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ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY

BLUE repelent 
s aplikací na koně
Unikátní kombinace vysoce účinných repelentních 
látek – DEET; IR 3535; pyrethriny a pyrethroidy 
a geraniol.
Repelent je účinný pro� bodavému hmyzu včetně 
komárů, moskytů, muchniček a ovádů.
Balení: 750 ml

GREEN repelent 
s aplikací na koně
Unikátní kombinace vysoce účinných přírodních silic 
(Gerosil 9) s vysokým repelentním účinkem
Repelent je účinný pro� bodavému hmyzu včetně 
komárů, moskytů, muchniček, �plíků a ovádů.
Balení: 750 ml

FIPRON 50 mg 
roztok k nakapání na kůži – spot-on pro kočky
Léčba a prevence napadení blechami 
(Ctenocephalides felis) a s �m spojené alergie 
na bleší kousnu� (FAD) u koček. Léčba a prevence 
napadení klíšťaty (Ixodes spp.) a všenkami 
(Felicola subrostratus) u koček. 
Balení: 1 aplikátor s obsahem 0,5 ml

FIPRON 67 mg 
roztok k nakapání na kůži – spot-on pro psy S
Léčba a prevence napadení blechami 
(Ctenocephalides felis) a s �m spojené alergie 
na bleší kousnu� (FAD) u psů. Léčba a prevence 
napadení klíšťaty (Ixodes spp.) a všenkami 
(Felicola subrostratus) u psů.
Balení: 1 aplikátor s obsahem 0.67 ml
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FIPRON 134 mg 
roztok k nakapání na kůži – spot-on pro psy M
Léčba a prevence napadení blechami 
(Ctenocephalides felis) a s �m spojené alergie 
na bleší kousnu� (FAD) u psů. Léčba a prevence 
napadení klíšťaty (Ixodes spp.) a všenkami 
(Felicola subrostratus) u psů.
Balení: 1 aplikátor s obsahem 1,34 ml

FIPRON 268 mg
roztok k nakapání na kůži – spot-on pro psy L 
Léčba a prevence napadení blechami 
(Ctenocephalides spp.) a s �m spojené alergie 
na bleší kousnu� (FAD) u psů. Léčba a prevence 
napadení klíšťaty (Rhipicephalus spp., 
Dermatocentor spp., Ixodes spp.) a všenkami 
(Trichodectes canis) u psů.
Balení: 1 aplikátor s obsahem 2,68 ml

FIPRON 402 mg 
roztok k nakapání na kůži – spot-on pro psy XL 
Léčba a prevence napadení blechami 
(Ctenocephalides spp.) a s �m spojené alergie 
na bleší kousnu� (FAD) u psů. Léčba a prevence 
napadení klíšťaty (Rhipicephalus spp., 
Dermatocentor spp., Ixodes spp.) a všenkami 
(Trichodectes canis) u psů.
Balení: 1 aplikátor s obsahem 4,02 ml

FIPRON 2,5 mg/ml 
kožní sprej, roztok pro psy a kočky
Léčba a prevence při napadení blechami
a s �m spojené alergie na bleší kousnu� a dále 
při napadení všenkami a klíšťaty. 
Přípravek obsahuje fipronil.
Balení: 100 ml, 500 ml.



ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY

TOP SPOT ON DOG S 

roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy
Léčebné a preven�vní použi� u psů pro� 
ektoparazitům – blechám a klíšťatům,
pro psy o hmotnos� do 15 kg.
Balení: 1 aplikátor s obsahem 1 ml

TOP SPOT ON DOG M 

roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy
Léčebné a preven�vní použi� u psů pro� 
ektoparazitům – blechám a klíšťatům, 
pro psy o hmotnos� 15 – 30 kg.
Balení: 1 aplikátor s obsahem 2 ml

TOP SPOT ON DOG L
roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy
Léčebné a preven�vní použi� u psů pro� 
ektoparazitům – blechám a klíšťatům, 
pro psy o hmotnos� nad 30 kg.
Balení: 1 aplikátor s obsahem 3 ml

BIO KILL 2,5 mg/ml kožní roztok, 
sprej
Přípravek se používá pro� ektoparazitům (blechy, 
vši, klíšťata, roztoči) u psů, morčat, křečků, 
exo�ckých ptáků, pro� hmyzu (mravenci, mouchy, 
pavouci) a k dezinsekci kotců a hnízd. 
Nepoužívat u koček – přípravek je pro kočky 
toxický. 
Balení: 100 ml, 500 ml

BIO KILL - Přípravek na hubení hmyzu

BIO KILL je insek�cidní postřikový přípravek 
s dlouhodobým účinkem, obsahuje 2,5 g (0,25 %) 
permethrinu v 1 l vodní emulze. 
Je určen pro zásahy pro� hmyzu v domácnostech, 
zdravotnických zařízeních, potravinářských 
provozovnách, společenských zařízeních, pro� 
švábům, rusům, mouchám, komárům, štěnicím, 
blechám, molům šatním, mravencům, vosám, 
rybenkám, roztočům, škůdcům potravin a tkanin. 
Balení: 100 ml, 200 ml, 300 ml, 450, ml, 500 ml – 
v polyetylenové láhvi s mechanickým rozprašovačem, 
1000 ml, 5000 ml – v polyetylenové bílé láhvi 
s uzávěrem

An�parasi�c CANISSHAMPOO 
Jemný a šetrný an�parazitární šampon určený 
pro péči o srst všech kategorií a plemen psů 
Účinná an�parazitární látka permethrin ničí blechy 
a klíšťata. Obzvláště jemný a šetrný an�parazitární 
šampon je určený pro péči o srst všech psů, 
nepoužívat u koček. 
Balení: 200 ml
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ALAPTID
Mast podporující hojení 
Originální veterinární dermatologikum 
s  hojivým účinkem na rány. Obsahuje 
originální patentovanou molekulu 
alap�dum, která má schopnost vázat vodu 
a vyživovat buňky, čímž podporuje hojení.  
Balení: 20 g

Biodexin šampon
Medicinský šampon pro psy a kočky
Přípravek obsahuje roztok an�sep�cké látky 
chlorhexidinu v šamponovém základu. 
Díky silnému an�sep�ckému účinku může být 
použit v případech, kdy je potřeba kombinovat 
mycí, an�sep�cký a desodorační účinek.
Balení: 250 ml, 500 ml 

BIODEXIN ušní lo�o
Ušní čis�č pro psy
Přípravek je určen k aplikaci do zevního zvukovodu 
psů, uvolňuje cerumen a zánětlivý sekret, 
má vynikající baktericidní účinek a je efek�vní 
také pro� kvasinkám.
Balení: 100 ml

OTOFIN ušní roztok, lo�o
Ušní čis�č pro psy a kočky
Přípravek k preven�vní péči o zvukovod s obsahem 
z heřmánku, levandule a bazalky.
Balení: 100 ml
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OTIPUR sol. ad us. vet 
Ušní čis�č
Přípravek k šetrnému čištění zvukovodu u psů 
a koček efek�vně rozpouš� a odstraňuje maz 
a nečistoty.
Po aplikaci roztoku se maz odstraní opatrnou 
masáží boltce po dobu 20–30 sekund a následným 
vysušením. 
Balení: 60 g, 200 g.

PROFYMAST emulsio
Kosme�cký přípravek k povrchovému ošetření 
mléčné žlázy, ke zvláčnění pokožky mléčné žlázy.
Balení: 1000 ml, 5000 ml
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KLOUBNÍ VÝŽIVA

HYALCHONDRO DC PLUS 
Doplněk výživy pro psy
Doplněk stravy s obsahem hyaluronan-chondroi�n 
komplexu s manganem a vitamínem E je speciálně 
určený k podpoře správného vývoje a funkce 
pohybového aparátu u všech plemen psů. 
Balení: 120 ml

HYALCHONDRO EC PLUS
Doplněk výživy pro koně
Doplněk výživy obsahem hyaluronan-
chondroi�n komplexu s manganem 
a vitamínem E určený k podpoře 
správného vývoje a funkce 
pohybového aparátu u všech plemen 
koní. Při výcvikové nebo pracovní 
zátěži, po zraněních po operacích 
pohybového aparátu. 
Balení: 2 × 225 ml

ATLET BS 
Komplexní výživa kloubů pro koně 
Přípravek ve formě perorálního prášku s přírodním 
extraktem Boswellia serrata pro zmírnění zánětu 
a boles�.
Obsah účinných látek v 1 kg: Glukosamin 
sulfát – 400 g, hydrolyzovaný kolagen – 300 g, 
chondroi�n sulfát – 150 g, extrakt z Boswellia 
serrata – 65 g, hyaluronan sodný – 9 g 
Balení: 600 g

ATLET MSM 
Komplexní výživa kloubů pro koně 
Přípravek ve formě perorálního prášku s obsahem 
pro�zánětlivě působícího MSM
Obsah účinných látek v 1 kg: Glukosamin 
sulfát – 355 g, chondroi�n sulfát – 133 g, 
MSM – Methylsulfonylmethan – 444 g
Balení: 700 g



DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVKY

IVASAN Spray 
Kapalný dezinfekční prostředek účinný pro� virům, 
bakteriím a plísním je určený pro potřeby 
chovatelských zařízení k přímému použi� 
postřikem.
Balení: 500 ml

IVASAN Pets
Koncentrovaný kapalný dezinfekční prostředek 
slouží k dezinfekci všech omyvatelných ploch, 
povrchů a lékařského vybavení ve veterinárních 
ambulancích, veterinárních hospitalizačních 
zařízeních a veřejných prostorách, v nichž 
předchází vzniku nákaz vyvolaných viry, bakteriemi 
a plísněmi a brání jejich šíření.
Balení: 1 l, 3 l  

IVASAN Spray a IVASAN Pets 
– nová generace dezinfekčních přípravků určených 
pro chovatele a jejich mazlíčky



ENERGY BOOSTER BIOVETA
 Doplněk výživy pro zvýšení výkonnos� koně

v podobě suspenzně – emulzního přípravku 
s aplikátorem ve formě pasty obsahující 
vysoce koncentrované a rychle dostupné 
výživné látky, elektrolyty, vitamíny.

Balení: 20 g

FRESH HORSE 
perorální gel pro podporu dýchání a pro� 
svalové únavě koně

Pasta s obsahem přírodních silic 
a L – karni�nu v unikátní molekule Lacar�n 5 
představuje novou generaci nutričních 
doplňků k podpoře a usnadnění dýchání.
Balení: 12,4 g

KOLUMBIN gran.
Doplněk vitamínů, minerálních látek 
a stopových prvků pro holuby ve formě 
granulátu 

Přípravek je indikován při karenci 
minerálních látek, stopových prvků 
a vitamínů u holubů, ke zlepšení plodnos� 
a nasedavos� holubic, k posílení mláďat 
již od líhnu�.

Balení: 1 kg
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PLASTIN
Doplňkové minerální krmivo pro prasata, 
psy a drůbež 

s obsahem uhličitanu vápenatého, dihydrogen 
a hydrogenfosforečnanu vápenatého 
a uhličitanu hořečnatovápenatého.

Balení: 1 kg, 5 kg

VITAPLASTIN FORTE plv.
Kompletní doplněk minerálů a stopových prvků 
pro koně, skot, prasata, ovce, kozy, psy, kočky, 
kožešinová zvířata a drůbež 

s obsahem uhličitanu vápenatého, dihydrogenu 
a hydrogenfosforečnanu vápenatý monohydrát, 
uhličitanu hořečnatovápenatého, síranu 
železnatého, oxidu železitého, oxidu zinečnatého, 
chelátu zinku a aminokyselin, chelátu železa 
a aminokyselin, vanilkového aroma, oxidu 
měďnatého, chelátu mědi a aminokyselin, oxidu 
manganatého, chelátu manganu a aminokyselin, 
jodidu draselného.

Balení: 1 kg, 5 kg

VITAPLASTIN tbl.
Tablety s obsahem minerálů a stopových prvků 
pro psy, kočky a lišky

Krmný vápenec, hydrogenfosforečnan vápenatý, 
krevní plazma sušená, dolomi�cký vápenec, síran 
železnatý monohydrát, oxid železitý, oxid zinečnatý, 
chelát zinku a aminokyselin, chelát železa 
a aminokyselin, vanilkové aroma, oxid měďnatý, 
chelát mědi a aminokyselin, oxid manganatý, 
chelát manganu a aminokyselin, jodid draselný.
Balení: 150 tablet
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