowymi
i innymi składnikami pomagają złagodzić objawy
podrażnień skóry i alergii skórnych oraz poprawiają
funkcjonalność bariery skórnej.

Ceramidy 6 II i I odtwarzają strukturę lipidów
barierowych, znajdujących się w warstwie rogowej
naskórka. Stosowanie ceramidów 6 II i I zwiększa
nawilżenie i ochronę skóry.

Znajdujące się w emulsji ciekłe kryształy sprzyjają
stopniowemu uwalnianiu składników aktywnych,
przedłużają ich działanie oraz intensyfikują
penetrację w miejsca zmienione chorobowo.

Znajdujące się w oleju z pestek czarnej porzeczki
omega-3 i omega-6 przyczyniają się do łagodzenia
podrażnień i nadwrażliwości skóry oraz przywracają
integralność bariery warstwy rogowej naskórka.

50 ml
Zawartość 1 opakowania

Dowiedz się więcej!
Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.00_150620

OMEGA PET
CANE E GATTO
OMEGA-3
WITAMINA E
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

ilovet.pl

≤5 kg

1 kapsułka
jeden raz dziennie

6-10 kg

2 kapsułki
jeden raz dziennie

>10 kg

3 kapsułki
jeden raz dziennie

na każde 5 kg
masy ciała

1 kapsułka
jeden raz dziennie

Omega Pet cane e gatto

60 / 120 kapsułek

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie utrzymania prawidłowych funkcji skóry, dzięki wysokiej zawartości
kwasów tłuszczowych omega-3.

Skład

Zawartość 1 kapsułki (750 mg)

Olej z ryb
w tym
omega-3
EPA
DHA
Witamina E

500,00 mg
145,00 mg
80,00 mg
50,00 mg
20,00 mg

Wskazania
Omega Pet cane e gatto – kapsułki miękkie
zawiera wysoko skoncentrowane kwasy omega-3
EPA i DHA, wspomagające utrzymanie prawidłowych funkcji skóry (w przypadku łuszczenia skóry,
łupieżu, przetłuszczającej się sierści, brzydkiego
zapachu skóry i sierści).
Omega Pet jest również zalecany do wsparcia
prawidłowych funkcji serca.

Działanie
Natychmiastowe działanie w organizmie dzięki
związkom o właściwościach przeciwzapalnych,
takim jak: prostaglandyny (PGE3), leukotrieny
(LTB5), tromboksany (TXA3).

W szczególności przeciwdziała powstawaniu LTB4,
odpowiedzialnemu za stany zapalne skóry
i w konsekwencji za jej suchość, łuszczenie się
i łupież (łojotok suchy).

W przypadku łojotoku tłustego pomaga przywrócić
równowagę zmian jakościowo-ilościowych sebum,
a tym samym odpowiedni stan skóry i sierści.

Poprawia funkcjonowanie błon komórkowych
i zmniejsza utratę wody przez skórę.

Dowiedz się więcej!
1 kapsułka = 750 mg

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.000

OFTALID
CANE E GATTO
BISABOLOL, PANTENOL,
RUMIANEK
Sposób użycia
Niewielką ilość maści nałożyć na palec lub
wacik, a następnie nałożyć na powiekę i masować delikatnie do całkowitego wchłonięcia.
Zaleca się stosowanie Oftalid wyłącznie na
powiece i unikanie kontaktu ze spojówką.
Zalecane stosowanie: 2-3 razy dziennie.

ilovet.pl

Oftalid cane e gatto
maść dermatologiczna
Maść zmiękczająca, nawilżająca i kojąca skórę powiek psów i kotów.
Doskonale wchłania się i wnika w głąb skóry.

Skład

Wskazania
Oftalid cane e gatto – maść dermatologiczna
doskonale wspiera miejscowe i ogólnoustrojowe
leczenie farmakologiczne zapalenia powiek.

Hydrolat z rumianku pospolitego
Olej z pestek czarnej porzeczki
Bisabolol
Pantenol
Hialuronian sodu

Działanie
Hydrolat z rumianku pospolitego ma właściwości
kojące, rozluźniające i nawilżające skórę.

Olej z pestek czarnej porzeczki działa przeciwzapalnie, nawilżająco i przeciwalergicznie.

Bisabolol zapobiega powstawaniu stanów
zapalnych, ułatwia gojenie się skóry, łagodzi
podrażnienia.

Pantenol działa łagodząco na podrażnioną skórę,
przyspiesza podział komórkowy komórek skóry.

Hialuronian sodu ma właściwości kojące, nawilża
nadmiernie wysuszoną skórę.

Kwas α-liponowy – skutecznie chroni przed
wpływem promieniowania UV, ma bardzo silne
właściwości przeciwutleniające.

Nie zawiera substancji drażniących ani uczulających.

Preparat testowany dermatologicznie.

20 ml
Zawartość 1 opakowania

Dowiedz się więcej!
Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.001_171120

PEROGNIDOL FORTE
CANE E GATTO
BETA-KARIOFYLEN,
CBD, MIRRA
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

≤10 kg

2 krople
dwa razy dziennie

11-20 kg

5 kropli
dwa razy dziennie

21-35 kg

10 kropli
dwa razy dziennie

36-50 kg

15 kropli
dwa razy dziennie

>50 kg

20 kropli
dwa razy dziennie
2 krople
dwa razy dziennie

ilovet.pl

15 ml

Perognidol Forte cane e gatto
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie w łagodzeniu odczuwania bólu oraz wspomaganie funkcjonowania układu
endokannabinoidowego. Zawiera olej konopny, beta-kariofylen oraz omega-3.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 kropli (20 mg)

MCT – kwasy tłuszczowe
estryfikowane glicerolem
(kwas kaprylowy, kwas kaprowy)

0,84 mg

Perognidol Forte cane e gatto – krople zawierają
beta-kariofylen, wspierający prawidłowe
funkcjonowanie układu endokannabinoidowego.

Olej z ryb
(18% EPA, 12% DHA)

4,00 mg

Fitokompleks zawarty w oleju konopnym (15%)
w połączeniu z kwasem EPA oraz witaminą E
wspiera prawidłową nocycepcję u zwierząt.

Olej konopny (10% CBD)
w tym
CBD (5%)

Perognidol Forte został przetestowany pod kątem
zawartości metali ciężkich (As, Pb, Cd, Hg < 0,0001%).
Zawartość THC < 0,002%.

10,00 mg
1,00 mg

Beta-kariofylen (7,5%)

1,50 mg

Mirra

1,06 mg

Witamina E

2,60 mg

Działanie
Olej z fitokompleksu konopii poprzez wiązanie
z układem endokannabinoidowym wspiera prawidłową nocycepcję centralną i obwodową. Zawiera
fitokannabinoidy, terpeny i flawonoidy, zapewniając
efekt entourage, czyli wzajemne synergiczne
działanie różnych fitoskładników.

Beta-kariofylen jest terpenem oddziałującym
na receptory CB2, podobnie jak fitokannabinoidy,
dzięki czemu wspiera łagodzenie odczuwania
bólu.

Mirra Commiphora myrrha, o wysokiej zawartości
bioaktywnych furanodienów, posiada właściwości
terapeutyczne: przeciwbólowe, znieczulające,
przeciwzapalne i przeciwutleniające.

W wyniku metabolizmu kwasów EPA i DHA wytwarzane są rezolwiny i protektyny, które oprócz
oddziaływania na komórki odpornościowe i glejowe
działają neuroprotekcyjnie, w tym łagodząc ból.

Witamina E ma silne działanie przeciwutleniające,
wspomaga więc organizm w neutralizacji stresu
oksydacyjnego towarzyszącego stanom zapalnym
i silnemu bólowi.

MCT zwiększa biodostępność CBD.

Dowiedz się więcej!
1 kropla = 20 mg

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.00_290421

NEUROGEN PET
CANE E GATTO
CHOLINA, URYDYNA,
RESWERATROL
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

≤10 kg

1 kapsułka
jeden raz dziennie

11-25 kg

2 kapsułki
jeden raz dziennie

>25 kg

3 kapsułki
jeden raz dziennie
1 kapsułka
jeden raz dziennie

ilovet.pl

Neurogen Pet cane e gatto
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.

36 kapsułek
Zawartość 1 opakowania

Wsparcie prawidłowego funkcjonowania mózgu starszych psów i kotów.
Zawiera resweratrol, urydynę, cholinę oraz kwas DHA.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 kapsułki (1600 mg)

Olej z ryb
w tym
DHA
EPA

250,00 mg

Fosfolipidy sojowe
w tym
fosfatydylocholina

221,00 mg

Urydyno-5′-monofosforan

100,00 mg

Witamina E
Rdestowiec ostrokończysty

Neurogen Pet cane e gatto – kapsułki miękkie
jest mieszanką paszową uzupełniającą dla
starszych psów i kotów wspierającą prawidłowe
funkcje mózgu.

125,00 mg
25,00 mg

44,20 mg

20,00 mg
5,00 mg

Działanie
Pobudza proces synaptogenezy dzięki zawartości
DHA i nukleotydów – choliny i urydyny.

Wzmacnia ochronę komórek układu nerwowego
dzięki zawartości DHA.

Ogranicza odkładanie się substancji pochodzących
z degeneracji spowodowanej działaniem
beta-amyloidu, dzięki zawartości resweratrolu.

Zmniejsza stres oksydacyjny dzięki zawartości
DHA, resweratrolu i witaminy E.

Resweratrol ma szeroki zakres aktywności biologicznej, posiada m.in. właściwości przeciwzapalne,
antyangiogenne, antyoksydacyjne oraz przeciwnowotworowe. Chroni organizm przed chorobami
układu krążenia i neurodegeneracyjnymi, hamuje
oksydację cholesterolu frakcji LDL, agregację
płytek krwi i angiogenezę.

Dowiedz się więcej!
1 kapsułka = 1600 mg

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.000_170320

NEUROGEN PET ULTRA
CANE E GATTO
POLIFENOLE, CHOLINA,
URYDYNA
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

ilovet.pl

na każde
5 kg

½ tabletki
jeden raz dziennie

na każde
5 kg

½ tabletki
jeden raz dziennie

Neurogen Pet Ultra cane e gatto 30 tabletek
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla starszych psów i kotów.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie mózgu starszych psów i kotów. Zawiera polifenole, kwasy
omega-3, urydynę, cholinę oraz kurkumę.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 tabletki (1250 mg)

Olej z ryb
w tym
DHA
EPA

50,00 mg

Urydyno-5′-monofosforan

50,00 mg

Chlorek choliny
w tym
cholina

40,00 mg

Witamina E

37,50 mg

MERIVA® – Kurkuma ekstrakt
fitosomalny
w tym
oleorezyna kurkumy

25,00 mg

Neurogen Pet Ultra cane e gatto – tabletki jest
mieszanką paszową uzupełniającą dla starszych
psów i kotów zawierającą olej z ryb, cholinę,
drożdże, kurkumę i witaminę E dla zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania mózgu.

30,00 mg
5,00 mg

30,00 mg

5,00 mg

Produkty przetwarzania ziół
żurawina, tarczyca bajkalska,
jiaogulan

9,50 mg

MELOFEED® – melon

3,00 mg

Działanie
DHA jest niezbędnym składnikiem błon komórek
nerwowych, które pełnią kluczową rolę w ograniczaniu procesów zapalnych.

Cholina i urydyna wraz z kwasem DHA przyczyniają
się do poprawy ogólnej kondycji mózgu, w tym jego
funkcji poznawczych.

Antocyjany zawarte w borówce czarnej wykazują
szerokie spektrum ochrony antyoksydacyjnej,
a także właściwości neuroprotekcyjne i przeciwzapalne.

Gypenozydy zawarte w ekstrakcie z jiaogulanu,
hamują syntezę NO, związku zaangażowanego
w procesy zapalne.

Bajkalina, obecna w tarczycy bajkalskiej, ma
właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające i
immunostymulujące.

Kurkumina również ma silne właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające, oddziałuje na funkcje
mózgu, w tym te związane z pamięcią. Wykazuje też
zdolność zatrzymywania procesu degeneracji
połączeń nerwowych w mózgu.

Dowiedz się więcej!
1 tabletka = 1250 mg

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.003_270921

RELAXIGEN PET
CANE
TEANINA, 5-HTP,
LACTOBACILLUS
REUTERI
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

ilovet.pl

26-35 kg

½ tabletki
jeden raz dziennie

>35 kg

1 tabletka
jeden raz dziennie

Relaxigen Pet cane

20 tabletek

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie organizmu psa w walce ze stresem, niepokojem i strachem. Jedyny
z 5-hydroksytryptofanem, L-teaniną oraz sprzężonym kwasem linolowym.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 tabletki (1300 mg)

Sprzężony kwas linolowy

Relaxigen Pet cane – tabletki smakowe jest
mieszanką paszową uzupełniającą dla psów ras
średnich i dużych wspomagającą dobre samopoczucie w sytuacjach takich jak: zmiany w otoczeniu, nowe zwierzę w domu, intensywne bodźce
dźwiękowe, odsadzenie, nadmierna wokalizacja
(np. wskutek samotności), nadpobudliwość,
niewłaściwe wypróżnianie się lub oddawanie
moczu, agresja, zaburzenia apetytu.

120,00 mg

Ekstrakt z zielonej herbaty

75,00 mg

Czarna fasola afrykańska
(5-HTP)

65,00 mg

Lactobacillus reuteri NBF-1

80,00 mg

Witamina E

25,00 mg

Trimaślan glicerylu

15,00 mg

Selen

25,00 μg

Działanie
L-teanina, 5-HTP oraz sprzężony kwas linolowy
(CLA) poprawiają odpowiedź na stres psychofizyczny oraz poprawiają zdolność koncentracji.

Lactobacillus reuteri NBF-1, kwas masłowy oraz
fruktooligosacharydy (FOS) wspomagają terapię
behawioralną poprzez ograniczenie objawów
żołądkowo-jelitowych i metabolicznych konsekwencji zaburzeń zachowania.

CLA, a także EPA i DHA zawarte w oleju z kryla,
hamują wytwarzanie eikozanoidów i cytokin
prozapalnych związanych z przewlekłym stresem.

EPA i DHA działają neuroprotekcyjnie, biorąc udział
w odbudowie neuronów uszkodzonych przez stres.

1 tabletka = 1300
mg

Dowiedz się więcej!
Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.001_140920

RELAXIGEN PET MINI
CANE E GATTO
TEANINA, 5-HTP,
LACTOBACILLUS
REUTERI
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

≤10 kg

1 tabletka
jeden raz dziennie

11–25 kg

2 tabletki
jeden raz dziennie

1 tabletka
jeden raz dziennie

ilovet.pl

Relaxigen Pet Mini cane e gatto
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla małych i średnich psów i kotów.

20 tabletek
Zawartość 1 opakowania

Wsparcie organizmu kota oraz małego i średniego psa w walce ze stresem, niepokojem i strachem.
Jedyny z 5-hydroksytryptofanem, L-teaniną oraz sprzężonym kwasem linolowym.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 tabletki (300 mg)

Sprzężony kwas linolowy

30,00 mg

Ekstrakt z zielonej herbaty

12,00 mg

Czarna fasola afrykańska
(5-HTP)

12,25 mg

Witamina E

3,75 mg

Trimaślan glicerylu

3,60 mg

Selen

2,50 μg

Relaxigen Pet Mini cane e gatto – tabletki
smakowe pomaga kontrolować zachowania
związane ze stresującymi sytuacjami takimi jak
zmiany w otoczeniu, nowe zwierzę w domu,
intensywne bodźce dźwiękowe, odsadzenie,
nadmierna wokalizacja (np. wskutek samotności),
nadpobudliwość, niewłaściwe wypróżnianie się lub
oddawanie moczu, agresja, zaburzenia apetytu.

Działanie
L-teanina, 5-HTP oraz sprzężony kwas linolowy
(CLA) poprawiają odpowiedź na stres psychofizyczny oraz poprawiają zdolność koncentracji.

L. reuteri NBF DC, kwas masłowy oraz FOS
wspomagają terapię behawioralną poprzez
ograniczenie objawów żołądkowo-jelitowych
i metabolicznych konsekwencji zaburzeń
zachowania.

CLA, a także EPA i DHA zawarte w oleju z kryla,
hamują wytwarzanie eikozanoidów i cytokin
prozapalnych związanych z przewlekłym stresem.

EPA i DHA działają neuroprotekcyjnie, biorąc udział
w odbudowie neuronów uszkodzonych przez stres.

Dowiedz się więcej!
1 tabletka = 300 mg

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.001_140920

CAROBIN PET DIGEST
CANE E GATTO
KAROB, NUKLEOTYDY,
WITAMINA B12
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

na każde 5 kg
masy ciała

1,2 g pasty
dwa razy dziennie

1,2 g pasty
dwa razy dziennie

1,2 g odpowiada 1 kresce na tłoku = 1 ml

ilovet.pl

30 g

Carobin Pet Digest cane e gatto
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.

Zawartość 1 strzykawki

Wsparcie prawidłowej pracy jelit psa i kota.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 dawki (1,2 g)

Szarańczyn strąkowy
mikronizowany
Nukleotydy 5-fosforanu
AMP, CMP, GMP-Na, UMP-Na
Witamina B12

148,20 mg

Carobin Pet Digest cane e gatto – pasta smakowa
jest mieszanką paszową uzupełniającą wspierającą prawidłową pracę jelit.

19,92 mg

Poprawa jakości kału powoduje zwiększenie
higieny przyodbytowej, co pomaga przeciwdziałać
problemom gruczołów odbytowych, których
niewłaściwy stan powodować może dyskomfort
oraz swędzenie.

5,00 µg

Działanie
Sprzyja szybkiemu zagęszczaniu kału.

Poprawia higienę okolicy odbytu.

Zmniejsza wysięk w jelitach.

Szybko nawadnia.

Przeciwdziała zapaleniu gruczołów
okołoodbytowych.

Reguluje perystaltykę jelit bez zwiększania masy
kałowej.

Działa detoksykacyjnie.

Przywraca florę bakteryjną jelit.

Przeciwdziała kwasowości jelit.

Dowiedz się więcej!
1 dawka = 1,2 g pasty

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.000_140220

CAROBIN PET DIGEST
CANE E GATTO
ENTEROCOCCUS
FAECIUM, KAROB
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

1 saszetka
jeden raz dziennie

1 saszetka
jeden raz dziennie

ilovet.pl

Carobin Pet Digest cane e gatto 30 saszetek
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie przy zaburzeniach pracy jelit u psów i kotów.
Wygodne saszetki z karobem.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 saszetki (5 g)

Fruktooligosacharydy

1000,00 mg

Szarańczyn strąkowy

2625,00 mg

Enterococcus faecium
Witamina B12

5*10 8 CFU
15,00 μg

Carobin Pet Digest cane e gatto – proszek
smakowy opracowany został z myślą o utrzymaniu
prawidłowych funkcji układu pokarmowego psów
i kotów w każdym wieku.
Może być stosowany w przypadkach zaburzeń
trawiennych u psów i kotów będących konsekwencją zmian w pokarmie oraz stresu środowiskowego, które objawiają się zaburzeniami
takimi jak: halitoza, koprofagia, wzdęcia, burczenie
w brzuchu, niewłaściwa konsystencja kału.
Poprawa jakości kału powoduje zwiększenie
higieny przyodbytowej, co pomaga przeciwdziałać
problemom gruczołów odbytowych.

Działanie
Sprzyja szybkiemu zagęszczaniu kału.

Poprawia higienę okolicy odbytu.

Zmniejsza wysięk w jelitach.

Szybko nawadnia.

Przeciwdziała zapaleniu gruczołów
okołoodbytowych.

Reguluje perystaltykę jelit bez zwiększania masy
kałowej.

Działa detoksykacyjnie.

Przywraca florę bakteryjną jelit.

Przeciwdziała kwasowości jelit.

Dowiedz się więcej!
1 saszetka = 5 g

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.000_110220_v2

CAROBIN PET FORTE
CANE E GATTO
KAROB, TANINA,
L. REUTERI
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

na każde 5 kg
masy ciała

1,2 g pasty
raz dziennie

1,2 g pasty
raz dziennie

1,2 g odpowiada 1 kresce na tłoku = 1 ml

ilovet.pl

30 g

Carobin Pet Forte cane e gatto
Mieszanka paszowa dietetyczna przeznaczona do szczególnych potrzeb
żywieniowych dla psów i kotów.

Zawartość 1 strzykawki

Wsparcie w przypadku ostrej biegunki oraz w okresie rekonwalescencji u psów i kotów.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 dawki (1,2 g)

Dekstroza

398,40 mg

Mączka ze strąków
szarańczynu strąkowego

144,00 mg

Mannanooligosacharydy (MOS)

44,00 mg

Kebraczo
skondensowany ekstrakt z taniny

30,00 mg

Ekstrakt z kasztana jadalnego
w tym
taniny
Tlenek cynku
w tym
cynk
Lactobacillus reuteri NBF DC PRO
inaktywowane termicznie

Carobin Pet Forte cane e gatto – pasta smakowa
jest mieszanką paszową przeznaczoną do szczególnych potrzeb żywieniowych dla psów i kotów
w celu zmniejszenia zaburzeń wchłaniania jelitowego w trakcie ostrych biegunek oraz okresów
późniejszej rekonwalescencji.
Carobin Pet Forte zawiera wysoce przyswajalne
węglowodany, mikrokapsułkowane: taninę i tlenek
cynku, mannanooligosacharydy (MOS), mączkę
chleba świętojańskiego, witaminę B12, oraz dużą
dawkę elektrolitów, które wspierają przywracanie
właściwego stanu organizmu po epizodach
biegunki.

16,20 mg
11,80 mg
1,80 mg
1,50 mg
10,00 mg

Nukleotydy drożdżowe

6,00 mg

Witamina B12

5,00 µg

Działanie
Carobin Pet Forte cane e gatto – pasta smakowa to
skuteczny preparat wspierający organizm w walce
z ostrą biegunką oraz w późniejszej rekonwalescencji.

Występujący w szarańczynie strąkowym karob ma
działanie adsorpcyjne, stymuluje też prawidłową
perystaltykę jelit poprzez osłabienie ich skurczów.

Kwas taninowy zawarty w ekstrakcie z kasztana
oraz w ekstrakcie z kebraczo mechanicznie uszczelnia błonę śluzową jelit, wspierając jej właściwą
przepuszczalność.

Mannanooligosacharydy przyczyniają się do przywrócenia i utrzymania optymalnych warunków jelitowych poprzez ułatwienie namnażania „dobrych”
bakterii.

Cynk oraz L. reuteri NBF DC PRO pomagają zakłócić
adhezję bakterii chorobotwórczych do komórek nabłonka i wzrost patogennych szczepów bakteryjnych
w przewodzie jelitowym, co prowadzi do poprawy
funkcjonowania jelit i ogólnego stanu zdrowia zwierząt.

Dowiedz się więcej!
1 dawka = 1,2 g pasty

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.00_21.10.21

CAROBIN PET FORTE
CANE E GATTO
CYNK, TANINA,
L. REUTERI
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

ilovet.pl

0-5 kg

¼ tabletki
jeden raz dziennie

6-10 kg

½ tabletki
jeden raz dziennie

11-20 kg

1 tabletka
jeden raz dziennie

21-30 kg

1 ½ tabletki
jeden raz dziennie

31-40 kg

2 tabletki
jeden raz dziennie

>40 kg

2 ½ tabletki
jeden raz dziennie

na każde
5 kg masy
ciała

¼ tabletki
jeden raz dziennie

Carobin Pet Forte cane e gatto
Mieszanka paszowa dietetyczna przeznaczona do szczególnych potrzeb
żywieniowych dla psów i kotów.

30 tabletek
Zawartość 1 opakowania

Wsparcie w przypadku ostrej biegunki oraz w okresie rekonwalescencji u psów i kotów.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 tabletki (2000 mg)

Dekstroza

604,50 mg

Mannanooligosacharydy (MOS)

300,00 mg

Ekstrakt z kasztana jadalnego
w tym
kwas taninowy

225,00 mg

Mączka chleba świętojańskiego

140,00 mg

165,00 mg

Kebraczo
skondensowany ekstrakt z taniny

50,00 mg

Maltodekstryna

45,50 mg

Tlenek cynku
w tym
cynk

25,00 mg

IMP

25,00 mg

GMP

25,00 mg

Lactobacillus reuteri NBF DC PRO
inaktywowane termicznie

10,00 mg

Witamina B12

Carobin Pet Forte cane e gatto – tabletki jest
mieszanką paszową przeznaczoną do szczególnych potrzeb żywieniowych dla psów i kotów
w celu zmniejszenia zaburzeń wchłaniania jelitowego w trakcie ostrych biegunek oraz okresów
późniejszej rekonwalescencji.
Carobin Pet Forte zawiera wysoce przyswajalne
węglowodany, mikrokapsułkowaną taninę i tlenek
cynku, mannanooligosacharydy (MOS), mączkę
chleba świętojańskiego, nukleotydy, witaminę
B12, oraz dużą dawkę elektrolitów, które
wspierają przywracanie właściwego stanu
organizmu po epizodach biegunki.

20,00 mg

5,00 µg

Działanie
Carobin Pet Forte cane e gatto – tabletki to skuteczny preparat wspierający organizm w walce z ostrą
biegunką oraz w późniejszej rekonwalescencji.

Kwas taninowy zawarty w ekstrakcie z kasztana
oraz w ekstrakcie z kebraczo mechanicznie uszczelnia błonę śluzową jelit, wspierając jej właściwą
przepuszczalność.

Mannanooligosacharydy przyczyniają się do
przywrócenia i utrzymania optymalnych warunków
jelitowych poprzez ułatwienie namnażania
„dobrych” bakterii.

Cynk oraz L. reuteri NBF DC PRO pomagają zakłócić
adhezję bakterii chorobotwórczych do komórek
nabłonka oraz wzrost patogennych szczepów
bakteryjnych w przewodzie jelitowym, co prowadzi
do poprawy funkcjonowania jelit i ogólnego stanu
zdrowia zwierząt.

Dowiedz się więcej!
1 tabletka = 2000 mg

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.00_21.10.21

HEPATIKRILL
CANE E GATTO
FOSFATYDYLOCHOLINA,
SYLIBINA, OMEGA-3
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

≤20 kg

1 kapsułka
jeden raz dziennie

21-40 kg

2 kapsułki
jeden raz dziennie

>40 kg

3 kapsułki
jeden raz dziennie
1 kapsułka
jeden raz dziennie

ilovet.pl

30 kapsułek

Hepatikrill cane e gatto
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie właściwego funkcjonowania hepatocytów u psów i kotów.

Skład

Zawartość 1 kapsułki (985 mg)

Fosfatydylocholina

30,00 mg

Olej z ryb
w tym
EPA
DHA

120,00 mg

Ekstrakt z ostropestu plamistego
w tym
sylimaryna

100,00 mg

42,00 mg
30,00 mg

Wskazania
Hepatikrill cane e gatto – kapsułki miękkie dzięki
zawartości kwasów omega-3 (EPA i DHA),
fosfatydylocholiny, sylimaryny oraz witaminy E jest
zalecany jako wsparcie funkcjonowania wątroby
u psów i kotów.
Może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z dietami oraz jako wsparcie terapii zaleconej
przez lekarza weterynarii.

80,00 mg

Olej z kryla

50,00 mg

Witamina E

20,00 mg

Działanie
Fosfatydylocholina jest fosfolipidem poprawiającym
integralność oraz funkcję błony hepatocytów.

Fosfatydylocholina w połączeniu z sylimaryną
hamują stres oksydacyjny.

EPA i DHA ograniczają eikozanoidy zapalne
pochodzące z kwasu arachidonowego, a także
ograniczają produkcję cytokin, takich jak czynnik
martwicy nowotworów (TNF-α) oraz
interleukina 1 i 6 (IL-1, IL-6).

Sylibina zawarta w ekstrakcie z ostropestu plamistego, hamuje peroksydację lipidów wątrobowych,
pozwala zwiększyć poziom glutationu, wspiera
proces regeneracji wątroby i ogranicza apoptozę
komórek.

Witamina E jest silnym inhibitorem procesów
zapalnych wątroby.

Astaksantyna zawarta w oleju z kryla, skutecznie
neutralizuje reaktywne formy tlenu.

Dowiedz się więcej!
1 kapsułka = 985 mg

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.01_170222

HEPATOGEN
CANE
SYLIBINA, L. REUTERI,
KURKUMINA
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

ilovet.pl

≤10 kg

½ tabletki
jeden raz dziennie

11-25 kg

1 tabletka
jeden raz dziennie

26-50 kg

2 tabletki
jeden raz dziennie

>50 kg

3 tabletki
jeden raz dziennie

Hepatogen cane

30 tabletek

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów.

Zawartość 1 strzykawki

Wsparcie funkcji wątroby psów. Zawiera sylimarynę,
mannanooligosacharydy i kurkumę.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 tabletki (1450 mg)

Ekstrakt z ostropestu plamistego
w tym
sylimaryna

150,00 mg

Mannanooligosacharydy (MOS)

100,00 mg

120,00 mg

Lactobacillus reuteri NBF-1

60,00 mg

Fruktooligosacharydy (FOS)

60,00 mg

Ekstrakt z karczocha

60,00 mg

Ekstrakt z kurkumy

60,00 mg

Witamina E

50,00 mg

Trimaślan glicerylu

18,00 mg

Cynk

Hepatogen cane – tabletki jest mieszanką
paszową uzupełniającą dla psów ras średnich
i dużych z zawartością mannanooligosacharydów
oraz ekstraktów z ostropestu plamistego,
kurkumy i karczocha, przeznaczoną do wsparcia
prawidłowego funkcjonowania wątroby u psów.
Zawartość fruktooligosacharydów (FOS) oraz
kwasu masłowego wspiera prawidłową
funkcjonalność mikrobioty jelitowej oraz normalną

4,00 mg

Działanie
Sylimaryna chroni wątrobę przed licznymi czynnikami toksycznymi i metabolicznymi, stabilizuje
błonę komórkową komórek wątroby oraz wykazuje
działanie regenerujące ten organ.

Mannanooligosacharydy (MOS) wykazują
działanie odtruwające i immunostymulujące.
Pomagają organizmowi wyjść ze stanu zatrucia
wątroby, w którym procesy metaboliczne są
zahamowane lub niewystarczające.

Karczoch stymuluje produkcję i wydzielanie żółci,
co powoduje intensywniejszą pracę komórek
wątroby i pobudza funkcje wydzielnicze. Ponadto
kwas chloroprenowy i cynaryna hamują procesy
peroksydacji lipidów, występujące w przypadku
toksycznych uszkodzeń wątroby.

Witamina E – α-tokoferol jest silnym inhibitorem
procesów martwiczych i zapalnych w wątrobie.
Ponadto, zwalczając wolne rodniki, zwiększa
zdolności przeciwutleniające wątroby podczas
trwania pierwotnych procesów zapalnych.

Mikrokapsułkowany tlenek cynku intensyfikuje
funkcje przeciwutleniające wątroby.

Kurkuma znacznie redukuje poziom bilirubiny,
transaminazy oraz fosfatazy alkalicznej
w przypadku toksycznych uszkodzeń wątroby.
Działa przeciwutleniająco.

Dowiedz się więcej!
1 tabletka = 1450 mg

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.00_030320

HEPATOGEN
CANE E GATTO
OSTROPEST PLAMISTY,
FOS, L. REUTERI
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

≤5 kg

1-2 cm
jeden raz dziennie

6-20 kg

1-2 cm
dwa razy dziennie

>20 kg

2-4 cm
dwa razy dziennie

≤5 kg

1-2 cm
jeden raz dziennie

>5 kg

1-2 cm
dwa razy dziennie

1,2 g odpowiada 1 kresce na tłoku = 1 ml

ilovet.pl

30 g

Hepatogen cane e gatto
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.

Zawartość 1 strzykawki

Wsparcie pracy wątroby dzięki mannanooligosacharydom, fruktooligosacharydom
oraz ekstraktowi z ostropestu plamistego.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 dawki (1,2 g)

Ekstrakt z ostropestu plamistego
w tym
sylimaryna

120,00 mg

Mannanooligosacharydy (MOS)

120,00 mg

96,00 mg

Fruktooligosacharydy (FOS)

60,00 mg

L-karnityna

60,00 mg

Lecytyna sojowa
w tym
fosfatydylocholina

60,00 mg

Tauryna

30,00 mg

Witamina E

30,00 mg

Lactobacillus reuteri DC-PRO

30,00 mg

Trimaślan glicerolu

18,00 mg

Cynk

Hepatogen cane e gatto – pasta smakowa jest
mieszanką paszową uzupełniającą dla psów
i kotów w każdym wieku w postaci smacznej pasty
z mannanoligosacharydami, fruktooligosacharydami oraz ekstraktem z ostropestu plamistego dla
wsparcia prawidłowej pracy wątroby.

30,00 mg

4,00 mg

Działanie
Zawiera tyndalizowane bakterie, błonnik prebiotyczny (FOS) i kwas masłowy w celu przeciwdziałania
dysbiozie jelit i utrzymania prawidłowej przepuszczalności jelit.

Wspiera funkcje wątroby poprzez modulację
osi jelitowo-wątrobowej.

Zawiera substancje spożywcze o właściwościach
hepatoprotekcyjnych: ostropest plamisty,
witaminę E i fosfatydylocholinę, a także detoksykacyjnych: mannanooligosacharydy.

Dzięki zawartości karnityny i tauryny preparat jest
szczególnie wskazany dla kotów z lipidozą
wątrobową w celu poprawy obwodowego metabolizmu kwasów tłuszczowych.

Dowiedz się więcej!
1 dawka = 1,2 g pasty

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.00_050620

CIELLEA PET
CANE E GATTO
WITAMINA E,
CLA
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu w następujących dawkach:

≤10 kg

1 kapsułka
jeden raz dziennie

11-25 kg

2 kapsułki
jeden raz dziennie

26-40 kg

3 kapsułki
jeden raz dziennie

>40 kg

4 kapsułki
jeden raz dziennie
1 kapsułka
jeden raz dziennie

ilovet.pl

30 / 60 kapsułek

Ciellea Pet cane e gatto
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie dla utrzymania prawidłowej masy ciała. Pierwszy preparat
o wysokiej zawartości CLA pochodzenia roślinnego.

Skład

Zawartość 1 kapsułki (730 mg)

Olej z krokosza
w tym
CLA
Witamina E

500,00 mg
400,00 mg
20,00 mg

Wskazania
Ciellea Pet cane e gatto - kapsułki miękkie jest
mieszanką paszową uzupełniającą wspierającą
utrzymanie prawidłowej, beztłuszczowej masy
ciała psów i kotów, zwłaszcza tych prowadzących
nieaktywny tryb życia.

Działanie
CLA ogranicza tworzenie cytokin prozapalnych
przez biały tłuszcz brzuszny u osobników otyłych.
Cytokiny prozapalne (TNF-α i IL-6) przyczyniają się
do powstawania zjawisk kancerogenezy, zarówno
u ludzi, jak i u zwierząt.

CLA zapobiega efektowi jo-jo po odchudzaniu,
ponieważ kontroluje aktywność leptyny, hormonu
regulującego apetyt.

CLA sprzyja zwiększaniu masy mięśniowej oraz
nawilżeniu skóry, zapobiegając w ten sposób
problemom wywoływanym przez gwałtowny
spadek masy.

CLA zalecany jest jako uzupełnienie diety
u diabetyków, ponieważ przyspiesza metabolizm
cukrów.

Dowiedz się więcej!
1 kapsułka = 730 mg

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.01_170222

ARTIKRILL
CANE
CHONDROITYNA,
GLUKOZAMINA, OLEJ
Z KRYLA
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

ilovet.pl

≤20 kg

1 kapsułka
jeden raz dziennie

21-45 kg

2 kapsułki
jeden raz dziennie

46-70 kg

3 kapsułki
jeden raz dziennie

>70 kg

4 kapsułki
jeden raz dziennie

Artikrill cane

60 / 120 / 200 kapsułek

Mieszanka paszowa dietetyczna przeznaczona do
szczególnych potrzeb żywieniowych dla psów.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie w procesach leczenia chorób zwyrodnieniowych stawów u psów.
Polecany również w profilaktyce.

Skład

Zawartość 1 kapsułki (1480 mg)

Olej z ryb
w tym
EPA
DHA

472,40 mg

Siarczan glukozaminy 2KCI
w tym
glukozamina

265,00 mg

Siarczan chondroityny

85,00 mg
56,60 mg

Wskazania
Artikrill cane – kapsułki miękkie jest mieszanką
paszową dietetyczną zawierającą kwasy
tłuszczowe omega-3 (EPA) pochodzące z oleju
z ryb oraz odpowiedni poziom witaminy E dla
wsparcia metabolizmu stawów w przypadkach
osteoartrozy u psów.

200,00 mg
175,00 mg

Olej z kryla

37,50 mg

Ekstrakt z kurkumy

30,00 mg

Witamina E

20,00 mg

Działanie
Chondroityna, a także kurkumina mają właściwości
regenerujące chrząstkę stawową.

Omega-3 oraz glukozamina i kurkumina działają
przeciwzapalnie.

Astaksantyna, obecna w oleju z kryla, kurkumina
oraz witamina E mają właściwości przeciwutleniające.

Dowiedz się więcej!
1 kapsułka = 1480 mg

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.01_040222

ARTIKRILL
GATTO
GLUKOZAMINA,
OLEJ Z KRYLA,
CHONDROITYNA
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

ilovet.pl

≤6 kg

1 kapsułka
jeden raz dziennie

>6 kg

2 kapsułki
jeden raz dziennie

30 kapsułek

Artikrill gatto
Mieszanka paszowa dietetyczna przeznaczona do szczególnych
potrzeb żywieniowych dla kotów.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie procesów leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów u kotów.
Polecany również w profilaktyce.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 kapsułki (840 mg)

Olej z ryb
w tym
omega-3
z czego EPA
z czego DHA

260,00 mg

Artikrill gatto – kapsułki miękkie twist-off jest
mieszanką dietetyczną zawierającą kwasy
tłuszczowe omega-3 (DHA), wysokie stężenie
metioniny i manganu oraz odpowiednią ilość
witaminy E, które wspierają metabolizm stawów
w chorobie zwyrodnieniowej u kotów.

78,00 mg
46,80 mg
31,20 mg

Siarczan glukozaminy
w tym
glukozamina

62,50 mg

Siarczan chondroityny

50,00 mg

L-karnityna

20,00 mg

Witamina E

20,00 mg

49,00 mg

D,L-metionina

5,00 mg

Mangan

4,90 mg

Działanie
Działanie przeciwutleniające wobec reaktywnych
form tlenu, zwłaszcza tlenku azotu (NO) – dzięki
działaniu astaksantyny obecnej w oleju z kryla oraz
dzięki witaminie E.

L-karnityna ułatwia metabolizm kwasów tłuszczowych, przyczynia się też do prawidłowego
metabolizmu lipidów i pomaga w walce z nadwagą.

Omega-3 oraz glukozamina działają przeciwzapalnie.

Dzięki chondroitynie preparat ma właściwości
regenerujące chrząstkę stawową.

1 kapsułka twist-off
= 840 mg

Dowiedz się więcej!
Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.02_080222

ARTIKRILL DOL
CANE
CHONDROITYNA,
GLUKOZAMINA
SALICYNA
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

ilovet.pl

≤25 kg

1 kapsułka
jeden raz dziennie

26-60 kg

2 kapsułki
jeden raz dziennie

>60 kg

3 kapsułki
jeden raz dziennie

30 / 60 / 200 kapsułek

Artikrill Dol cane
Mieszanka paszowa dietetyczna przeznaczona do
szczególnych potrzeb żywieniowych dla psów.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie organizmu psa w walce ze stanem zapalnym i bólem w chorobie
zwyrodnieniowej stawów.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 kapsułki (1520 mg)

Olej z ryb
w tym
EPA
DHA

318,76 mg

Siarczan glukozaminy 2KCI
w tym
glukozamina

265,00 mg

Siarczan chondroityny

Artikrill Dol cane – kapsułki miękkie jest
mieszanką paszową dietetyczną zawierającą
kwasy tłuszczowe omega-3 (EPA) pochodzące
z oleju z ryb wraz z odpowiednim poziomem
witaminy E dla wsparcia metabolizmu stawów
w osteoartrozie u psów.

111,50 mg
79,70 mg

200,00 mg
175,00 mg

Witamina E

75,00 mg

Ekstrakt z białej wierzby

50,00 mg

Olej z kryla

37,50 mg

Ekstrakt z kurkumy

30,00 mg

Sproszkowane liście dziewanny

25,00 mg

Działanie
Kwas EPA, glukozamina, kurkuma oraz zawarte
w korze białej wierzby glikozydy fenolowe
(m.in. salicyna) mają właściwości przeciwzapalne.

Salicyna oraz werbaskozyd (glikozyd zawarty
w ekstrakcie z dziewanny) mają działanie przeciwbólowe.

Preparat przeciwdziała stresowi oksydacyjnemu
stawów dzięki właściwościom przeciwutleniającym
kurkumy, werbaskozydu oraz witaminy E.

Dowiedz się więcej!
1 kapsułka = 1520 mg

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.02_10.02.22

ARTIKRILL DOL
GATTO
SALICYNA,
GLUKOZAMINA,
L-KARNITYNA
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

≤6 kg

1,2 g
jeden raz dziennie

>6 kg

2,4 g
jeden raz dziennie

1,2 g odpowiada 1 kresce na tłoku = 1 ml

ilovet.pl

30 g

Artikrill Dol gatto
Mieszanka paszowa dietetyczna przeznaczona do szczególnych
potrzeb żywieniowych dla kotów.

Zawartość 1 strzykawki

Wsparcie organizmu kota w walce ze stanem zapalnym i bólem
w chorobie zwyrodnieniowej stawów.

Skład

Zawartość 1 dawki (1,2 g)

Siarczan glukozaminy 2KCl
w tym
glukozamina

150,00 mg

Siarczan chondroityny

120,00 mg

113,20 mg

Olej z ryb
w tym
EPA
DHA

96,00 mg

Witamina E

60,00 mg

L-winian L-karnityny

60,00 mg

Olej z kryla

42,00 mg

Wyciąg z białej wierzby

15,00 mg

Sproszkowane liście dziewanny

15,00 mg

Wskazania
Artikrill Dol gatto – pasta smakowa to uzupełniająca mieszanka dietetyczna zawierająca niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3
(DHA), wysokie stężenie metioniny i manganu oraz
witaminę E dla wsparcia metabolizmu stawów
w stanach zapalnych kości i stawów u kotów.

33,60 mg
24,00 mg

Mangan

4,00 mg

D,L-metionina

6,00 mg

Działanie
Kwas EPA, glukozamina oraz zawarte w korze
białej wierzby glikozydy fenolowe (m.in. salicyna)
mają właściwości przeciwzapalne.

Salicyna oraz werbaskozyd (glikozyd zawarty
w ekstrakcie z dziewanny) mają działanie przeciwbólowe.

Preparat przeciwdziała stresowi oksydacyjnemu
stawów dzięki właściwościom przeciwutleniającym
kurkumy, werbaskozydu oraz witaminy E.

L-karnityna ułatwia metabolizm kwasów tłuszczowych, przyczynia się też do prawidłowego metabolizmu lipidów i pomaga w walce z nadwagą.

Dowiedz się więcej!
1 dawka = 1,2 g pasty

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.01_150520

ARTIKRILL CRESCITA
CANE
ARGININA, LIZYNA,
CHONDROITYNA,
KOLAGEN
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu w następujących dawkach:

≤10 kg

½ tabletki

11-20 kg

1 tabletka

26-50 kg

1 ½ tabletki

>50 kg

ilovet.pl

2 tabletki

Artikrill Crescita cane

60 tabletek

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla szczeniąt ras dużych i olbrzymich.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie zrównoważonego procesu wzrostu szczeniąt w pełnym zakresie:
kości, stawy, mięśnie oraz ścięgna i więzadła.

Skład

Zawartość 1 tabletki (1600 mg)

Siarczan glukozaminy 2KCI
w tym
glukozamina

400,00 mg

Siarczan chondroityny

180,00 mg

Nukleotydy (IMP-GMP)

100,00 mg

300,00 mg

Kolagen typu II
pochodzenia drobiowego

75 ,00 mg

Witamina C

50,00 mg

Ekstrakt z zielonej herbaty
w tym
polifenole

25,00 mg

L-arginina

25,00 mg

Monochlorowodorek L-lizyny
w tym
L-lizyna

25,00 mg

L-leucyna

25,00 mg

Witamina E

25,00 mg

D,L-izoleucyna

12,50 mg

L-walina

12,50 mg

Wskazania
Artikrill Crescita cane – tabletki smakowe to
mieszanka paszowa opracowana z myślą o wsparciu prawidłowego rozwoju kostno-stawowego
i mięśniowego szczeniąt, szczególnie ras dużych
i bardzo dużych.
Synergiczne połączenie składników aktywnych
wspiera prawidłowy i zrównoważony proces
wzrostu szczeniąt w pełnym zakresie: kości, stawy,
mięśnie oraz ścięgna i więzadła.

12,50 mg

19,00 mg

Działanie
Arginina wspiera proces prawidłowego rozwoju
tkanki kostnej.

Lizyna wspomaga rozwój tkanki mięśniowej.

Witamina C stymuluje biosyntezę kolagenu, który
wraz z chondroityną i glukozaminą przyczynia się
do prawidłowego tworzenia się chrząstki.

Dowiedz się więcej!
1 tabletka = 1600 mg

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.00_120721

MICROBIOTAL
CANE
L. REUTERI, FOS,
KWAS MASŁOWY
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

ilovet.pl

≤10 kg

½ tabletki
jeden raz dziennie

11-25 kg

1 tabletka
jeden raz dziennie

26-40 kg

2 tabletki
jeden raz dziennie

>40 kg

3 tabletki
jeden raz dziennie

Microbiotal cane

30 tabletek

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów w każdym wieku.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie prawidłowego funkcjonowania mikrobioty jelitowej psów.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 tabletki (1250 mg)

Suszona oligofruktoza

250,00 mg

Mikrokapsułkowany trimaślan
w tym
trimaślan glicerylu

200,00 mg

Inulina

180,00 mg

Pulpa owocowa suszona:
czerwona pomarańcza
(Citrus sinensis L. Osbeck)

120,00 mg

Lactobacillus reuteri NBF-1
(inaktywowane termicznie)

100,00 mg

Microbiotal cane – tabletki smakowe to
mieszanka paszowa dla psów w każdym wieku.
Dzięki swoim właściwościom Microbiotal cane
jest skutecznym środkiem wspomagającym
przywrócenie prawidłowej flory bakteryjnej jelit,
co pozwala zadbać o właściwe funkcjonowanie
układu odpornościowego u psów.

60,00 mg

Działanie
L. reuteri NBF-1, inulina, fruktooligosacharydy
(FOS) i polifenole sprzyjają fermentacyjnej aktywności bakteryjnej flory jelitowej, przeciwdziałając
rozwojowi bakterii chorobotwórczych i poprawiając
funkcje bariery błony śluzowej jelit.

Mikrokapsułkowana postać kwasu masłowego
zapewnia większą biodostępność oraz gwarantuje
przedłużone oddziaływanie troficzne w odniesieniu
do komórek jelitowych.

Synergiczne działanie składników przywraca
tolerancję immunologiczną jelit, przyczyniając się
do zapewnienia dobrego stanu zdrowia psa.

Dowiedz się więcej!
1 tabletka = 1250 mg

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.001_140920

MICROBIOTAL
CANE E GATTO
L. REUTERI, FOS,
POLIFENOLE
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

na każde
10 kg masy
ciała

1,2 g pasty
jeden raz dziennie

1,2 g pasty
jeden raz dziennie

1,2 g odpowiada 1 kresce na tłoku = 1 ml

ilovet.pl

30 g

Microbiotal cane e gatto
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.

Zawartość 1 strzykawki

Wsparcie prawidłowego funkcjonowania mikrobioty jelitowej psów i kotów.

Skład

Zawartość 1 dawki (1,2 g)

Inulina

75,00 mg

Lactobacillus reuteri NBF DC PRO

50,00 mg

Fruktooligosacharydy (FOS)

50,00 mg

Trimaślan mikrokapsułkowany
w tym
trimaślan glicerylu

35,00 mg

Pulpa owocowa suszona
(Citrus sinensis L. Osbeck)

15,00 mg

Wskazania
Microbiotal cane e gatto – pasta smakowa
wspiera prawidłowe funkcjonowanie mikrobioty
jelitowej, ma działanie sprzyjające dobrej kondycji
jelit oraz właściwemu funkcjonowaniu układu
odpornościowego psów i kotów.

10,50 mg

Działanie
Lactobacillus reuteri NBF DC PRO, inulina,
fruktooligosacharydy (FOS) i polifenole sprzyjają
fermentacyjnej aktywności bakteryjnej flory jelitowej, przeciwdziałając rozwojowi bakterii
chorobotwórczych i poprawiając funkcje bariery
błony śluzowej jelit.

Mikrokapsułkowana postać kwasu masłowego
zapewnia większą biodostępność oraz gwarantuje
przedłużone oddziaływanie troficzne w odniesieniu
do komórek jelitowych.

Synergiczne działanie składników przywraca
tolerancję immunologiczną jelit, przyczyniając się
do zapewnienia dobrego stanu zdrowia kota i psa
małych ras.

Dowiedz się więcej!
1 dawka = 1,2 g pasty

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.00_141020

DRENALASE PET
CANE
BROMELINA, ESCYNA,
WERBASKOZYD
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

ilovet.pl

11-25 kg

1 tabletka
jeden raz dziennie

26-35 kg

2 tabletki
jeden raz dziennie

>36 kg

3 tabletki
jeden raz dziennie

Drenalase Pet cane

30 tabletek

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów w każdym wieku.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie prawidłowego drenażu płynów tkankowych u psów.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 tabletki (800 mg)

Sproszkowane łodygi ananasa

200,00 mg

Ekstrakt z nasion kasztanowca
zwyczajnego

36,00 mg

Dziewanna drobnokwiatowa

50,00 mg

Lespedeza

35,00 mg

Witamina C

10,00 mg

Drenalase Pet cane – tabletki to mieszanka
paszowa uzupełniająca dla psów w każdym wieku
o zmodyfikowanym uwalnianiu.
Zawarte w preparacie: łodygi ananasa, ekstrakt
z nasion kasztanowca, dziewanna, lespedeza oraz
witamina C wspierają prawidłowy drenaż płynów
tkankowych.
Zalecany do stosowania przed i po zabiegach
chirurgicznych, w przypadkach obrzęków pojawiających się w wyniku: urazu, poparzenia, zakażenia
bakteryjnego, wirusowego, kontaktu z substancją
chemiczną.

Działanie
Składniki Drenalase Pet cane pomagają zredukować obrzęk w ciągu 3,5 dnia od rozpoczęcia
stosowania, bez efektów ubocznych. Preparat
może być stosowany w połączeniu z terapią
farmakologiczną.

Proteazy grzyba Aspergillus oryzae mają właściwości przeciwzakrzepowe oraz wspierają szybszą
regenerację tkanek.

Bromelina zawarta w łodygach ananasa pomaga
kontrolować rozwój stanu zapalnego, wspiera
powrót do zdrowia po urazie, ma działanie przeciwzakrzepowe.

Werbaskozyd, glikozyd zawarty w ekstrakcie
z dziewanny, hamuje ekspresję tlenku azotu.

Escyna, saponina występująca w nasionach kasztanowca, zmniejsza przepuszczalność naczyń
włosowatych, wykazując działanie przeciwobrzękowe. Zwiększa napięcie ścian naczyń krwionośnych
i wspomaga ich kurczliwość.

EPA i DHA zawarte w oleju z ryb wspierają
prawidłową funkcjonalność uszkodzonej tkanki.

Dowiedz się więcej!
1 tabletka = 800 mg

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.00_150622

DRENALASE PET MINI
CANE E GATTO
BROMELINA, ESCYNA,
WERBASKOZYD
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

0-10 kg

1 tabletka
jeden raz dziennie

11-25 kg

2 tabletki
jeden raz dziennie

1 tabletka
jeden raz dziennie

ilovet.pl

Drenalase Pet Mini
cane e gatto

20 tabletek
Zawartość 1 opakowania

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla kotów i psów ras małych i średnich.
Wsparcie prawidłowego drenażu płynów tkankowych u psów i kotów.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 tabletki (400 mg)

Sproszkowane łodygi ananasa

100,00 mg

Ekstrakt z nasion kasztanowca
zwyczajnego

36,00 mg

Dziewanna drobnokwiatowa

25,00 mg

Lespedeza

20,00 mg

Witamina C

Drenalase Pet Mini cane e gatto – tabletki to
mieszanka paszowa uzupełniająca dla kotów
i psów ras małych i średnich o zmodyfikowanym
uwalnianiu.
Zawarte w preparacie: łodygi ananasa, ekstrakt
z nasion kasztanowca, dziewanna, lespedeza oraz
witamina C wspierają prawidłowy drenaż płynów
tkankowych.
Zalecany do stosowania przed i po zabiegach
chirurgicznych, w przypadkach obrzęków pojawiających się w wyniku: urazu, poparzenia, zakażenia
bakteryjnego, wirusowego, kontaktu z substancją
chemiczną.

5,00 mg

Działanie
Składniki Drenalase Pet Mini cane e gatto pomagają
zredukować obrzęk w ciągu 3,5 dnia od rozpoczęcia
stosowania, bez efektów ubocznych. Preparat może
być stosowany w połączeniu z terapią farmakologiczną.

Proteazy grzyba Aspergillus oryzae mają właściwości przeciwzakrzepowe oraz wspierają szybszą
regenerację tkanek.

Bromelina zawarta w łodygach ananasa pomaga
kontrolować rozwój stanu zapalnego, wspiera
powrót do zdrowia po urazie, ma działanie przeciwzakrzepowe.

Werbaskozyd, glikozyd zawarty w ekstrakcie
z dziewanny, hamuje ekspresję tlenku azotu.

Escyna, saponina występująca w nasionach kasztanowca, zmniejsza przepuszczalność naczyń
włosowatych, wykazując działanie przeciwobrzękowe. Zwiększa napięcie ścian naczyń krwionośnych
i wspomaga ich kurczliwość.

EPA i DHA zawarte w oleju z ryb wspierają
prawidłową funkcjonalność uszkodzonej tkanki.

Dowiedz się więcej!
1 tabletka = 400 mg

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.00_150622

PROSTAPET
CANE
KWAS FOLIOWY,
OMEGA-3, MELOFEED
®

Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

ilovet.pl

<25 kg

1 saszetka 2,5 g
jeden raz dziennie

≥25 kg

2 saszetki 2,5 g
jeden raz dziennie

30 saszetek

Prostapet cane
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie w poprawie jakości nasienia oraz ochronie i poprawie
funkcjonowania gruczołu krokowego u psów.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 saszetki (2,5 g)

Prostapet cane – żel smakowy jest mieszanką
paszową uzupełniającą dla psów z zawartością
oleju z ryb, cynku, selenu oraz witamin E i A, która
wspiera prawidłowe funkcjonowanie prostaty.

260,00 mg

Olej z ryb
w tym
EPA
DHA

91,00 mg
65,00 mg

Cynk

Zalecany do stosowania:

49,70 mg

Witamina A

500 IU

• w celu wspierania prawidłowego funkcjonowania
prostaty u psów, szczególnie powyżej 8 r.ż.

Witamina E

5,00 mg

• profilaktycznie w celu zapobiegania przerostowi
prostaty

Selen

• w celu poprawy jakości nasienia u reproduktorów

120,00 μg

• w celu utrzymania prawidłowych funkcji
rozrodczych u psów

Działanie
Bakterie probiotyczne Lactobacillus reuteri NBF DC
PRO poprawiają i przywracają prawidłową
przepuszczalność jelit, a także pozytywnie wpływają
na utrzymanie stanu eubiozy jelitowej. Przyczyniają
się do poprawy odpowiedzi immunologicznej
organizmu.

Cynk hamuje aktywność enzymu przekształcającego testosteron w DHT (5-alfa-reduktaza), dzięki
czemu przyczynia się do utrzymania prawidłowej
gospodarki hormonalnej samców. Jest fizjologicznie
obecny w dużych stężeniach w nasieniu, jego
suplementacja wspiera prawidłowe funkcjonowanie
plemników.

Melofeed®, czyli kompleks z melona, pozytywnie
wpływa na aktywację dysmutazy ponadtlenkowej
(SOD), intensyfikując działanie antyoksydacyjne.
Zapobiega stresowi oksydacyjnemu, który jest
jednym z czynników powodujących przerost
prostaty.

Witamina E i selen wpływają na poprawę i utrzymanie naturalnej obrony przeciw wolnym rodnikom
na poziomie fosfolipidów błon komórkowych.

Kwasy omega-3 (DHA i EPA) ograniczają obecność
cytokin prozapalnych, zapobiegając powstawaniu
stanów zapalnych gruczołu krokowego.

Dowiedz się więcej!
1 saszetka = 2,5 g

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.001_010221

PROGENY PET
CANE E GATTO
KWAS FOLIOWY,
WITAMINY Z GRUPY B,
L. REUTERI
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

na każde 10 kg
masy ciała

1 saszetka
jeden raz dziennie

1 saszetka
jeden raz dziennie

ilovet.pl

Progeny Pet cane e gatto

60 saszetek

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie okresu rozrodczego u psów i kotów.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 saszetki (2 g)

Olej z ryb
w tym
EPA
DHA

275,50 mg

Arginina

100,00 mg

96,40 mg
68,80 mg

Lactobacillus reuteri NBF DC PRO
(inaktywowane termicznie)

25,00 mg

Cynk

20,00 mg

Witamina C

5,50 mg

Kwas foliowy

5,00 mg

Witamina A

200 IU

Witamina E

2,20 mg

Niacynamid

500,00 μg

Ryboflawina

262,00 μg

Żelazo

110,00 μg

Selen

90,00 μg

Witamina B1

73,00 μg

Witamina B6

67,00 μg

Mangan

29,00 μg

Miedź

25,00 μg

Witamina B12

12,00 μg

Biotyna

5,50 μg

Progeny Pet cane e gatto – żel smakowy dzięki
swoim szczególnym właściwościom wspiera przygotowanie do rui oraz reprodukcji.
Preparat zalecany jest w okresach aktywności reprodukcyjnej i jako wsparcie prawidłowej płodności.

Działanie
Kwasy omega-3 (EPA i DHA) ułatwiają syntezę
cytokin prozapalnych (IL-1), przyczyniając się do
zwiększenia naturalnej odpowiedzi przeciwzapalnej
organizmu. Co więcej, wspomagają pracę łożyska
w czasie ciąży oraz pozytywnie wpływają na
prawidłowy rozwój układu neurologicznego zarodka.
Cynk mikrokapsułkowany wspiera prawidłowy rozwój układu nerwowego płodu, natomiast prawidłowy
poziom cynku pomaga zapobiegać przedwczesnemu rozwiązaniu ciąży.
Kwas foliowy wspomaga prawidłowy rozwój i funkcjonowanie łożyska, ułatwia zapobieganie rozszczepieniu kręgosłupa oraz podniebienia i wargi. Jest
niezbędny podczas proliferacji i różnicowania tkanek
embrionalnych.
Witamina E wspiera prawidłowe funkcjonowanie
ciałka żółtego i łożyska oraz ma właściwości przeciwutleniające. Natomiast w okresie ciąży pomaga
zapobiegać stanowi przedrzucawkowemu.
Witamina B12 (cyjanokobalamina) ułatwia zapobieganie niedoborom, uzupełniając szczególne zapotrzebowanie matki w okresie ciąży, oraz wspiera
proces prawidłowej hematopoezy.
L-arginina wspomaga prawidłowe funkcjonowanie
układu krwionośnego, a także wspiera perfuzję
w łożysku, co przyczynia się do prawidłowego zaopatrzenia płodu w tlen.
Probiotyczne szczepy Lactobacillus reuteri NBF DC
PRO wspierają utrzymanie eubiozy jelitowej u matki,
jednocześnie pomagając zabezpieczyć mikrobiotę
noworodka.

60 × 2 g
Zawartość 1 opakowania

Dowiedz się więcej!
Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.00_25.02.22

CAREVIT DOG
CANE
WITAMINY,
MINERAŁY
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu w następujących dawkach:

ilovet.pl

≤10 kg

1 tabletka
jeden raz dziennie

11-25 kg

2 tabletki
jeden raz dziennie

26-40 kg

3 tabletki
jeden raz dziennie

>40 kg

4 tabletki
jeden raz dziennie

Carevit dog cane

100 tabletek

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów.

Zawartość 1 opakowania

Witaminy i minerały w wysokiej dawce dla psów w każdym wieku.
Nie zawiera fosforu i wapnia.

Skład

Zawartość 1 tabletki (440 mg)

Witamina A

0,287 IU

Witamina D3

0,025 IU

Witamina E

2,74 mg

Witamina C

5,30 mg

Witamina B6

55,00 µg

Kwas foliowy

9,00 µg

Mangan

0,09 mg

Cynk

0,98 mg

Witamina B12

250,00 μg

Witamina PP

62,00 mg

Witamina B1

55,00 µg

Witamina B2

250,00 µg

Biotyna

5,50 µg

Żelazo

0,69 mg

Miedź

0,10 mg

Wskazania
Carevit dog cane – tabletki to mieszanka paszowa
uzupełniająca dla psów w każdym wieku, szczególnie zalecana w przypadkach zwiększonego
zapotrzebowania na witaminy i minerały, takich
jak: aktywność reprodukcyjna, okres wzrostu,
ciąża i karmienie, aktywność sportowa, starość.

Działanie
Zadaniem preparatu jest zaspokojenie potrzeb
fizjologicznych w okresach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy i minerały: podczas
wzrostu, ciąży i karmienia, pracy (psy zaprzęgowe, psy tresowane), rekonwalescencji, niedoborów
wieku podeszłego.

Skład Carevit dog został opracowany w celu zlikwidowania niedoborów witaminowo-mineralnych
u psów, zgodnie z zaleceniami amerykańskiego
National Research Council.

Dowiedz się więcej!
1 tabletka = 440 mg

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.00_030420

CAREVIT ULTRA
CANE
PIERWIASTKI ŚLADOWE,
WITAMINY,
MINERAŁY
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu w następujących dawkach:

na każde 5 kg
masy ciała

ilovet.pl

1/2 saszetki
jeden raz
dziennie

Carevit Ultra cane

30 saszetek

Proszek smakowy.

Zawartość 1 opakowania

Źródło minerałów, witamin i pierwiastków śladowych dla psów dorosłych i starszych. Polecany jako
uzupełnienie diet domowych, eliminacyjnych, BARF oraz mieszanych.

Skład

Wskazania

Zawartość w 100 g proszku

Wapń

18,00 g

Potas

8,00 g

Fosfor

6,20 g

Chlor

4,00 g

Sód

2,00 g

Magnez

1,50 g

Żelazo

240,00 mg

Cynk

240,00 mg

Miedź

20,00 mg

Mangan

10,00 mg

Jod

Carevit Ultra cane – proszek smakowy jest
mieszanką paszową uzupełniającą opracowaną
z myślą o zbilansowaniu diety psów. Idealna w:
• dietach domowych
• dietach eliminacyjnych
• BARF i podobnych
• dietach mieszanych (karma + pokarm domowy)

5,00 mg

Selen

400,00 μg

Działanie
Formuła Carevit Ultra oparta jest na wytycznych
Europejskiej Federacji Producentów Karmy dla
Zwierząt Domowych FEDIAF oraz amerykańskiego
National Research Council.

Wysoka koncentracja minerałów, witamin
i pierwiastków śladowych bilansuje dzienne
zapotrzebowanie i wspiera optymalny stan
zdrowia.

Nie zawiera białek zwierzęcych. Nie zawiera
aromatów, barwników ani sztucznych substancji
konserwujących. Wolny od GMO oraz glutenu.

Dowiedz się więcej!
1 saszetka = 4 g

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.00_030420

ZINCOGEN PET ULTRA
CANE E GATTO
MANNANOOLIGOSACHARYDY, LIZYNA, CYNK
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

na każde 10 kg
masy ciała

1 tabletka
jeden raz dziennie

½ tabletki
jeden raz dziennie

ilovet.pl

Zincogen Pet Ultra
cane e gatto

30 / 60 tabletek
Zawartość 1 opakowania

Mieszanka paszowa dietetyczna przeznaczona do szczególnych
potrzeb żywieniowych dla psów i kotów.

Wsparcie układu odpornościowego psa i kota w okresach osłabienia lub rekonwalescencji.
Nowa formuła z lizyną, nukleotydami, witaminą C oraz MOS.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 tabletki (1550 mg)

Chlorowodorek L-lizyny

200,00 mg

Mannanooligosacharydy (MOS)

150,00 mg

Nukleotydy

100,00 mg

Witamina C

75,00 mg

Cynk

31,00 mg

Mangan

22,00 mg

Witamina E

16,00 mg

Beta-karoten
Enterococcus faecium

Zincogen Pet Ultra cane e gatto – tabletki
smakowe jest mieszanką paszową dietetyczną
stosowaną w uzupełnianiu substancji odżywczych
oraz rekonwalescencji.
Szczególnie zalecana do utrzymania
prawidłowych, naturalnych mechanizmów
obronnych organizmu psa i kota.

6,00 mg
1×10 12 CFU/kg

Echinacea angustifolia – ekstrakt

4,15 mg

Miedź

3,70 mg

Selen

0,07 mg

Działanie
Cynk odgrywa istotną rolę w zakresie wielu funkcji
organizmu i jest niezbędny do prawidłowego
działania układu odpornościowego.

Mannanooligosacharydy (MOS) przyczyniają się
do przywrócenia i utrzymania optymalnych warunków jelitowych poprzez wspieranie namnażania
„dobrych” bakterii i pobudzenie układu odpornościowego.

Echinacea wpływa na różnorodne funkcje układu
odpornościowego: zwiększa liczbę krążących
leukocytów, uaktywnia fagocytozę, wytwarzanie
cytokin i pobudza alternatywny proces odporności
humoralnej.

Lizyna jest aminokwasem pełniącym ważną rolę
szczególnie w okresie wzrostu kociąt oraz
u starszych kotów. Lizyna ma istotny udział
w przeciwdziałaniu herpeswirozie, wpływa na
hamowanie replikacji wirusa.

Dowiedz się więcej!
1 tabletka = 1550 mg

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.00_060320

SELEN PET
CANE E GATTO
OMEGA-3,
SELEN
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

≤10 kg

1 kapsułka
jeden raz dziennie

11-25 kg

2 kapsułki
jeden raz dziennie

>25 kg

3 kapsułki
jeden raz dziennie

1 kapsułka
jeden raz dziennie

ilovet.pl

60 kapsułek

Selen Pet cane e gatto
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie w przeciwdziałaniu przypadłościom
i chorobom starszych psów i kotów.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 kapsułki (800 mg)

Olej z ryb
w tym
EPA
DHA

562,00 mg

Witamina E

400,00 μg

Selen

Selen Pet cane e gatto – kapsułki miękkie jest
mieszanką paszową uzupełniającą zawierającą
substancje odżywcze (kwasy tłuszczowe omega-3
oraz selen) niezbędne w okresie starzenia się psów
i kotów.

101,00 mg
67,00 mg

30,00 μg

Działanie
Pomaga zapobiegać stanom zapalnym układu
mięśniowo-szkieletowego i zmianom zwyrodnieniowym w stawach bez efektów ubocznych, dzięki
działaniu przeciwzapalnemu kwasów omega-3 oraz
właściwościom przeciwutleniającym selenu oraz
witaminy E.

Chroni błony komórkowe przed negatywnym
wpływem wolnych rodników: wzmacnia odporność
oraz wspomaga wątrobę w jej normalnym funkcjonowaniu.

Pomaga zachować elastyczność tkanek.

Selen wpływa pozytywnie na liczebność oraz
ruchliwość plemników u osobników męskich w wieku
rozrodczym.

Dowiedz się więcej!
1 kapsułka = 800 mg

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.00_030420

CORACTIV
CANE E GATTO
OMEGA-3,
WITAMINA D
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

≤5 kg

1 kapsułka
jeden raz dziennie

6-10 kg

2 kapsułki
jeden raz dziennie

11-20 kg

3 kapsułki
jeden raz dziennie

>20 kg

4 kapsułki
jeden raz dziennie
1 kapsułka
jeden raz dziennie

ilovet.pl

CorACTIV cane e gatto

50 kapsułek

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie prawidłowej czynności serca dzięki wysokiej zawartości
kwasów tłuszczowych omega-3.

Skład

Wskazania

Zawartość 1 kapsułki (700 mg)

Olej z ryb
w tym
EPA (35%)
DHA EE (25%)
Witamina D

500,00 mg
150,00 mg
107,00 mg

CorACTIV cane e gatto – kapsułki miękkie jest
mieszanką paszową uzupełniającą dla psów
i kotów o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych EPA i DHA, które wspomagają prawidłowe
funkcje układu sercowo-naczyniowego.

2,50 mg

Działanie
Wspiera poprawę elastyczności i wytrzymałości
wszystkich błon komórkowych i mitochondriów
z zapewnieniem większej produkcji energii przez
mitochondria.

Zapewnia integralność błony komórkowej, co
skutkuje wydajniejszym działaniem pompy
wapniowej i sodowo-potasowej, a w konsekwencji
lepszą kurczliwością komórek mięśniowych,
zarówno sercowych, jak i szkieletowych.

Ogranicza obecność cytokin prozapalnych
(IL-1, TNF-α), które wykazują negatywne działanie
na kurczliwość z powodu wywoływania włóknienia.
Łagodzi anoreksję spowodowaną zarówno przez
cytokiny TNF-α, jak i IL-1.

Dowiedz się więcej!
1 kapsułka = 700 mg

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.000_290420

D.O.S. PET
CANE E GATTO
OMEGA-3, WITAMINY,
BETA-KAROTEN
Dawkowanie
Podawać bezpośrednio do pyska lub jako dodatek
do pokarmu codziennie w dawkach:

≤10 kg

1 kapsułka
jeden raz dziennie

11-25 kg

2 kapsułki
jeden raz dziennie

>25 kg

3 kapsułki
jeden raz dziennie
1 kapsułka
jeden raz dziennie

ilovet.pl

D.O.S. Pet cane e gatto

50 kapsułek

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.

Zawartość 1 opakowania

Wsparcie w stanach zapalnych oka oraz zjawiskach zwyrodnieniowych
pogarszających wzrok u psów i kotów.

Skład

Zawartość 1 kapsułki (900 mg)

EPA (omega-3)

84,00 mg

DHA (omega-3)

55,00 mg

Witamina C

19,50 mg

Witamina E

6,00 mg

Witamina A

3000 IU

Beta-karoten

1,80 mg

Wskazania
D.O.S. Pet cane e gatto – kapsułki miękkie jest
mieszanką paszową uzupełniającą zawierającą
składniki odżywcze takie jak kwasy tłuszczowe
omega-3 pochodzące z oleju z ryb, a także
witaminy E, C, A oraz beta-karoten dla utrzymania
prawidłowych funkcji wzroku u psów i kotów,
zwłaszcza w starszym wieku.

Działanie
Optymalna dawka DHA wspiera funkcje błon
komórkowych siatkówki, poprawia przewodzenie
bodźca świetlnego. Spowalnia procesy degeneracyjne soczewki i siatkówki.

Kompleks witaminy A i beta-karotenu regeneruje
nabłonki i poprawia widzenie skotopowe.

Kwas EPA wspiera mikrokrążenie w obrębie oka.

Dowiedz się więcej!
1 kapsułka = 900 mg

Pełny skład preparatu oraz więcej informacji
na jego temat znajdziesz na ilovet.pl
REV.01_250220

ilovet.pl

