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KOMPLEXNÍ VÝŽIVA KLOUBŮ PRO KONĚ

UNIKÁTNÍ OVĚŘENÁ KOMBINACE 
GLUKOSAMINU, CHONDROITINU A MSM

POMÁHÁ ZAJISTIT 
INTEGRITU CHRUPAVKY 
A SNÍŽIT RIZIKO JEJÍHO 
POŠKOZENÍ

NOVINKA ROKU 2017

OCHUCENO 
JABLEČNÝM PEKTINEM



Glukosamin
Odpovídá za správnou funkci chrupavky, její pevnost, pružnost a odolnost, 
přispívá k její regeneraci
Účinkuje pro� boles� a zánětu při artróze kloubů. 

Chondroi�n sulfát  
Chondroi�n sulfát dokáže zastavit ztrátu kloubní chrupavky, ke které při artróze 
masivně dochází. Při dlouhodobém užívání má příznivé účinky pro� boles� a 
zánětu kloubů. 

Methylsulfonylmethan (MSM)
Základní kámen pro stavbu bílkovin a pojivých tkání v těle. Pomáhá při tvorbě 
kolagenu a regeneraci chrupavky potřebné pro zdravý kloubní systém. Vykazuje 
an�oxidační účinky. 

Přípravek obsahuje v 1 kg tyto účinné látky: glukosamin sulfát – 355 g, 
chondroi�n sulfát – 133 g, MSM – methylsulfonylmethan – 444 g

ATLET MSM perorální 
prášek lze aplikovat:
ź hříbatům od 2. měsíce věku

ź sportovním a pracovním koním 
všech věkových kategorií

ATLET MSM perorální 
prášek účinně: 
ź vyživuje a chrání kloubní chrupavky 

a tkáně
ź zmírňuje boles� pohybového 

aparátu
ź zlepšuje pohyblivost a fyzickou 

výkonnost
ź zpomaluje další poškozování 

kloubních chrupavek
ź prodlužuje ak�vní věk zvířete

Hmotnost koně Denní dávka iniciační fáze 14 dní Denní dávka udržovací fáze

100 kg 4,5 g 1 odměrka 2,25 g 1/2 odměrky

200 kg 9,0 g 2 odměrky 4,50 g 1 odměrka

300 kg 13,5 g 3 odměrky 6,75 g 1,5 odměrky

400 kg 18,0 g 4 odměrky 9,00 g 2 odměrky

500 kg 22,5 g 5 odměrek 11,25 g 2,5 odměrky

600 kg 27,0 g 6 odměrek 13,50 g 3 odměrky

Jedno balení o hmotnos� 700 gramů je určeno pro:

Hříbata a mladé koně 
o hmotnos� 200 kg
14 dní 9 gramů/denně
128 dní 4,5 gramu/denně
celkem na 142 dní

Jedna odměrka (4,5 gramu) obsahuje:
1,59 gramů glukosaminu
0,599 gramů chondroi�nu
1,99 gramů MSM

Cena za balení 700 g:

817 Kč bez DPH

Velikost balení:
700 g, odměrka 4,5 gramu 

Dospělého koně
o hmotnos� 600 kg 
14 dní 27 gramů/denně
24 dní 13,5 gramů/denně
celkem na 38 dní

Pony, koně o hmotnos� 
400 kg
14 dní 18 gramů/denně
50 dní 9 gramů/denně
celkem na 64 dní

Délka užívání:  
Op�mální je podávat přípravek po dobu 
tří měsíců, následně udělat jeden až tři 
měsíce pauzu a poté v aplikaci přípravku 
opět pokračovat. 

Způsob použi�:
Prášek je možné podávat s kouskem 
potravy, zamíchat do jádra či melasy nebo 
podat přímo do huby. 

NOVINKANOVINKA

NOVINKA ROKU 2017 (duben)
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INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ NEMOCÍ POHYBOVÉHO APARÁTU 
S GLUKOSAMINEM, CHONDROITINEM, 
HYALURONANEM, KOLAGENEM A EXTRAKTEM 
Z KADIDLOVNÍKU (BOSWELLIA SERRATA)

K UDRŽENÍ VÝBORNÉ 
FUNKCE POHYBOVÉHO 
APARÁTU KONĚ, 
K REGENERACI POŠKOZENÉ 
KLOUBNÍ CHRUPAVKY

OCHUCENO 
JABLEČNÝM PEKTINEM

NOVINKA ROKU 2017



Glukosamin: Odpovídá za správnou funkci chrupavky, její pevnost, pružnost 
a odolnost, přispívá k její regeneraci.

Účinkuje pro� boles� a zánětu při artróze kloubů. Na rozdíl od analge�k 
a nesteroidních an�flogis�k je tento účinek opožděný, projeví se až po 4–6 týdnech 
pravidelného užívání. 

Chondroi�n sulfát: Chondroi�n sulfát dokáže zastavit ztrátu kloubní chrupavky, 
ke které při artróze masivně dochází. Při dlouhodobém užívání má příznivé účinky 
pro� boles� a zánětu kloubů. 

Hyaluronan sodný: V kloubu funguje jako lubrikans a tlumič nárazů. Má 
an�oxidační vlastnos�. Zvýšený příjem hyaluronanu sodného působí pro� 
degeneraci chrupavky a obnovuje její původní vlastnos�.

Boswellia serrata: Kadidlovník – důležitou složkou jsou boswellové kyseliny 
s pro�zánětlivým účinkem. 

Boswelová kyselina snižuje boles�vost pohybového aparátu. Dlouhodobé 
užívání má příznivý protek�vní vliv na chrupavku. Snižuje boles�vost a ztuhlost 
artro�ckého kloubu.

Kolagen: Jedná se o bílkovinu, která je základní stavební hmotou pojivových tkání. 
Zabezpečuje pevnost a pružnost tkání. 

Přípravek obsahuje v 1 kg tyto účinné látky: glukosamin sulfát – 400 g, 
hydrolyzovaný kolagen – 300 g, chondroi�n sulfát – 150 g, 
extrakt z Boswellia serrata – 65 g, hyaluronan sodný – 9 g 

Velikost balení: 600 g, odměrka 3,4 g 

ATLET BS perorální prášek 
lze aplikovat:
ź hříbatům od 2. měsíce věku
ź pro předcházení onemocnění 

pohybového aparátu
ź sportovním a pracovním koním všech 

věkových kategorií

ATLET BS perorální prášek 
účinně: 
ź vyživuje, regeneruje a díky vysokému 

obsahu hyaluronanu ak�vně obnovuje 
kloubní chrupavku

ź zpevňuje a posiluje vazy, zvyšuje 
odolnost pohybového systému 

ź zrychluje a zkvalitňuje hojení šlachových 
a kloubních poranění 

ź snižuje boles�vost 
ź urychluje rekonvalescenci 

po ortopedických zákrocích

Hmotnost koně Iniciační dávka prvních 14 dní užívání denně Udržovací dávka denně

100 kg 3,4 g 1 odměrka 1,7 g 1/2 odměrky

200 kg 6,8 g 2 odměrky 3,4 g 1 odměrka

300 kg 10,2 g 3 odměrky 5,1 g 1,5 odměrky

400 kg 13,6 g 4 odměrky 6,8 g 2 odměrky

500 kg 17,0 g 5 odměrek 8,5 g 2,5 odměrky

600 kg 20,4 g 6 odměrek 10,2 g 3 odměrky

Jedno balení o hmotnos� 700 gramů je určeno pro:

Hříbata a mladé koně 
o hmotnos� 200 kg
14 dní 6,9 gramů/denně
148 dní 3,4 gramu/denně
celkem na 162 dní

Pony, koně o hmotnos� 
400 kg
14 dní 13,6 gramů/denně
60 dní 6,8 gramů/denně
celkem na 74 dní

Dospělého koně 
o hmotnos� 600 kg 
14 dní 20,4 gramů/denně
31 dní 10,2 gramů/denně
celkem na 45 dní

Délka užívání: Přípravek podávejte op�málně 
tři měsíce, potom udělejte 1–3 měsíce pauzu 
a přípravek opět nasaďte.

Jedna odměrka (3,4 gramu) obsahuje:
1,36 gramů glukosaminu
0,51 gramů chondroi�nu
1,02 gramů kolagenu
0,031 gramů hyaluronanu
0,221 gramů extraktu Boswellia serrata

Způsob použi�: Doporučené podání v malém 
množství chutného vlhkého krmiva (např. 
melasa, mírně navlhčené jádro atd.)

Cena za balení 600 g:

1 035 Kč bez DPH

NOVINKANOVINKA

NOVINKA ROKU 2017 (duben)
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Cena za 700g balení: 817 Kč (bez DPH)

Výživa, ochrana a regererace kloubních 
chrupavek a tkání, zmírnění bolesti 
pohybového aparátu

Nakupte  balení přípravku 1  

a získáte navíc 

 bonusy: 2

ź FRESH HORSE perorální gel – balení 12,4 g

ź ENERGY BOOSTER BIOVETA – balení 20 g

SPECIÁLNÍ 
NOVINKANOVINKA

Žádejte u svých 
distributorů

+

+
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Cena za 600g balení: 1035 Kč (bez DPH)

Výživa, ochrana a regererace kloubních 
chrupavek a tkání s přírodním extraktem 
Boswellia serrata pro zmírnění zánětu 
a bolesti pohybového aparátu

+

+

NOVINKANOVINKA

Žádejte u svých 
distributorů

Nakupte  balení přípravku 1  

a získáte navíc 

 bonusy: 2

ź FRESH HORSE perorální gel – balení 12,4 g

ź ENERGY BOOSTER BIOVETA – balení 20 g

Platnost od 1. 4. do 30. 4. 2017

PRODEJNÍ AKCE
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KVALITA 

VÍTĚZÍ 

NAD INFEKCÍ

KUPUJTE V DUBNU V AKCI 1+1KUPUJTE V DUBNU V AKCI 1+1



Výhody aplikace 
potencovaných 
sulfonamidů:

ź Velmi rychlá 
absorpce 
a vysoké hladiny 
v tkáních. 

Rozpustnost ź
v tucích 
umožňuje 
efektivní léčbu 
infekcí 
dolních cest 
dýchacích.

Skvěle ź
tolerován 
hříbaty! 

Minimální ź
negativní efekt 
na střevní 
mikroflóru.

Perorální pasta pro koně k léčbě 
bakteriálních infekcí u koní

Obsah aplikátoru je určen pro koně 
o hmotnos� až 600 kg 

Účinek pro� nejčastějším původcům 
infekcí u koní včetně streptokoků

Vynikající resorpce po perorální aplikaci 

Pasta je velmi chutná díky sukralóze 
a chutná po jablkách

Výhodné balení po 5 aplikátorech

Nejvýhodnější cena na trhu

EFEKT PROTI 
GRAM POZITIVNÍM 
I GRAM NEGATIVNÍM  

Vysoce citlivé bakterie: 
Escherichia, Streptococcus, Proteus, 
Salmonella, Pasteurella, Shigella, 
Haemophilus, Corynebacterium, 
Ac�nobacillus

Citlivé bakterie: 
Staphylococcus, Neisseria, 
Klebsiella, Fusiformis, 
Corynebacterium, Clostridium, 
Bordetella

Středně citlivé bakterie: 
Moraxella, Nocardia, Brucella

Rezistentní bakterie: 
Mycobacterium, Leptospira, 
Pseudomonas, Erysipelothrix

Aplikace: jednou denně 
v dávce 30 mg/kg ž. hm.

Doporučený způsob aplikace: 
na lačno – potrava může 
interferovat se vstřebáváním pasty 
z trávicího traktu

Široké indikační rozmezí:
n kontaminované rány, celuli�da, pyodermie

n bakteriální infekce dýchacích cest

n onemocnění periodontu, periapikální absces

n cholangiohepa��da

n omfaloflebi�da, 
neonatální sepse

n cys��da

Výhodná prodejní akce 

1 + 1

Aplikátor o hmotnos� 54 g obsahuje kombinaci dvou účinných látek

Cena za balení 5 × 54 g:  995 Kč bez DPH

od 1. 4. do 30. 4. 2017

V akci nakoupíte jeden 
aplikátor za 99,50 Kč bez DPH

Sulfadiazinum (288,2 mg) a Trimethoprimum (58 mg) 
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 ODPOVĚDI

VAŠE 
OTÁZKY – NAŠE

Nejen při  návštěvách našich 
obchodních zástupců, ale i zde na 
stránkách zpravodaje Bioveta 
News bychom Vám rádi odpověděli 
na dotazy týkající se přípravků 
z našeho portfolia. 
Věříme, že naše odpovědi budou 
dostačující, objasní danou proble-
matiku a pomohou Vám rychle se 
orientovat v našem neustále se 
rozrůstajícím sortimentu příprav-
ků. Pokud máte další odborné 
dotazy k přípravkům, které nebyly 
v časopise Bioveta News uvedeny, 
zašlete nám je, rádi na ně odpoví-
me v příštím vydání.

 Je možná časná vakcinace telat proti respiratorním chorobám
 vakcínou BioBos Respi 3 inj.?

Vakcína BioBos Respi 3 inj. je polyvalentní vakcína určená k preventivní ochra-
ně zejména telat a mladého skotu proti nejčastěji se vyskytujícím respiratorním 
onemocněním, a to bovinnímu respiračnímu syncytiálnímu viru, viru parain-
fluenzy 3 a bakteriálním kmenům jako Mannheimia (Pasteurella) haemolytica 
serotypu A1. Doporučuje se vakcinovat telata od 8 týdnů věku s revakcinací 
za 2 - 4 týdny vakcinační dávkou 2 ml. s.c. V případě nutnosti lze však i provést 
časnou vakcinaci již od 2 týdnů stáří telat s následnou revakcinací za 2-4 týdny. 
Aplikaci je třeba zahájit v době před výskytem prvních klinických příznaků 
onemocnění telat. Po revakcinaci přetrvává imunita nejméně 6 měsíců. Další 
revakcinace se v případě potřeby doporučuje v intervalu 6 měsíců po provede-
ní základní imunizace. 

Pište nebo volejte:
MVDr. Jiří Bartl 
Obchodní ředitel 
pro Českou republiku
Bioveta, a. s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
e-mail: bartl.jiri@bioveta.cz
tel: 602 522 493

 Lze použít přípravek Biodexin lotio i k léčbě akutních otitid u psů?

Přípravek Biodexin lotio je díky svému jedinečnému složení s obsahem účin-
ných látek, jako jsou chlorhexidin diglukonát roztok 0,5 ml, silice čajovníku 
australského, dexpanthenol a propylenglykol, současně kosmetický i léčebný 
preparát. Chlorhexidin má vynikající baktericidní efekt proti celé řadě bakte-

riálních původců, vyskytujících se 
v ušním zvukovodu, dále proti 
kvasinkám, které při přemnožení 
bývají často původci otitid. 

Obsažený extrakt čajovníku má 
protizánětlivý a spolu s dexpanthe-
nolem i hojivý efekt. Propylenglykol 
navíc dobře rozpouští ušní cerumen, 
který je dobrou živnou půdou pro 
množení patogenů.

Lze tedy charakterizovat Biodexin 
lotio jako skvělý preventivní, ale 
částečně i léčebný přípravek, který 
napomáhá řešit i počínající záněty 
zvukovodu u psů. V těžších klinických 
případech je vhodným doplňkem při 
současné  léčbě  oto log ickými 
antibiotiky (Otimix, Otibiovin gtt.).

?

?
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 Doporučujete přípravek EQUIMOXIN 18,92 mg/g perorální gel 
 pro řešení infestace koní malými strongylidy?  

EQUIMOXIN 18,92 mg/g perorální gel s obsahem moxidektinu je známý svou 
vynikající účinností proti nejčastějším parazitům koní, malým strongylidům. 
Jeho efekt proti malým strongylidům je téměř stoprocentní. Jak ukázaly 
výsledky studie zahraniční farmaceutické společnosti, ve srovnání s fenbenda-
zolem, kde je eliminace malých strongylidů pouze 42%, je účinek moxidektinu 
100%. Znamená to tedy, že pro chovy s malými strongylidy představuje 
EQUIMOXIN 18,92 mg/g perorální gel pohotové a spolehlivé řešení. Dále je 
třeba zdůraznit a mít na paměti, že indikací pro aplikaci EQUIMOXIN 
18,92 mg/g perorální gel jsou hlavně chovy, které se dlouhodobě potýkají 
s obtížně zvládnutelnými a rezistentními parazitózami koní. Z těchto důvodů 
doporučujeme také používat EQUIMOXIN 18,92 mg/g perorální gel zejména 
při příchodu nových koní do stáda.

 Proč je rozdíl v dávkování 
xylazinu na kilogram živé 
hmotnosti u lyofilizovaného 
přípravku XYLASED 500 mg 
a XYLASED 100 mg/ml injekční 
roztok? 

Je to otázka lyofilizace přípravku 
XYLASED 500 mg. Xylazin je citlivý na 
teplotu a při výrobě v průběhu 
lyofilizace dochází k částečnému 
snížení účinnosti. Proto je třeba 
u lyofilizovaného přípravku XYLASED 
500 mg aplikovat při anestezii skotu 
dávku při horní hranici dávkovacího 
rozmezí 0,05–0,3 mg/kg intra-
muskulárně. Přípravek XYLASED 
100 mg/ml je vyroben jako injekční 
roztok a není tepelně upravovaný, 
proto jsou dávky v mg/kg živé 
hmotnosti zvířete k anestezii skotu 
nižší: 0,03–0,1 mg/kg ž. hm. intra-
muskulárně.

?

?

?

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Z PRAXE

 Kdy doporučujete aplikovat 
v chovu koní antiparazitární gel 
EQUIMOXIN 18,92 mg/g? 

A n t i p a r a z i t á r n í  p ř í p r a v e k 
EQUIMOXIN 18,92 mg/g (účinná 
látka moxidektin) doporučujeme 
spíše než pro opakované odčervení 
(několikrát do roka) k rotaci účinných 
látek v chovu v průběhu roku a pro 
účely terapeutické.  Obzvláště 
vhodná je aplikace gelu EQUIMOXIN 
18,92 mg/g při příchodu nového 
koně do stáda, kdy chceme zajistit 
stoprocentně efektivní dehelminti-
zaci. Také současné jarní období je 
nejvhodnější k boji proti encystova-
ným stádiím malých strongylidů, 
p r o t i  n i m ž  p ů s o b í  p r á v ě 
EQUIMOXIN 18,92 mg/g velmi 
razantně a spolehlivě. 

?

 U stáda masného skotu, které je v mé péči, jsem nedávno 
diagnostikoval trichofytózu. Chci se zeptat, jaké je doporučení Biovety 
na léčebné použití vašich vakcín?

Doporučení Biovety je zcela jednoznačné. Při léčebné vakcinaci je nutno použít 
TRICHOBEN, živou vakcínu, která má výrazně vyšší imunogennost než 
TRICHOBEN AV. Již několik let je TRICHOBEN zaregistrován v inovované 
formě. Hlavní změny proti původní verzi jsou ve velikosti dávky, která je 2 ml 
pro skot do 3 měsíců a 4 ml pro starší jedince. Další změnou je to, že preventivní 
i léčebná dávka je stejná. Při zahájení terapie je nutné vakcinovat celé stádo 2×, 
optimálně v intervalu 10–14 dní a následně pokračovat u novorozených telat. 
V některých případech je vhodné aplikovat ještě třetí dávku. Vakcína 
TRICHOBEN AV je určena k preventivní vakcinaci stád, v nichž není klinický 
výskyt trichofytozy.  Hlavní výhodou této inaktivované vakcíny je vyšší bezpeč-
nost při vlastní přípravě před aplikací a následné manipulaci.
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Vážené kolegyně a kolegové,

máte-li zájem o některou z nově nabízených 
odměn v rámci věrnostního systému 
Banka Bioveta, stačí udělat pouze 
dva následující kroky: 

BANKA BIOVETA

Stručná pravidla věrnostního systému 
Banka Bioveta
Každý klient naší "Banky Bioveta" má založena dvě 
konta – bodové a zlaťákové.  
Na BODOVÉ konto se za nákup přípravků Biovety 
načítají BODY. Každý výrobek má odlišnou bodovou 
hodnotu (viz přiložený seznam). Za body má každý 
klient nárok na získání odměny, a to:
a) veterinární přípravky z por�olia Biovety v hodnotě 

rovnající se maximálně počtu bodů na bodovém 

1 zlaťák 2 zlaťáky

Obchodní reprezentan� Biovety:
MVDr. Kamila Růžičková – 724 071 595 
MVDr. Jan Zobač – 602 774 873
MVDr. Tomáš Dymáček – 777 079 728
MVDr. Jiří Bartl – 602 522 493 
MVDr. Fran�šek Šlechta – 602 476 680 
Aleš Kroupa – 602 793 008 

Manažerka Banky Bioveta:
MVDr. Hana Hanžlová – 517 318 601 

Máte na svém kontě zlaťáky? 
Vyměňte je za atrak�vní odměny 

l Poukaz na posezení ve vinném sklípku 
na jižní Moravě pro dvě osoby nebo

l Poukaz na rybolov pro jednu osobu nebo
l Poukaz na rodinné celodenní vstupné 

do Vodního světa v Aquapalace Praha
l Poukaz na nákup v internetové obchodě MALL 

v hodnotě 2 500 Kč

l Poukaz na posezení ve vinařství Sonberk 
pro dvě osoby nebo  

l Poukaz na wellnes pobyt v Jizerských horách 
pro dvě osoby nebo

l Poukaz na nákup odborné veterinární literatury 
v nakladatelství Medicus Veterinarius v hodnotě 
5 000 Kč nebo

l Poukaz na nákup v internetové obchodě MALL 
v hodnotě 5 000 Kč

kontě; cena přípravků se počítá včetně DPH; 
vybrané veterinární přípravky jsou klientovi 
následně fakturovány za zvýhodněnou cenu 
1 Kč + DPH, nebo

b) finanční kompenzace v případě poskytování 
marke�ngových služeb rovnající se polovině počtu 
bodů na bodovém kontě.
Na ZLAŤÁKOVÉ konto se načítá finanční hodnota 
nakoupených přípravků z por�olia Biovety v Kč; 
za nakoupené přípravky v hodnotě 350 000 Kč 

bez DPH získává klient jeden zlaťák, za dalších 
350 000 Kč bez DPH druhý zlaťák atd.
Za zlaťáky má každý klient nárok na získání 
bonusové odměny, například dárkové poukazy na 
společenské akce pořádané Biovetou, wellness 
pobyty, na mobilní telefon aj. Vybraná bonusová 
odměna je klientovi fakturována za zvýhodněnou 
cenu 1 Kč + DPH.
Podrobná pravidla naleznete na www.bioveta.cz

1. Vyberte si 
konkrétní odměnu 

z naší aktuální 
nabídky atrak�vních 
odměn

Zavolejte svému obchodnímu 
zástupci Biovety nebo přímo manažerce 
Banky Bioveta (telefon 517 318 601), kteří 
mají on-line přehled o počtu vašich bodů 
a zlaťáků a kteří zařídí vše tak, abyste 
odměnu obdrželi co nejdříve

2.
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BANKA BIOVETA

3 zlaťáky

4 zlaťáky

8 zlaťáků

6 zlaťáků

l Poukaz na hon na bažanty pro jednu 
osobu nebo       

l Poukaz na wellness pobyt v Podkrkonoší 
(Trutnov) pro dvě osoby nebo

l Poukaz na nákup odborné veterinární 
literatury v nakladatelství Medicus 
Veterinarius v hodnotě 8 000 Kč nebo

l Poukaz na nákup v internetové obchodě 
MALL v hodnotě 8 000 Kč

l Poukaz na wellness pobyt v Českém 
Krumlově pro dvě osoby nebo

l Poukaz na nákup odborné veterinární 
literatury v nakladatelství Medicus 
Veterinarius v hodnotě 10 000 Kč nebo

l Poukaz na nákup v internetové 
obchodě MALL v hodnotě 10 000 Kč

l Poukaz na roman�cký pobyt 
na zámku Herálec u Humpolce 
pro dvě osoby nebo

l Poukaz na nákup odborné 
veterinární literatury 
v nakladatelství Medicus Veterinarius 
v hodnotě 14 000 Kč nebo

l Poukaz na nákup v internetové 
obchodě MALL v hodnotě 14 000 Kč 

l Poukaz na zájezd u cestovní 
kanceláře dle vlastního výběru 
v hodnotě 30 000 Kč 

l Uhrazení účastnického poplatku 
pro jednu osobu na WSAVA 2017, 
Kodaň, 25. – 28. 9. 2017

l Poukaz na nákup v internetové 
obchodě MALL v hodnotě 30 000 Kč

Poznámka: Ceny poukazů jsou uvedeny včetně DPH.
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Areál rodinného Vinařství U Kapličky spojující vinohrady, 
stylovou restauraci a vinné sklepy vytvořil poslední únorový 
pátek příjemné zázemí pro setkání Vás, veterinárních lékařů 
se zástupci společnos� Bioveta. 

Slavnostní večer zahájil ředitel společnos� Ing. Libor Bi�ner, CSc., který 
společně s MVDr. Jiřím Bartlem, obchodním ředitelem pro Českou republiku, 
představil horké novinky v por�oliu společnos� – kombinovanou vakcínu pro� 
psince a parvoviróze štěňat Biocan NOVEL Puppy, která doplnila řadu vakcín 
Biocan NOVEL, a dva inova�vní přípravky pro kloubní výživu koní, ATLET MSM 
a ATLET BS ve formě perorálního prášku.
Po vynikající terině husí foie gras a dančím konfitovaném kolínku byla 
zahájena prohlídka místních vinných sklepů. Během padesá�minutové řízené 
degustace všichni hosté, pod vedením zkušeného sommeliera, ochutnali 
vzorky sedmi vín, prohlédli si technologické zázemí výroby bílého i červeného 
vína a postupně prošli chodbami o délce 260 metrů. Vyhlášené Rulandské šedé 
z tohoto vinařství obdržel každý host jako dárek a poděkování za dlouhodobou 
spolupráci s Biovetou.
Skvělou večerní zábavu rozproudila ne zcela klasická cimbálová muzika 
Midnight Coffee Session, jejíž repertoár sahá od lidových písní ve vlastním 
aranžmá přes jazzové standardy, melodie z filmů a muzikálů, až po současnou 
populární hudbu. 
Společenský večer ve Vinařství U kapličky v Zaječí Vám pravidelně nabízíme 
v rámci odměn v bonusovém programu Banka Bioveta. Neváhejte a příště 
pojeďte s námi i Vy.

Ve stylové vinárně s krbem a udírnou jste si 
pochutnali na výtečném dančím konfitovaném 
kolínku s šípkovou omáčkou 

MVDr. Jiří Bartl v krátké prezentaci představil  
novinky z našeho sor�mentu

Vakcína Biocan NOVEL Puppy a perorální kloubní 
výživa pro koně ATLET MSM a ATLET BS - atrak�vní 
novinky pro jaro 2017, kterým byl věnován úvod 
slavnostního večera    

24. 2. 2017
Výborné víno 
ze Zaječí 
Vám chutnalo
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Příjemné setkání s MVDr. Radimem Pfeiferem a jeho paní

Ředitel společnos� Bioveta Ing. Libor Bi�ner, CSc. při představení nové vakcíny Biocan NOVEL Puppy

Velmi oblíbená degustace vzorků vína přímo u tanků

K tanci i poslechu hrála cimbálová kapela 
Midnight Coffee Session

Přivítání MVDr. Fran�ška Lejsala s manželkou, tradiční 
hruškovice při tom nesmí chybět

Nerezové nádrže o objemu 2000 litrů slouží 
k řízenému kvašení bílého vína

Prohlídka rotundy, která je spojená se stylovým 
archívem vín a je vyhloubena 12 metrů pod 
povrchem kopce

Ochutnávka v Moravském sklepě, který je napojen 
přímo na vinárnu a vytváří nádhernou kulisu pro 
ochutnávku a výklad místního sommeliera



I pro letošní veterinární výstavu VETfair 

jsme pro Vás připravili 

atraktivní prodejní akce 
na vybrané přípravky z našeho sortimentu, díky kterým se 

připravíte na nadcházející jarní a letní sezónu co nejlépe. 

Přijďte do naší expozice do Kongresového centra Aldis 

v Hradci Králové ve dnech 7. a 8. dubna 2017

Výměnou za dárkovou 

poukázku vloženou do tohoto 

čísla Bioveta News Vám naše 

hostesky předají drobnou

pozornost 

Dárek pro 
každého z vás

Zveme Vás do 

výstavní expozice 

Biovety 
prodejní akce na výstavě 

VETfair 2017 čekají na Vás

Dárek za nejvyšší 
objednávku – NOTEBOOK

Nejvyšší objednávka 
bude odměněna

Čeká na vás vynikající 
občerstvení:
n šunka 

n pivo 

n moravské koláčky 

n víno

Zveme Vás do 

výstavní expozice 

Biovety 
prodejní akce na výstavě 

VETfair 2017 čekají na Vás
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