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Oblasť použitia:
Hygiena a strostlivosť zvukovodu a ušnice.

Zloženie:
Voda, zvlhčujúce látky, látky pre uľahčenie odstránenia ušného mazu, 
chitosan, chlórhexidín, zahusťovadlo, pH regulátor, molekuly striebra

Charakteristika: 
Veterinárny prípravok je určený na čistenie a starostlivosť zvukovodu a 
ušnice mačiek a psov. Jednotlivé zložky zabezpečia rýchle odstránenie 

ušného mazu s protizápalovým a keratoplastickým efektom.

Spôsob použitia: 
Iba na vonkajšie použitie. Použite 5 až 30 kvapiek veterinárneho prípravku, 
podľa veľkosti ucha zvieraťa. Ľahko vmasírujte, potom odstráňte prebytky 

z vnútorného ucha pomocou bavlneného kozmetického tampónu. Nečistite 
zvukový kanál mechanicky. Používajte podľa potreby (l - 2 krát týždenne) a 

opakujte až do úplného vyčistenia ucha.

aurisal silver

Starostlivosť o zdravie a čistotu uší psov a mačiek s molekulami striebra

Upozornenie: 
Len pre zvieratá! Uchovávať pri izbovej teplote. Uchovávať mimo dohľadu a 

dosahu detí.

Objem: 
75ml



 
 

aurisal forte 

Každodenná starostlivosť o zdravie a čistotu uší psov a mačiek

Oblasť použitia:
Hygiena a strostlivosť zvukovodu a ušnice.

Zloženie: 
Kyselina salicylová, kyselina mliečna, propylénglykol, benzylalkohol, izopropanol

Charakteristika: 
Veterinárny prípravok je určený na čistenie a starostlivosť zvukovodu a 
ušnice mačiek a psov. Jednotlivé zložky zabezpečia rýchle odstránenie 
ušného mazu s protizápalovým a keratoplastickým efektom.

Spôsob použitia: 
Len na vonkajšie použitie. Pred aplikáciou dôkladne pretrepte. Aplikujte niekoľko kvapiek 
Aurisalu Forte do vonkajšieho zvukovodu a jemne premasírujte. Použite bavlnený tampón, 
citlivo odstráňte nečistoty a ušný maz. Používajte každý deň, ak je to nutné. Aplikujte až 
do úplného vyčistenia ucha.

Upozornenie: 
Len pre zvieratá! Uchovávať pri izbovej teplote. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Objem: 
75ml



Ošetrujúci šampón s dezinfekčným účinkom 
pre psov a mačky s chlórhexidínom

Zloženie: 
voda, povrchovo aktívne látky, zmäkčovadlá, chlórhexidín, 

regulátor pH, sekvestrant.

Oblasť použitia: 
Šampón je určený pre pokožku a srsť so sklonom k bakteriálnej alebo 

plesňovej infekcie.

Charakteristika: 
šujú Látky obsiahnuté v prípravku čistia kožu a srsť, zlep

ich stav, a dezinfikujú. Chlórhexidín inhibuje rast plesní a baktérií.

Použitie: 
Zviera opláchnite čistou vodou a aplikujte šampón na niekoľkých 

miestach. Vmasírujte do srsti a nechajte pôsobiť 5 minút. Dávajte pozor, 
aby pri aplikácii nedošlo k vniknutiu šampónu do očí a uší. Opláchnite čistou 

 vodou a nechajte prirodzene uschnúť. V prípade potreby opakujte.

Upozornenie: 
Len pre zvieratá! Uchováva pri izbovej teplote. Uchováva mimo dohľadu ť ť 

a dosahu detí.

 Objem:
250ml



Objem: 
250ml

Ošetrujúci šampón na srsť a pokožku so sklonom k mazotoku 
pre psov a mačky, s biosírou
 
Zloženie: 
voda, mierne povrchovo aktívne látky, pH regulátor, Metylsulfonylmetán 
s obsahom biosíry, sekvestrant

Oblasť použitia: 
Šampón je určený pre pokožku a srsť so sklonom k mazotoku.

Charakteristika: 
Látky obsiahnuté v prípravku majú čistiace účinky na pokožku a srsť, zlepšujú 
ich stav, bráni exfoliácii (nadmernému šupinateniu pokožky), regulujú činnosť 
mazových žliaz a zmierňujú podráždenie.

Použitie: 
Zviera opláchnite čistou vodou a aplikujte šampón na niekoľkých miestach. 
Vmasírujte do srsti a nechajte pôsobiť 5 minút. Dávajte pozor, aby pri aplikácii 
nedošlo k vniknutiu šampónu do očí a uší. Opláchnite čistou vodou a nechajte 
prirodzene uschnúť. V prípade potreby opakujte.

Upozornenie: 
Len pre zvieratá! Uchovávať pri izbovej teplote. Uchovávať mimo dohľadu 
a dosahu detí.



Objem: 
250ml

Ošetrujúci šampón proti lupinám pre psov a mačky s fungicídnym 
účinkom s enilconazolom

Zloženie :
voda, mierne povrchovo aktívne látky, enilconazol, regulátor pH, konzervačné 

látky, sekvestrant

Oblasť použitia: 
Šampón je určený pre pokožku a srsť so sklonom k plesňovým ochoreniam.

Charakteristika: 
Látky obsiahnuté v prípravku čistia kožu a srsť a zároveň zlepšujú ich stav. 

Látka enilconazol má efektívny fungicídny účinok.

Použitie : 
Zviera opláchnite čistou vodou a na niekoľkých miestach aplikujte šampón. 

Vmasírujte do srsti a nechajte pôsobiť 5 minút . Dávajte pozor, aby 
prípravok pri aplikácii nevnikol do očí a uší. Opláchnite čistou vodou a 

nechajte prirodzene uschnúť. V prípade potreby opakujte.

Upozornenie: 
Len pre zvieratá! Uchovávať pri izbovej teplote. Uchovávať mimo dohľadu 

a dosahu detí.



Dezinfekčný roztok s chlórhexidínom pre psov a mačky

Objem: 
250ml

Zloženie:
chlórhexidín, základ

Oblasť použitia: 
Produkt je určený na starostlivosť o kožu a srsť so zvýšenou  náchylnosťou 
k bakteriálnemu  a plesňovému zápalu.

Charakteristika: 
Prípravok dezinfikuje kožu a srsť zvieraťa. Chlórhexidín inhibuje rast 
baktérií a plesní.

Spôsob použitia: 
V závislosti od závažnosti postihnutia kože výrobok naneste rovnomerne 
na postihnuté miesto niekoľkokrát denne až do zlepšenia stavu. Prípravok 
môže byť použitý priamo na kožu, bez rozprašovača.

Upozornenie: 
Len pre zvieratá! Uchovávať pri izbovej teplote. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.



Objem: 
250ml

Hydratačný roztok proti svrbeniu s obsahom alantoínu 
pre psov a mačky

Zloženie: 
Alantoín, škrob, zvlhčovadlo, substrát 

Oblasť použitia: 
Produkt je určený na starostlivosť o kožu a srsť pri akútnych a chronických 

zápalových procesoch sprevádzaných svrbením, bez prítomnosti hnisavých ložísk. 

Charakteristika: 
Zložky obsiahnuté v prípravku pôsobia hydratačne a majú výrazný  protisvrbivý účinok. 

Pridaný alantoín a škrob znižujú pocit svrbenia, zabraňujú primárnym a sekundárnym 
kožným infekciám. Vytvoria na kožnom povrchu ekvivalent prirodzenej ochrannej vrsty  

a pôsobia preventívne pred stratou vody. Podporujú obnovenie vodovo - lipidovej 
rovnováhy. Inhibujú nadmernú proliferáciu epidermis a tým zabraňujú tvorbe lupín.

Použitie: 
V závislosti od závažnosti postihnutia kože výrobok naneste rovnomerne na postihnuté 

miesto niekoľkokrát denne, až do zlepšenia stavu. Prípravok môže byť použitý priamo 
na kožu, bez rozprašovača.

Upozornenie: 
Len pre zvieratá! Uchovávať pri izbovej teplote. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.



Objem: 
250ml

Viacúčelový roztok pre psov a mačky s biosírou, kyselinou 
salicylovou a benzoylperoxidom 

Zloženie: 
biosíra, kyseliny salicylová, benzoylperoxid, substrát 

Oblasť použitia: 
Produkt je určený na hygienu a starostlivosť o kožu a srsť  s výskytom 
rôznych patologických  kožných lézií so súčasným prejavom klinických 
príznakov, ako napr. svrbenie, úbytok chlpov, hnisavé procesy, zvýšený mazotok.

Charakteristika: 
Benzoylperoxid, biosíra a kyselina salicylová obsiahnuté vo výrobku preukázali 
viacúčelové využitie: inhibícia rohovatenia kože,  zníženie mazotoku, čiastočné 
antiseptické a protizápalové účinky, zmiernenie svrbenia. 

Použitie: 
V závislosti od závažnosti postihnutia kože výrobok naneste rovnomerne 
na postihnuté miesto niekoľkokrát denne až do zlepšenia stavu. Prípravok 
môže byť použitý priamo na kožu, bez rozprašovača.

Upozornenie: 
Len pre zvieratá! Uchováva pri izbovej teplote. Uchováva mimo dohľadu ť ť 
a dosahu detí.



Ochutený doplnok krmiva pre mačky 
zo zvýšenou potrebou príjmu draslíka.

Amino B+K Liquid Hepato 
Podporuje správnu funkcie pečene.

Liquid Immuno
Kombinácia L-lyzínu a imunitu 
podporujúcich látok.

Megaflex
Pre zdravé a pružné kĺby

NutriCalm
Určné pre psy vykazujúce
nervozitu, agresivitu a stres.

Canine Minerals 
Doplnok vápnika, horčíka a ďalších
minerálnych látok



Rx Renal Feline 
Podporuje správnu funkciu obličiek.

Rx Renal Canine
Podporuje správnu funkciu obličiek

Rx Biotic
Napomáha udržiavať zdravú
mikroflóru a zabezpečuje
optimálnu stolicu

Rx Clay
Napomáha podporovať správnu
funkciu čriev a zabezpečuje
optimálnu stolicu

NutriGest
Podporuje výživu črevnej sliznice
(mukóza)
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