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Dekujeme dárkem
za spolupráci a důvěru v roce 2018

Kupte HYALURONAN BIOVETA 5 × 6 ml a jako dárek navíc získáte ATLET MSM

PROSINCOVÁ
PRODEJNÍ AKCE
akce pla od 3. 12. 2018 do 28. 12. 2018

Kupte HYALURONAN

BIOVETA 5 × 6 ml v ceně 1 622 Kč bez DPH
a jako dárek navíc získáte ATLET MSM 700 g v ceně 817 Kč bez DPH
Objednávejte od 3. 12. do 28. 12. 2018 u distributorů veterinárních léčiv

PROSINCOVÁ
PRODEJNÍ AKCE
akce pla od 3. 12. 2018 do 28. 12. 2018

100 tablet

Kupte CANIVERM

forte tablety 100 × 0,7 g v ceně 1 649 Kč bez DPH
a jako dárek navíc získáte ATLET SIRUP 250 ml v ceně 350 Kč bez DPH
Objednávejte od 3. 12. do 28. 12. 2018 u distributorů veterinárních léčiv
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MVDr. Martina Albrechtová
nám sdělila své pozitivní zkušenosti:
„HYALURONAN BIOVETA 10 mg/ml injekční roztok a ATLET
SIRUP pro psy a kočky jsou unikátní přípravky se synergickým
a pozitivním účinkem na pohybový aparát psů a koček.”
Pozoruji vysokou
a dlouhodobou účinnost
bez nežádoucích
vedlejších reakcí
na organismus zvířat.

Používáte chondroprotek va
z produkce společnos Bioveta, a. s.?
Ano jistě. Hrají v mé praxi
nezastupitelnou roli. Používám je právě
pro unikátní kombinaci přírodních
a tělu vlastních látek. Pozoruji vysokou
a dlouhodobou účinnost bez
n e ž á d o u c í c h v e d l e j š í c h r e a kc í
na organismus zvířat.
Které přípravky používáte konkrétně?
ATLET SIRUP pro psy a kočky je
vynikající řešení kloubních problémů
mých pacientů. Výhodná
aplikovatelnost do krmiva, případně
přímo do tlamy. Díky ochucení není
problém s příjmem preparátu.
H o j n ě p o u ž í v á m AT L E T S I R U P
i u geriatrických koček díky výše
zmiňovaným pozi vům. Přehledné
dávkovací schéma, malé objemy dávek
a výhodná cena jsou ekonomickým
beneﬁtem pro mé klienty.

O krátký rozhovor na téma chondroprotektiv v ortopedické
terapii psů a koček jsme požádali MVDr. Martinu Albrechtovou,
dlouholetou chovatelku Molossů a veterinární lékařku
s mnohaletými zkušenostmi v kurativě malých zvířat.
Paní doktorko, jaký je Váš názor na léčiva s chondroprotek vním účinkem?
Chondroprotek va jako taková jsou pro mne nenahraditelnou součás mé praxe.
Pomáhají zlepšit hybnost pos žených kloubů, ulevují od boles a nezatěžují
metabolismus zvířete. Ponejvíce obsahují tělu vlastní látky, případně rostlinné
extrakty.
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Váš názor na HYALURONAN BIOVETA
10 mg/ml injekční roztok?
HYALURONAN BIOVETA 10 mg/ml
využívám jak v ortopedické, tak
v ophtalmologické indikaci. Jeho
vynikající lubrikační a pro zánětlivé
vlastnos si mohu nejlépe ověřit při
použi u očních problémů. Tento
výrobek využívám především při terapii
keratoconjunc vi s sicca a jako
doprovodnou léčbu vředů rohovky.
Také pro ortopedické pacienty je
HYALURONAN BIOVETA 10 mg/ml
spásou. Zvláště u akutních kloubních
problémů a těžkých boles vých

artro ckých stavů, kdy je po i.v. aplikaci dostupnost a účinnost kyseliny hyaluronové
skoro okamžitá a hlavně dlouhodobá. Mé osvědčené aplikační schéma
u psů je 3 ml pro toto v šes až osmi dávkách po 7 dnech. Toto schéma opakuji po 2–3
měsíční pauze a to dle klinického stavu pacienta.

Preferuji použití jak ATLETU SIRUP tak
i HYALURONANU 10 mg/ml injekčního roztoku
souběžně.
Kdy a jak zvažujete parenterální a kdy perorální formu podání?
U psů preferuji použi jak ATLETU SIRUP tak i HYALURONANU 10 mg/ml injekčního
roztoku souběžně. Mám s touto kombinací nejlepší terapeu cké výsledky. Jako
kompromis volím u zvířat, která z různých důvodů netolerují i.v. aplikaci, podkožní
podání. Při podkožní aplikaci pozoruji též velmi dobrou, s i.v. podáním totožnou,
klinickou odezvu. Lokální reakci podkoží v místě vpichu, ani případné podráždění žíly
jsem nikdy nezaznamenala a principiálně bych to ani neočekávala.

Použi přípravku
HYALURONAN BIOVETA 10 mg/ml INJEKČNÍ
ROZTOK u malých zvířat

Máte doma celkem velkou psí smečku.
Dva Molossy a Jack Russel Teriéra.
Co jejich klouby?
Azin a Tonda jsou naši šedesá kiloví
mazlíčci, kterým se bohužel ortopedické
problémy nevyhýbají. Díky ATLET
SIRUPU a HYALURONANU 10 mg/ml
injekčnímu roztoku se nám daří jejich
problémy s klouby držet pod kontrolou.
Fido (Jack Russel) je klasickým
zástupcem malých teriérů, takže pro něj
jsou chondroprotek va každodenní
n e z b y t n o s . Vz h l e d e m k j e j i c h
pravidelnému používání jsou všichni,
co se týká pohybového aparátu, ve velmi
dobré kondici.
Děkujeme za rozhovor
MVDr. Ladislav Křoustek, Bioveta, a. s. hovořil
s MVDr. Mar nou Albrechtovou

Použi přípravku
ATLET sirup pro psy a kočky

Přípravek obsahující vysoce účinnou nízkomolekulární
kyselinu hyaluronovou s ortopedickou a o almologickou
indikací.

Ochucený sirup k ochraně a regeneraci pohybového
aparátu psů a koček

INDIKACE:




INDIKACE

Ortopedické:






Akutní a chronické artrózy, polyartrózy
Subakutní a chronické artri dy
Akutní a chronické tendovagini dy, tendinózy a bursi dy
Osteochondrózy
Ochrana a podpora regenerace chrupavky po ortopedických
zákrocích




Doporučené denní dávkování:
Pes:
0–10 kg
10–20 kg
20–40 kg
40–60 kg

O almologické:







Při zvýšených nárocích na pohybový aparát.
V období rekonvalescence po ortopedických zákrocích
a po zraněních.
U zvířat predisponovaných ke kloubním onemocněním.
U ak vních, starých a obézních psů i koček jako prevence
poruch pohybového aparátu.

Akutní a chronické kera dy
Konjunk vi dy, keratokonjunk vi dy
Keratokonjunk vi s sicca (KCS)
Ulcus corneae
Poranění rohovky
Preven vně u plemen predisponovaných k onemocnění rohovky
a spojivky

Kočka:

2,5 ml
5,0 ml
10,0 ml
15,0 ml
2,5–5 ml

Preven vně podávejte denně
po 3 měsíce, poté jeden měsíc
vynechejte a opakujte další tři
měsíce.
Při diagnos kovaném
poškození pohybového
aparátu podávejte denně
dlouhodobě.
K perorálnímu podání.

Dávkování a způsob aplikce:
Intravenózní (subkutánní) aplikace
Psi, kočky:
Dávka: obvykle 3–5 ml.
Počet dávek: 3–7 dávek, op mum 5.
Interval mezi dávkami: 3–9 dní, op mum 7.
Topicky do spojivkového vaku:
Dávka/počet dávek: 1–2 kapky do oka (spojivkového vaku)
každé 2–12 hod.
Doba podávání: 5–60 dní, ev. permanentně (akutní zánět 5–7
dní, chronický zánět do zlepšení/vyléčení).
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„V přípravcích společnosti Bioveta, a. s. jsem
našla to, co ve své praxi potřebuji“
říká o léčebném i preventivním použití
chondroprotektiv u koní MVDr. Jitka Válková

Hřebec Medici, aktuální obyvatel areálu, přijatý
na regeneraci pohybového aparátu a psychiky, s MVDr. Válkovou

Náhled na použití chondroprotektiv ve své praxi nám poskytla
MVDr. Jitka Válková, která se ve svém areálu v Šajdických
Humencích zabývá mimo jiné také léčbou a rekonvalescencí koní.
Ve své hipiatrické praxi se specializuje zejména na pohybový
aparát.
Paní doktorko, s jakými ortopedickými pacienty se nejčastěji setkáváte?
Nejčastěji se setkávám s koňmi, kteří pacienty vlastně nejsou, nemají žádný problém,
a chceme v rámci preven vní medicíny udělat vše, aby tento problém nenastal. Tady
má výživa a chondroprotek va, jako její součást, nezastupitelnou roli. Majitelé koní
jsou často přesyceni lehce dostupnými informacemi a zapomínají se zeptat svého
veterináře co, kdy a proč má smysl použít. Je ale velmi vhodné jejich použi
s veterinářem konzultovat.

pohybového aparátu. V mé praxi se
nejčastěji setkávám s poškozením šlach
u kloubů potom s artrózami různého
stupně, nitrokloubními frakturami,
fyzi dami a dalšími profesními
onemocněními sportovních a dos hových
koní.

Co m máte na mysli?

Jaké účinné látky jsou pro Vás
v přípravcích nepostradatelné?
Nejlepší zkušenost mám s produkty
obsahujícími MSM, hydrolyzovaný kolagen
a s kyselinou hyaluronovou, popř.
v kombinaci s dalšími účinnými látkami.
Proto často využívám přípravek ATLET
MSM nebo ATLET BS.

Jednotlivé složky chondroprotek v
nemusí účinkovat jen na pohybový
aparát. Využi kyseliny hyaluronové
např. v o almologii je všeobecně
známá věc. Na základě některých
studií se dá také domnívat, že může
třeba pomoct i při léčbě nebo
prevenci žaludečních vředů. Dobrým
a osvědčeným pomocníkem u koní
s touto diagnózou (téměř každý
Hřebec Medici
sportovní kůň) je ale také
hydrolyzovaný kolagen. Je to prak cká kombinace protože
u sportovních koní je riziko onemocnění pohybového aparátu a vzniku žaludečních
vředů tak vysoké, že využít těchto doplňků jako prevence mi připadá velmi vhodné.
Hydrolyzovaný kolagen používám například také jako podporu při plošných zraněních
a to nejen perorální aplikaci, ale i lokální.
Chondroprotek va se ale samozřejmě v dr vé většině používají v prevenci nebo terapii

Maja - westernová klisna a jení majitelka
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Která aplikační forma se Vám zdá
nejefek vnější? U kterých koní byste
volila aplikaci i.v., u kterých naopak
volíte perorální aplikaci?
Samozřejmě, že i.v. aplikace kyseliny
hyaluronové v přípravku HYALURONAN
BIOVETA 10 mg/ml injekční roztok je
velmi efek vní. Pokud ji podáte koni,
který daný přípravek potřebuje, efekt se
dostaví téměř během pár hodin.
Na druhou stranu léčba nebo podpora
pohybového aparátu je běh na dlouhou
trať a bez adekvátních doplňků výživy by
se nedalo obejít. V tomto případě jsou
pro mě nepostradetelná přípravky ATLET
MSM a ATLET BS. Proto obě aplikační
fo r my ko m b i n u j i ve s c h é m at u
individuálně nastaveném pro daného
pacienta.

S oblibou používám
dlouhodobě terapeuticky
nebo preventivně perorální
doplňky výživy a jako
nástavbu přidávám i.v.
podání kys. hyaluronové
v přípravku HYALURONAN
BIOVETA 10 mg/ml
ve vhodných intervalech
a různém počtu dávek.

Jaká aplikační schémata se Vám
u chondroprotek v osvědčila?
S oblibou používám dlouhodobě
terapeu cky nebo preven vně perorální
doplňky výživy a jako nástavbu přidávám
i.v. podání kyseliny hyaluronové
v přípravku HYALURONAN 10 mg/ml
injekční roztok ve vhodných intervalech
a různém počtu dávek. V úvodu každé
kúry by v perorálních přípravcích podle
mě nemělo chybět MSM. Kyselinu
hyaluronovou nitrožilně podávám
nejčastěji v 2–6 aplikacích s intervalem
3–10 dnů, podle diagnózy a odpovědi
pacienta na aplikaci.

Ošetřujete pouze koně
s ortopedickými po žemi nebo řešíte
u sportovních koní také prevenci?
Prevenci řeším velmi často. Sportovně
využívaní koně jsou vystaveni někdy až
extrémní zátěži. U takových koní se
terapie skládá ze tří stěžejních stádií:
příprava na sportovní sezonu, udržení
op mální výkonnos zdraví během ní,

Sajgon na dráze s MVDr. Jitkou Válkovou

a regenerace po sezoně. Perorální přípravky se často podávají téměř souvisle nebo
s malými pauzami. Intravenózní kyselinu hyaluronovou jsem dříve využívala více jako
regeneraci po sezoně nebo přípravu na ni, dnes ji ale spíše zařazuji v sezoně, protože
koně poté lépe snáší zátěž jednotlivých sportovních klání a po sezoně nejsou zdaleka
tak opotřebovaní. Důležité je koně na dos h nejen připravit, ale také jej po něm
zregenerovat. U dos hových koní dávám kyselinu hyaluronovou v přípravku
HYALURONAN BIOVETA 10 mg/ml injekční roztok v 1–3 aplikacích v rozmezí 3–7 dnů,
s m, že poslední dávka je 1–3 dny před dos hem. Toto opakujeme před každým
dos hem nebo několikrát v sezoně. Nutno podotknout, že se nejedná o doping. Koně
se po dos hu lépe zregenerují.
Používáte tyto přípravky také u jiných kategorií než jsou sportovní koně?
Samozřejmě. Mnohdy jde také o koně z hobby sektoru, někdy jsou tyto koně využíváni
velmi intenzivně. Léčbu nebo prevenci boles ve své praxi řadím na vysokou pozici
u všech kategorií koní a tyto přípravky jsou nám dobrým nástrojem.
Vyhovuje vám složení přípravků ze sor mentu společnos Bioveta a. s. (ATLET
MSM, ATLET BS, HYALURONAN 10 mg/ml injekční roztok)?
Ano, v přípravcích jsem našla vše, co ve své praxi potřebuji. Mají rozumně vytvořenou
recepturu, dá se s nimi na sebe navazovat. S použi m všech těchto přípravků
společnos Bioveta a. s. jsem velmi spokojena a mohu je doporučit.
MVDr. Kamila Růžičková, Bioveta, a.s. hovořila s MVDr. Jitkou Válkovou

Parkurový valach Lawrenc, přijatý na doléčení ran po odstranění mnohočetných sarkoidů a na regereci
pohybového aparátu
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Mgr. Michal Janča, Ph.D.

Chondroprotektiva
jako léky k prevenci rozvoje a léčbě degenerativních kloubních onemocnění
a poškození musculo skeletálního aparátu. Vyrábíme je pro Vás v nejvyšší kvalitě.

Zdravý kloub je základ pro aktivní a spokojený život zvířete.
Kloubní chrupavka spolu s kloubní tekutinou a vazy odpovídá
za dokonalou a bezbolestnou pohyblivost kloubu. Tyto struktury
účinně tlumí všechny nárazy, vlivy tlaku i tahu vznikající při
pohybu.
Osteoartróza je onemocnění kloubů, při kterém dochází
k degeneraci kloubní chrupavky. Cílem medikamentózní léčby je
zpomalení či zastavení degenerace chrupavky, případně pomoci
její regeneraci a snížení probíhajícího zánětu. Léky používané
k terapii osteoartrózy snižují bolest a zlepšují funkci postižených
kloubů. Chondroprotektiva působí preventivně, nebo zpomalují,
či zastavují progresi artrózy a snižují její klinické projevy
(snížená pohyblivost, bolestivost kloubu/ů).
Mezi látky s chondroprotek vním účinkem patří ponejvíce kyselina hyaluronová,
glukosamin sulfát a jemu podobné sloučeniny, chondroi n sulfát, kolagen, MSM,
a Bosweliový extrakt jež jsou potom v ideálních kombinacích vhodné pro daný druh
zvířat.
Jednou ze seriózních metod, které pomáhají chránit kloubní chrupavku, jsou injekce
kyseliny hyaluronové (HA), která je jinak přirozenou součás chrupavky a také kloubní
teku ny. Tu injekce doplňují a zpomalují tak rozvoj artrózy.
Nedostávají ji však jen pacien s artrózou, ale preven vně někdy i sportovní koně,
pokud se u nich objeví signály pře žení kloubů. Injekce s HA jim pomáhají v tom, aby si
chrupavku zachovali co nejdéle a v co nejlepším stavu. Touto formou jsou injekce
podávané intravenózně pro psy, kočky a koně. HYALURONAN BIOVETA 10 mg/ml
injekční roztok má dávkování v několika injekcích s krátkým časovým odstupem, které
zajis maximální dostupnost vysoké dávky nízkomolekulárního hyaluronanu sodného
pro kloub.
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Dle způsobu podání máme
medikamenty také podávané perorálně,
jejichž účinek je postupný. Přípravky
ATLET MSM, ATLET BS pro koně
a ATLET sirup pro psy a kočky je třeba
podávat minimálně po dobu dvou až tří
měsíců a po zhoršení opět začít podávat.
Nejlepší efekt byl však podle studií
prokázán u kon nuálního podávání.
Vš e c h ny t y to ú č i n n é l át k y p at ř í
do skupiny léků, kterým se říkalo
chondroprotek va, dnes se využívá spíš
zkratka z anglič ny: SYSADOA
(symptoma cky pomalu působící léky
u osteoartrózy). Tlumí projevy artrózy
včetně boles .
Jejich výhodou je to, že jde o látky tělu
vlastní, které se v kloubních chrupavkách
přirozeně vyskytují. Jejich užívání, při
kterém je do těla doplňujeme, nemá
proto prak cky žádné vedlejší účinky.
Kvalitní preparáty obsahují čistou
účinnou látku a v dostatečném množství.
Vývoj přípravků navazuje na komerčně
úspěšné přípravky HYALCHONDRO EC
a DC. Formulace byla zdokonalena
o další účinné látky ze skupiny SYSADOA.
Výroba přípravků ATLET probíhá
v nadstandardně čistých prostorech
určených pro přípravu sterilních
farmaceu ckých produktů v režimu

Správné výrobní praxe. Důraz je kladen jednak na prostory, ve kterých se přípravek
vyrábí, tak i na erudované odborníky, kteří se na výzkumu eventuelně výrobě preparátu
podílí.
Kvalita přípravku je monitorována již během výroby širokou škálou mezioperačních
kontrol, ale hlavně je kontrolována při propouštění z výrobního procesu. Kvalitu také
hlídáme během doby použitelnos v rámci stabilitní studie. Kontrolují se především
fyzikální a fyzikálně chemické parametry, totožnost a mikrobiologická jakost.

Chondroi n
sulfátový
řetězec

Kolagen
Vysoce puriﬁkovaný zvířecí kolagen typu
I tvořený minimálně z 96 % bílkovinou
s l ože n o u h l av n ě z a m i n o k ys e l i n
glycinu, prolinu, hydroxyprolinu,
hydroxylysinu. Pro lepší vstřebatelnost
a zpracovatelnost jsou bílkovinné
řetězc e ko la gen u en zym a c ky
naštěpeny na kratší pep dy.

Methylsulfonylmethan

Kyselina
hyaluronová

Kolagen typu 2

V y s o c e b e z p e č n ý, n e d r á ž d i v ý
a maximálně využitelný zdroj organické
síry, na kterou je kloubní pohybový
aparát bohatý, prostý nepříjemného
sirného zápachu. Surovinu tvoří bílý
krystalický prášek o čistotě min. 99 %.

Extrakt z Kadidlovníku pilovitého
Je to extrakt z pryskyřice stromů rodu
Kadidlovník obsahující minimálně 65 %
boswellových kyselin, což jsou
pentacyklické terpenické látky z nichž
nejvýznamnější jsou beta-boswellová,
keto-beta-boswellová a acetyl-ketobeta-boswellová kyelina. Tyto látky
působí podobně jako NSAID a mají
pro zánětlivé účinky.

Chondrocyt
Receptor

Mgr. Michal Janča, Ph.D.
MVDr. Jiří Bartl
Bioveta, a. s.

Působení kyseliny hyaluronové na chondrocyty

Glukosamin sulfát.2KCl
Jedná se o přírodní surovinu vysoké čistoty (obsah je minimálně 98 %) odvozené
strukturně od glukózy. Pro lepší biodostupnost se vyrábí soli, avšak pouze u sulfátu byla
experimentálně prokázána účinnost při artróze. Pro lepší zpracování do lékových forem
se mísí s indiferentní látkou chloridem draselným. Naše surovina splňuje přísné jakostní
požadavky amerického lékopisu a evropských potravinářských norem.

Chondroi n sulfát
Surovina přírodního původu vyráběná výhradně z chrupavek zvířat určených pro lidský
konzum o čistotě minimálně 90 %. Surovina jakostně vyhovuje jak potravinářským
normám, tak americkému lékopisu. Chemicky patří do skupiny mukopolysacharidů;
jinými slovy je to částečně sulfatovaný glykosaminoglykan skládající se z aminocukrů
a uronových kyselin. U těchto substancí byl již v minulos prokázán příznivý vliv
na zdraví kloubů. Pro lepší rozpustnost se používá ve formě sodné soli.

Hyaluronan sodný
Polysacharid patřící opět do skupiny glykosminoglykanů, jehož základní stavební
kámen je disacharidová jednotka tvořená acetylglukosaminem a glukuronovou
kyselinou. Hyaluronová kyselina se vyznačuje svými excelentními lubrikačními
vlastnostmi a schopnos vázat vodu tvořící až 1000násobek své vlastní hmotnos
ve své struktuře. Do přípravku ATLET se používá speciálně upravená stabilní forma
kyseliny hyaluronové ve formě sodné soli vyráběná pod obchodním názvem HyaMax™,
která je dimenzována pro použi jak do kloubní výživy, kosme ckcých přípravků či
očních preparátů. Tato surovina je vyráběna fermentační cestou. Její unikátnost opro
jiným podobným produktům spočívá v tom, že tvoří velmi krátké řetězce o malé
molekulové hmotnos 8000-50000 Da zaručující maximální vstřebatelnost
a využitelnost zvířecím organismem.
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Kontrola vstupních surovin pro výrobu
chondroprotek v pomocí vysokoúčinné kapalinové
chromatograﬁe HPLC

BANKA BIOVETA

NOVÉ ODMĚNY
v Bance Bioveta
Máte na svém kontě zlaťáky?
Vyměňte je za nové atrak vní odměny,
které jsme pro Vás připravili
pro rok 2019.
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
máte-li zájem o některou z nově nabízených odměn
v rámci věrnostního systému Banka Bioveta,
stačí Vám udělat pouze dva následující kroky:
Vyberte si
konkrétní odměnu
z naší aktuální nabídky
atrak vních odměn
1.

Zavolejte svému obchodnímu
zástupci Biovety nebo přímo manažerce
Banky Bioveta (telefon 517 318 774,
602 558 716), kteří mají on-line přehled
o počtu vašich bodů a zlaťáků a kteří zařídí
vše tak, abyste odměnu obdrželi co nejdříve
2.

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. Daniel Novotný – 777 357 874
Barbora Heliová – 602 476 680
Manažerka Banky Bioveta:
Ing. Denisa Vařeková – 602 558 716

1 zlaťák
Poukaz

na odběr veterinárních přípravků
v hodnotě



2 500 Kč

Veterinární přípravky ze sor mentu společnos Bioveta a. s. dle Vašeho výběru v hodnotě 2 500 Kč

2 zlaťáky



Poukaz na domácí zabíjačku pro
2 osoby (Onyx Lednice) – jedná se
o hromadnou akci s Biovetou
22. 3. 2019



Univerzální poukaz Allegria
(ﬁrma na zážitky) v hodnotě
5 000 Kč
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Poukaz na pobyt v hotelu
a jezdeckém areálu Panská Lícha,
Soběšice pro 2 osoby na jednu noc
(vhodné pro rodiny s dětmi)

BANKA BIOVETA

3 zlaťáky


Poukaz na posezení ve vinařství
na jižní Moravě pro 2 osoby –
jedná se o hromadnou akci
s Biovetou



Poukaz na posezení v pivovaru
Kácov pro 2 osoby – jedná se
o hromadnou akci s Biovetou

4 zlaťáky


Poukaz na wellness pobyt
v Českém Krumlově na dvě
noci pro 2 osoby



Poukaz na wellness pobyt
Inﬁnit na dvě noci pro 2 osoby
(Inﬁnit Maximus Brno nebo
Inﬁnit Holešovice Praha)

8 zlaťáků


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

Poznámka: Ceny poukazů jsou uvedeny včetně DPH.

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 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.
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Za zlaťáky má každý klient nárok na získání
bonusové odměny, například dárkové poukazy
na společenské akce pořádané Biovetou,
wellness pobyty aj. Vybraná bonusová odměna
je klientovi fakturována za zvýhodněnou cenu
1 Kč + DPH.
Podrobná pravidla naleznete
na www.bioveta.cz

Dekujeme dárkem
za spolupráci a důvěru v roce 2018

Kupte CANIVERM forte tablety 100 × 0,7 g a jako dárek navíc získáte
ATLET SIRUP pro psy a kočky

