V České republice je značka Canina zastoupena již od roku 1995.

Nabídka doplňkových krmiv a léčebných přípravků je mimořádně rozsáhlá. To je velice důležité,
neboť to umožňuje zvolit pro každého jedince přesně ten přípravek, který mu nejlépe vyhovuje a
který právě potřebuje. Základní filozofií celé činnosti je snaha vyhovět veškerým nárokům
konkrétního jedince, uspokojit jeho požadavky vyplývající z genetické individuality a usnadnit mu tak
překonání různých kritických období života, jakož i uchování plného zdraví a udržení maximální
výkonnosti po co nejdelší dobu. V případě potřeby je možno přípravky z nabídky Canina účelně
kombinovat. Pro svoji kvalitu jsou přípravky Canina užívány špičkovými chovateli po celém světě.

Calcium carbonat plv.

Popis zboží
Přípravek s obsahem vápníku k preventivnímu podávání u mladých rychle rostoucích jedinců velkých
a obřích plemen, příznivě působící na vývoj kostry a zubů.
• obsah vápníku 27%; neobsahuje fosfor
• je vhodný tam, kde hrozí nedostatek vápníku a není nutný nebo je dokonce nežádoucí současný
přívod fosforu
• užívá se pro optimální podporu struktury kostí, zubů, růstu kostry, srážení krve a udržování svalů v
dobrém stavu a jako ochrana proti osteoporóze
• doporučuje se pro dospělé psy; pro štěňata a mladé psy je vhodnější Canina Welpenkalk

Calcium carbonat tbl.

Popis zboží
Přípravek s obsahem vápníku k preventivnímu podávání u mladých rychle rostoucích jedinců velkých
a obřích plemen, příznivě působící na vývoj kostry a zubů.
• obsah vápníku 36%; neobsahuje fosfor
• je vhodný tam, kde hrozí nedostatek vápníku a není nutný nebo je dokonce nežádoucí současný
přívod fosforu

• užívá se pro optimální podporu struktury kostí, zubů, růstu kostry, srážení krve a udržování svalů v
dobrém stavu a jako ochrana proti osteoporóze
• doporučuje se pro dospělé psy; pro štěňata a mladé psy je vhodnější Canina Welpenkalk

Calcium citrat

Popis zboží
Obsahuje pouze vápník a je to nejsnáze vstřebatelný a nejrychleji využitelný zdroj tohoto prvku pro
mladé rychle rostoucí jedince velkých a obřích plemen postižené nedostatky ve stavbě těla či
pohybovými potížemi.
Je vhodný tam, kde je zřejmý nedostatek vápníku a není nutný anebo je dokonce nežádoucí současný
přívod fosforu, pro březí a kojící feny a jedince staré.

Canhydrox GAG tbl.

Popis zboží
Kombinovaný přípravek k zajištění správného vývoje a odstranění růstových potíží velkých kloubů
končetin u mladých rostoucích psů velkých a obřích plemen, stárnoucích psů, psů ve výkonu a stavů
po frakturách a osteosyntézách.
Pro posílení pojivové tkáně, kloubů, chrupavek, kostí, zubů, vazů a šlach!

S hydroxyapatitem (minerální základ kostí): Poskytuje pružnou stabilitu a pevnost kostí, aktivuje
tvorbu svalku, podporuje růst rovných a vzájemně srovnoběžných končetin, zabraňuje vzniku
osteoporózy a je nezbytný pro tvorbu kostí.
S křemíkem: Pomáhá k posílení pojivové tkáně, vazů, šlach a drápů.
S vitamínem C: Posiluje pojivové tkáně a podporuje silné ukotvení zubů.
Obecně:
- posiluje vazy, šlachy a svaly
- napomáhá růstu silné kostry
- zabraňuje dysplazii kyčelního kloubu
- podporuje vývoj silného chrupu, pevných dásní, vytvrzení zubní skloviny

Pro štěňata a mladé psy při:
- špatný postoj končetin (do O nebo do X)
- příšlapech
- volných kloubech
- oslabení pojivových tkání

Pro plně vyvinuté psy při:
- při artróze
- jako podpora výkonnosti zlepšením pružnosti kostí
- jako prevence osteoporózy, kloubních a pohybových problémů
- po operaci kostí a po zlomeninách pro tvorbu svalku

Kostní moučka

Popis zboží
Čistě přírodní produkt, zdroj vápníku a fosforu, vhodný zejména k preventivnímu použití u štěňat a
mladých rostoucích jedinců menších plemen a pro březí a kojící feny, které nejsou bezprostředně
ohroženy akutním nedostatkem vápníku.

Kräuter-Doc Gelenke (klouby)

Popis zboží
Jemně mletá, optimálně stravitelná směs vybraných bylin, které pozitivně působí na podporu kloubů,
svalů, vazů a šlach.
Byliny obsahují důležité živiny, které mohou chybět v každodenní stravě zvířete. Tělu a kloubům jsou
dodávány vitamíny, minerály, aminokyseliny a druhotné rostlinné látky.
Dobře vyvážený podíl vybraných rostlin podporuje pojivové tkáně a šlachy, pomáhá ochránit svalová
vlákna, vazy, svaly a klouby.
Neobsahuje žádné chemické látky. Přípravek je 100% přírodní produkt.

PETVITAL Arthro-Tabs

Popis zboží
Přípravek zlepšující látkovou výměnu v kostní tkáni, vazech a chrupavkách. Užívá se při růstových
problémech mladých rychle rostoucích psů velkých a obřích plemen, po zlomeninách, operacích kostí
i kloubů a u stárnoucích a starých jedinců.
- obsahuje minerálie, stopové prvky, rostlinné výtažky aj. látky, které zvyšují úroveň látkové výměny v
kostní tkáni, vazech a chrupavkách tvořících klouby
- slabé kloubní spoje jsou posíleny a stanou se stabilnějšími
- zpomaluje procesy stárnutí
- při růstových problémech mladých rychle rostoucích psů velkých a obřích plemen (nekorektní
postavení končetin, pohybové potíže), po zlomeninách, operacích kostí i kloubů a u stárnoucích a
starých jedinců
- důrazně doporučujeme při pohmožděninách, vykloubeních, podvrtnutích, revmatických bolestech,
kloubním revmatismu a dny s vrbovou kůrou pro úlevu od bolesti

PETVITAL GAG tbl.

Popis zboží
Zajišt'uje velmi účinně a spolehlivě dobrou pohyblivost psa. Je vhodný po zraněních a operacích
kloubů. Tablety umožňují přesné dávkování.
- obsahuje 30 % standardizovaného, stabilizovaného, mrazem sušeného výtažku z pohlavních žláz
mlže Perna canaliculus, jehož hlavní součástí je komplex glykosaminoglykanů (chondroitinsulfát,
glukosaminsulfát, keratansulfát, kys. hyaluronová aj.), vysoce nenasycené mastné kyseliny a další
látky, které zlepšují stav kloubních chrupavek, vazů a šlach
- při potížích kloubních pouzder, šlach, vazů a kloubů
- také se doporučuje při artróze, dysplazii kyčelního kloubu a spondylóze
- vhodný po zraněních a operacích kloubů
- při zvýšené fyzické zátěži způsobené tréninkem, soutěžemi, myslivostí, březostí, kojením
- ekonomicky výhodný

PETVITAL GAG plv.

Popis zboží
Zajišt'uje velmi účinně a spolehlivě dobrou pohyblivost psa. Je vhodný po zraněních a operacích
kloubů.

- obsahuje 15 % standardizovaného, stabilizovaného, mrazem sušeného výtažku z pohlavních žláz
mlže Perna canaliculus, jehož hlavní součástí je komplex glykosaminoglykanů (chondroitinsulfát,
glukosaminsulfát, keratansulfát, kys. hyaluronová aj.), vysoce nenasycené mastné kyseliny a další
látky, které zlepšují stav kloubních chrupavek, vazů a šlach
- při potížích kloubních pouzder, šlach, vazů a kloubů
- také se doporučuje při artróze, dysplazii kyčelního kloubu a spondylóze
- vhodný po zraněních a operacích kloubů
- při zvýšené fyzické zátěži způsobené tréninkem, soutěžemi, myslivostí, březostí, kojením
- ekonomicky výhodný

PETVITAL Mineral Tabs

Popis zboží
Přípravek používaný při nedostatku vápníku. Pozitivně ovlivňuje růst kostí.
• k vyrovnání nedostatku vápníku
• pro dobrý růst kostí
• pro uspokojení zvýšené potřeby vápníku během březosti a kojení

Welpenkalk plv.

Popis zboží
Vydatný a velmi účinný zdroj vápníku, fosforu a stopových prvků určený především pro štěňata a
mladé rychle rostoucí jedince velkých a obřích plemen.
Zajišťuje optimální vývoj kostry (včetně korektního postavení končetin) a růst silných, zdravých zubů.
Protože záměrně neobsahuje vitaminy, je vhodný pro jedince krmené granulovanou potravou, u
jedinců krmených masem s přílohou je nutno zabezpečit nejlépe ve formě vhodného
polyvitaminového přípravku) přívod vitaminu D.

Welpenkalk tbl.

Popis zboží
Vydatný a velmi účinný zdroj vápníku, fosforu a stopových prvků určený především pro štěňata a
mladé rychle rostoucí jedince středních a velkých plemen.
Zajišťuje optimální vývoj kostry(včetně korektního postavení končetin) a růst silných, zdravých zubů.
Protože záměrně neobsahuje vitaminy, je vhodný pro jedince krmené granulovanou potravou, u
jedinců krmených masem s přílohou je nutno zabezpečit(nejlépe ve formě vhodného
polyvitaminového přípravku) přívod vitaminu D.

Biotin forte gel (Dog Fellgel)

Popis zboží
Tekutý přípravek s vitaminem H k dosažení prvotřídního osrstění a optimální pigmentace. Ochucený
přípravek přijímají psi velmi ochotně; není ale vhodný pro jedince postižené cukrovkou (diabetes
mellitus).
- tekutý přípravek s 333.000 mcg biotinu a 500 mg zinku v 1000 ml
- chuťově atraktivní, pro vybíravé psy
- k dosažení prvotřídního osrstění a optimální pigmentace zejména u jedinců se špatnou srstí v
důsledku kožních problémů různého původu, k zabránění vypadávání srsti u březích a kojících fen, k
usnadnění línání a k zajištění zdravé pokožky především u malých a trpasličích plemen
- nedostatek biotinu se u psů projevuje problémy se srstí (ztráta lesku, srst je suchá, křehká a
případně vypadává) a kůží (suchá, případně postižená dermatitidou), pes vykazuje známky zvýšeného
svědění
- trvalé podávání zabraňuje plstnatění srsti a usnadňuje česání nevhodný pro jedince postižené
cukrovkou (diabetes mellitus), bílou srst nebarví

Biotin forte plv.

Popis zboží
Přípravek s vitaminem H k dosažení a udržení prvotřídního osrstění a optimální pigmentace u
výstavních jedinců, k zabránění vypadávání srsti u březích a kojících fen, k usnadnění línání a k
zajištění zdravé pokožky u plemen krátkosrstých, hrubosrstých i dlouhosrstých.
- 400.000 mcg biotinu v 1000 g
- k užití při svědění, zhoršené kvalitě a vypadávání srsti, suché kůži s lupy, pigmentačních problémech
a při ekzémech
- trvalé podávání zabraňuje plstnatění srsti a usnadňuje česání
- bílou srst nebarví
- nosičem jsou pivovarské a minerální kvasnice potravinářské kvality

Biotin forte tbl.

Popis zboží
Přípravek s vitaminem H zvláště vhodný pro jedince dlouhosrsté a tam, kde jsou kožní problémy a
potíže s osrstěním. Ochucené tablety, které většina psů velmi ochotně přijímá, umožňují přesné
dávkování.
- 1.500.000 mcg biotinu v 1000 g (5 mg/ 1 tableta)

- k užití při svědění, zhoršené kvalitě a vypadávání srsti, suché kůži s lupy, pigmentačních problémech
a při ekzémech
- trvalé podávání zabraňuje plstnatění srsti a usnadňuje česání
- bílou srst nebarví
- nosičem jsou pivovarské a minerální kvasnice potravinářské kvality

Enzym - Hefe plv.

Popis zboží
Čistě přírodní produkt s vysokým obsahem bílkovin, enzymů, vitaminů a stopových prvků.
• chutný a chuť zvyšující doplněk krmiva
• čistě přírodní produkt s pivovarskými a minerální kvasnicemi, s vysokým obsahem bílkovin, enzymů,
vitaminů a stopových prvků
• B-vitamíny působí jako katalyzátor ve všech tkáních, jsou nezbytné pro metabolismus sacharidů a
bílkovin a podporují buněčné dělení
• zlepšuje vitalitu a posiluje nervy
• chrání pokožku i srst a posiluje drápy
• vysoký obsah minerálů a stopových prvků, jako je vápník a zinek, podporuje ochotu k výkonu, neboť
produkce energie je aktivována na buněčné úrovni
• posiluje imunitní systém
• vyrovnává nedostatky živin
• jako pomoc při zvýšené potřebě energie (např. při odchovu štěňat, fyzickém nebo duševním
tréninku)
• jako optimální doplněk během a po nemoci
• zlepšuje trávení a využití krmiva u psů zesláblých, starých a stresovaných, odmítajících bez
konkrétního důvodu potravu

Enzym - Hefe tbl.

Popis zboží
čistě přírodní produkt s vysokým obsahem bílkovin, enzymů, vitaminů a stopových prvků. Tablety
umožňují přesnější dávkování.
• chutný a chuť zvyšující doplněk krmiva
• čistě přírodní produkt s pivovarskými a minerální kvasnicemi, s vysokým obsahem bílkovin, enzymů,
vitaminů a stopových prvků
• B-vitamíny působí jako katalyzátor ve všech tkáních, jsou nezbytné pro metabolismus sacharidů a
bílkovin a podporují buněčné dělení
• zlepšuje vitalitu a posiluje nervy
• chrání pokožku i srst a posiluje drápy
• vysoký obsah minerálů a stopových prvků, jako je vápník a zinek, podporuje ochotu k výkonu, neboť
produkce energie je aktivována na buněčné úrovni
• posiluje imunitní systém
• vyrovnává nedostatky živin
• jako pomoc při zvýšené potřebě energie (např. při odchovu štěňat, fyzickém nebo duševním
tréninku)
• jako optimální doplněk během a po nemoci
• zlepšuje trávení a využití krmiva u psů zesláblých, starých a stresovaných, odmítajících bez
konkrétního důvodu potravu

Fell OK plv.

Popis zboží
Přípravek s relativně nižším obsahem vitaminu H (100.000 mcg biotinu v 1000 g), přesto však velmi
účinný.
- prevence symptomů nedostatku biotinu
- zajišťuje zdravou pokožku a kvalitní lesklé osrstění, brání přesychání pokožky, vzniku matné a
lámavé srsti
- postačuje pro běžnou denní potřebu, v jiných případech a při línání doporučujeme Canina Biotin
Forte
- je určen pro krátkosrstá plemena a štěňata dlouhosrstých a hrubosrstých plemen

Fell OK tbl.

Popis zboží
Přípravek s relativně nižším obsahem vitaminu H (100.000 mcg biotinu v 1000 g), přesto však velmi
účinný. Ochucené tablety umožňují přesné dávkování.
- prevence symptomů nedostatku biotinu
- zajišťuje zdravou pokožku a kvalitní lesklé osrstění, brání přesychání pokožky, vzniku matné a
lámavé srsti
- postačuje pro běžnou denní potřebu, v jiných případech a při línání doporučujeme Canina Biotin
Forte

- je určen pro krátkosrstá plemena a štěňata dlouhosrstých a hrubosrstých plemen

Kräuter-Doc Fell & Haut

Popis zboží
Směs vybraných bylin, které jsou určeny na podporu srsti a kůže.
Kräuter-Doc Fell & Haut je jemně mletou a proto výborně použitelnou směsí vybraných bylin, které
jsou určeny na podporu srsti a kůže. Speciálně vybrané byliny mají bariérové funkce a kůže i srst je
tím posílená. Neobsahuje žádné chemické přísady. Je 100% přírodní.

Mořské řasy plv.

Popis zboží
Čistě přírodní produkt získávaný šetrným sušením mořských řas. Užívá se k zvýraznění pigmentace
kůže, srsti, nosu, okrajů očních víček, drápů, nášlapných polštářků tlapek, očí.
- zlepšuje pigmentaci kůže, srsti, nosu, okrajů očních víček, drápů, nášlapných polštářků tlapek, očí
- u jedinců s nepigmentovanou pokožkou výrazně snižuje nebezpečí různých kožních potíží
- s mnoha stopovými prvky, vitamíny, karotenoidy a minerálními látkami
- čistě přírodní produkt získávaný šetrným sušením mořských řas druhu Ascophyllum nodosum
- bohatý obsah aminokyselin

Mořské řasy tbl.

Popis zboží
Čistě přírodní produkt získávaný šetrným sušením mořských řas. Užívá se k zvýraznění pigmentace
kůže, srsti, nosu, okrajů očních víček, drápů, nášlapných polštářků tlapek, očí. Tablety umožňují
přesné dávkování. Jsou vhodné zejména pro jedince, kteří nepřijímají ochotně potravu.
- zlepšuje pigmentaci kůže, srsti, nosu, okrajů očních víček, drápů, nášlapných polštářků tlapek, očí
- u jedinců s nepigmentovanou pokožkou výrazně snižuje nebezpečí různých kožních potíží
- s mnoha stopovými prvky, vitamíny, karotenoidy a minerálními látkami
- čistě přírodní produkt získávaný šetrným sušením mořských řas druhu Ascophyllum nodosum
- bohatý obsah aminokyselin

PETVITAL Biotin tabs

Popis zboží
Přípravek s vysokým obsahem vitaminu H (1.000.000 mcg biotinu v 1000 g) a dalších látek, které
působí velmi příznivě na přeschlou, lupovitou a svědivou pokožku a suchou, lámavou srst.
- výrazně napomáhá zlepšení stavu kůže a osrstění i při různých onemocněních, která mají nějakou
příčinu a jsou současně léčena
- podávání zabraňuje plstnatění srsti a usnadňuje česání

- pro psy chuťově atraktivní tablety umožňují přesné dávkování
- navrženo pro vybíravá zvířata

PETVITAL Derm Caps

Popis zboží
Obsahuje vysoce nenasycené mastné kyseliny přírodního původu, zinek v organické vazbě aj. látky k
podpoře látkové výměny v kůži při různých kožních poruchách a jimi způsobených velkých ztrátách
srsti. Je vhodný především pro jedince o tělesné hmotnosti nad 10 kg.
- při problémech s kůží a srstí, způsobenými hormonální či metabolickou nerovnováhou, nebo alergií
- obsahuje vysoce nenasycené mastné kyseliny (Omega 3 a 6) přírodního původu (olej z pupalky
dvouleté a z mořských živočichů - krylu) v ideálním poměru, zinek v organické vazbě aj. látky k
podpoře látkové výměny v kůži při různých kožních poruchách a jimi způsobených velkých ztrátách
srsti
- nedostatek mastných kyselin může nastat v následujících případech: během růstu a laktace, ve stáří,
ve stresu, během hárání a březosti, při diabetu, při léčbě kortikoidy, po operaci, atp.
- nedostatek se také projevuje lámavou a suchou srstí, ekzémem (obzvláště mezi prsty), lupy,
alergickými reakcemi na kůži, zvýšenou náchylností k podráždění kůže s infekcemi, zánětem
zvukovodu, zvýšenou tvorbou ušního mazu, zhoršeným hojením ran, růstovými anomáliemi

PETVITAL Derm Liquid (Skin - Drops)

Popis zboží
Tekutý přípravek obsahující směs vysoce nenasycených mastných kyselin rostlinného a živočišného
původu a vitamin E k podpoře látkové výměny v kůži při různých kožních poruchách a jimi
způsobených velkých ztrátách srsti. Je vhodný především pro jedince o tělesné hmotnosti pod 10 kg.
- při problémech s kůží a srstí, způsobenými hormonální či metabolickou nerovnováhou, nebo alergií
- obsahuje vysoce nenasycené mastné kyseliny (Omega 3 a 6) přírodního původu (olej z pupalky
dvouleté a z mořských živočichů - krylu) v ideálním poměru, zinek v organické vazbě aj. látky k
podpoře látkové výměny v kůži při různých kožních poruchách a jimi způsobených velkých ztrátách
srsti
- nedostatek mastných kyselin může nastat v následujících případech: během růstu a laktace, ve stáří,
ve stresu, během hárání a březosti, při diabetu, při léčbě kortikoidy, po operaci, atp.
- nedostatek se také projevuje lámavou a suchou srstí, ekzémem (obzvláště mezi prsty), lupy,
alergickými reakcemi na kůži, zvýšenou náchylností k podráždění kůže s infekcemi, zánětem
zvukovodu, zvýšenou tvorbou ušního mazu, zhoršeným hojením ran, růstovými anomáliemi

Barfer's Oil

Popis zboží
100% přírodní produkt bez umělých přísad, ideální doplněk k barfování - pro psy krmenými syrovým
masem a kostmi.

Barfer‘s Best

Popis zboží
100% přírodní produkt bez umělých přísad, ideální doplněk k barfování - pro psy krmenými syrovým
masem a kostmi.
obsahuje všechny vitamíny a minerální látky přírodního původu,které potřebuje pes krmený syrovým
masem k pokrytí denní potřeby a udržení kondice.

S citronanem vápenatým - zdrojem snadno vstřebatelného vápníku, nezbytného pro silné kosti, zuby,
drápy a svaly, k ochraně proti osteoporóze - aktivuje četné enzymatické systémy, podílí se na
přenosu nervových impulzů a podporuje činnost srdce, s moučkou z mořských řas - podporují
pigmentaci, je zdrojem vitamínů, stopových prvků (např. jódu, fluoru), četných enzymů a
aminokyselin. S pivovarskými kvasnicemi, které poskytují všechny ostatní vitamíny, včetně B-skupiny
a biotinu. Vysoký obsah enzymů, minerálií a stopových prvků podporuje výkonnost a chrání pokožku
a srst.

Lob & Lecker

Popis zboží
Chutné kvasnice pro psy obsahující 12 (přírodních) vitamínů, 24 stopových prvků, 19 aminokyselin a
esenciální mastné kyseliny.

Caniletten

Popis zboží
Přípravek ve formě ochucených tablet s obsahem vápníku, fosforu, všech nezbytných vitaminů a
stopových prvků k celkovému posílení psa, k doplnění krmné dávky tam, kde se podává výhradně
nebo převážně maso s přílohou.
- je nezbytný pro růst kostí, zubů a svalů, podporuje metabolismus, chuť k jídlu, trávení a pigmentaci
- obsahuje vápník, fosfor, stopové prvky, vitamíny, pivovarské kvasnice a moučkou z mořských řas
- úplně se vstřebává už po několika hodinách
- poměr vápníku a fosforu = 2 : 1

Canipulver

Popis zboží
Přípravek s obsahem vápníku, fosforu, všech nezbytných vitaminů a stopových prvků k celkovému
posílení psa, k doplnění krmné dávky tam, kde se podává výhradně nebo převážně maso s přílohou.
- je nezbytný pro růst kostí, zubů a svalů, podporuje metabolismus, chuť k jídlu, trávení a pigmentaci
- obsahuje vápník, fosfor, stopové prvky, vitamíny, pivovarské kvasnice a moučkou z mořských řas
- úplně se vstřebává už po několika hodinách

- poměr vápníku a fosforu = 2 : 1

Canivita (Cado-Vit)

Popis zboží
Multivitaminová emulze, pohotově využitelný zdroj celého spektra vitaminů k rychlému zlepšení
celkové kondice psů po nemoci, po operaci, starých, stresovaných, vysílených, výstavních,
pracovních, závodních jakož i březích, rodících a kojících fen.

Dog Immun Protect

Popis zboží
Speciální přípravek pro posílení přirozených obranných reakcí u štěňat, březích a kojících fen (k
zvýšení produkce kolostra), jedinců nemocných (trpících např. průjmy původu alimentárního i
infekčního.
- možno podávat současně s antibiotiky) a zotavujících se z nemoci nebo po chirurgickém výkonu (ke
zkrácení rekonvalescence), ohrožených infekčním onemocněním vinou nepříznivé nákazové situace,
mimořádné fyzické či psychické zátěže (stresu), vysokého věku, atd.

Kräuter-Doc Ledviny a močové ústrojí (Niere & Harnblase)

Popis zboží
Jemně mletá směs vybraných bylin, které jsou určeny na podporu ledvin a močového ústrojí.
Byliny poskytují důležité vitamíny, které mohou chybět v každodenní stravě.
Neobsahuje žádné chemické přísady. Je 100% přírodní.

Kräuter-Doc Ochrana proti vnitřním parazitům (Wurmschutz)

Popis zboží
Jemně mletá a proto směs vybraných bylin podporující střevní flóru.
Výborně použitelná směs vybraných bylin, základem je mrkev.
Neobsahuje žádné chemické přísady. Je 100% přírodní.

Kräuter-Doc Posílení imunity (Abwehrkraft)

Popis zboží
Jemně mletá směs vybraných bylin, které jsou určeny na podporu těla a obranyschopnost
Kräuter-Doc Abwehrkraft je jemně mletou a proto výborně použitelnou směsí vybraných bylin, které
jsou určeny na podporu těla a obranyschopnost.
Speciálně vybrané byliny mají bariérové funkce a posilují tělo a obranyschopnost. V optimálním
poměru dodávají životně důležité látky.
Neobsahuje žádné chemické přísady. Produkt je 100% přírodní.

Kräuter-Doc Respirační systém (Atemwege)

Popis zboží
Speciálně vybrané byliny podporující horní dýchací cesty.
Speciálně vybrané byliny podporují horní dýchací cesty. Neobsahuje žádné chemické přísady. Je 100%
přírodní.

PETVITAL Rýžová dieta

Popis zboží
Speciální granulované dietní (hypoalergenní) krmivo, které neobsahuje žádné bílkoviny živočišného
původu. Obsahuje 8% proteinů (z rýže) a 0,2 % tuku. Má velice široké použití.
Je určeno zejména pro jedince trpící nesnášenlivostí k některým bílkovinám živočišného původu.
Může být použito jako samostatné krmivo i jako základ stravy, který lze podle toho, co pes snáší
(resp. co mu vadí), doplnit zdroji živočišných bílkovin, např. odpovídajícím množstvím tvarohu
(normálního nebo nízkotučného), vařeného libového drůbežího masa apod.

Schlank & Vital

Popis zboží
Dietní krmivo pro redukci těl. hmot. psů, snížení okolo 1 kg za 14 dnů (u středně-velkých psů).
Podporuje pocit nasycení, snížení pocitu hladu, redukuje využitelnost tuku a kalorií, zmírňuje
nadýmání a podráždění žaludku a střeva, posiluje kosterní svalstvo přeměnou glycidů (sacharidů) na
svalové bílkoviny, potlačuje tvorbu bakterií a hub (např. kvasinek) ve střevě.

Senior Vital

Popis zboží
Přírodní směs důležitých látek pro stárnoucí psy
Senior Vital
Látky obsažené v Senior Vital podporují duševní a fyzické zdraví a zvyšují hodnotu denního přídělu
stravy psa.
- výtažky z mušlí Perna Canaliculus podporují klouby a pojivové tkáně
- Biotin zlepšuje kvalitu srsti a pokožky
- Ginkgo podporuje myšlení a schopnost učit se
- mouka z hroznových jader podporuje metabolismus
- L – karnitin dodává energii svalům a srdci
- oleje a tuky čistě rostlinného původu optimalizují paměť a koncentraci
- Fruktooligosacharidy zvyšují využití živin z potravy a zachovávají optimální prostředí ve střevech
- Mořské řasy jsou zdrojem vitamínů a minerálů a podporují pigmentaci

V25 (Vitamin - tabs)

Popis zboží
Velké, ochucené, psy velmi ochotně přijímané polyvitaminové tablety s vysokým obsahem vitaminu H
(biotinu).
K doplnění vitaminů všude tam, kde je jich nedostatek, k posílení jedinců stresovaných, zesláblých (po
nemoci, po operaci, při mimořádné pracovní či závodní zátěži), fen po porodu, zejména pokud
odchovávají početný vrh.U krátkosrstých plemen k dosažení kvalitního,hustého a lesklého osrstění.

Elektrolyt kapky

Popis zboží
Vysoce účinný přípravek s obsahem elektrolytů s přímým vlivem na rozložení tekutin v organismu
psa, k prevenci a odstranění dehydratace z pobytu v prostředí o vysoké teplotě (zejména u plemen
obtížněji ventilujících).
Při zvracení a průjmu (zejména déle trvajícím), při horečnatých onemocněních, při sportovních
výkonech, při pracovním nasazení, při intenzivním tréninku a výcviku, při intenzivním chovném
zatížení (mnohočetné vrhy), u štěňat (zejména problémových plemen).

Karnivit kapky (Karnivit forte)

Popis zboží
Přípravek s L-karnitinem (100.000 mg v 1000 ml) pro štěňata, mladé i dospělé psy, psy stárnoucí a
staré, trpící únavností, svalovou slabostí, srdeční slabostí, obezitou, pro březí a kojící feny a pro
jedince v rekonvalescenci k tlumení pocitu únavy.
Ke zlepšení svalové a srdeční činnosti.

Kaše pro štěňata

Popis zboží
Kompletní krmná směs (s obsahem všech potřebných vitaminů, minerálních aj.látek, bohatá
bílkovinami) ve formě instantní kaše pro přikrmování a krmení štěňat.
Od 3. týd. života při přechodu z tekuté stravy na tuhou. Příznivě ovlivňuje funkce trávicího traktu,
který připravuje na příjem a zpracování krmiva granulovaného i čerstvě připraveného, běžně
podávaného mladým a dospělým psům.

Mléko pro štěňata Canina

Popis zboží
Instantní mléko pro štěňata od 1. dne života s výrazně sníženou hladinou laktózy. Takto vzniklá
energetická ztráta je kompenzována přídavkem glukózy, která činí mléko chut'ově atraktivním a
vydatným.
Jeden díl mléka se ředí 4 díly vody. K odchovu štěňat bez matky, k zvýšení mléčnosti fen, k
přikrmování štěňat slabších, příliš malých a pocházejících z velmi početných vrhů.

Ceník přípravků Canina

Název
Přípravky pro psy
Barfer's Best
Barfer's Best
Barfer's Best
Barfer´s Oil
Biotin Forte plv. 200 g
Biotin Forte plv. 500 g
Biotin Forte plv. 2000 g
Biotin Forte tbl. 100 g (cca 30 tbl.)
Biotin Forte tbl. 200 g (cca 60 tbl.)
Biotin Forte tbl. 700 g (cca 210 tbl.)
Biotin Forte tbl. 2000 g (cca 600 tbl.)
Calcium Citrat plv. 125 g
Calcium Citrat plv. 400 g
Calcium Citrat plv. 2500 g
Kostní moučka 250 g
Kostní moučka 800 g
Kostní moučka 3000g
Kostní moučka 5000g
Calcium Carbonat plv. 400 g
Calcium Carbonat plv. 1000 g
Calcium Carbonat plv. 3500 g
Calcium Carbonat tbl. 350 g (cca 350 tbl.)
Calcium Carbonat tbl. 1000 g (cca 1000 tbl.)
Calcium Carbonat tbl. 6250 g (cca 6250 tbl.)
Canhydrox GAG tbl. 100 g
Canhydrox GAG tbl. 200 g
Canhydrox GAG tbl. 600 g (cca 360 ks)
Canhydrox GAG tbl. 2000 g (cca 1200 ks)
Caniletten 300 g (cca 150 tbl.)
Caniletten 1000 g (cca 500 tbl.)
Caniletten 2000 g (cca 1000 tbl.)
Canipulver 350 g
Canipulver 1000 g
Canipulver 4000 g
Canivita 100 ml
Canivita 250 ml
Canivita 1000 ml
Dog Fellgel (Biotin Forte gel)
Dog Immun Protect 150 g
Dog Immun Protect 300 g
Dog Immun Protect 1000 g
Fell OK plv. 200 g
Fell OK plv. 500 g
Fell OK plv. 2000 g
Fell OK tbl. 250 g (cca 125 tbl.)
Fell OK tbl. 1000 g (cca 500 tbl.)
Enzym – Hefe plv. 600 g

Jednotka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka

Akce
Akce
Akce
Akce

Akce

Akce

Akce

Doprodej
Akce
Akce
Akce

180g
500g
2000g
500ml
200g
500g
2000g
100g
200g
700g
2000g
125g
400g
2500g
250g
800g
3000g
5000g
400g
1000g
3500g
350g
1000g
6250g
100g
200g
600g
2000 g
300g
1000g
2000g
350g
1000g
4000g
100ml
250ml
1000ml
100ml
150g
300g
1000g
200g
500g
2000g
250g
1000g
600g

Cena
279 Kč
557 Kč
1 108 Kč
503 Kč
379 Kč
867 Kč
3 170 Kč
407 Kč
783 Kč
1 879 Kč
5 046 Kč
175 Kč
379 Kč
1 388 Kč
136 Kč
289 Kč
743 Kč
1 098 Kč
150 Kč
281 Kč
474 Kč
225 Kč
441 Kč
2 034 Kč
561 Kč
1 066 Kč
2 525 Kč
6 732 Kč
295 Kč
729 Kč
1 302 Kč
222 Kč
522 Kč
1 736 Kč
261 Kč
576 Kč
2 090 Kč
362 Kč
555 Kč
1 066 Kč
3 142 Kč
222 Kč
518 Kč
1 667 Kč
328 Kč
1 234 Kč
281 Kč

Enzym – Hefe plv. 3000 g
Enzym – Hefe tbl. 250 g (cca 310 tbl.)
Enzym – Hefe tbl. 800 g (cca 1000 tbl.)
Enzym – Hefe tbl. 2500 g (cca 3100 tbl.)
Lob & Lecker (cca 400 tbl.)
Lob & Lecker (cca 1400 tbl.)
PETVITAL Arthro – Tabs 60 tbl.
PETVITAL Arthro – Tabs
PETVITAL Arthro – Tabs 1000 tbl.
PETVITAL Biotin tabs (Skin Tabs) cca 50 tbl.
PETVITAL Biotin tabs (Skin Tabs)
PETVITAL Derm Caps (Skin Caps) 100 kapslí
PETVITAL Dermliquid (Skin – Drops) kapky
PETVITAL Dermliquid (Skin – Drops) kapky
PETVITAL GAG plv. 100 g
PETVITAL GAG plv. 200 g
PETVITAL GAG plv. 400 g
PETVITAL GAG plv. 1000 g
PETVITAL GAG tbl. 90 ks
PETVITAL GAG tbl. 180 ks
PETVITAL GAG tbl. 600 ks
PETVITAL Mineral Tabs 100 g
PETVITAL Mineral Tabs 1000 g
PETVITAL rýžová dieta
PETVITAL rýžová dieta
Schlank & Vital
Schlank & Vital
Senior Vital
Mořské řasy tbl. 225 g (cca 225 tbl.)
Mořské řasy tbl. 750 g (cca 750 tbl.)
Mořské řasy tbl. 2250 g (cca 2250 tbl.)
Mořské řasy plv. 250 g
Mořské řasy plv. 750 g
Mořské řasy plv 4000 g
V25 tbl. (Vitamin – Tabs) 100 g (cca 30 tbl.)
V25 tbl. (Vitamin – Tabs) 200 g (cca 60 tbl.)
V25 tbl. (Vitamin – Tabs) 700 g (cca 210 tbl.)
Kaše pro štěňata 600 g
Kaše pro štěňata 2500 g
Kaše pro štěňata 5000 g
Welpenkalk plv. 300 g
Welpenkalk plv. 900 g
Welpenkalk plv. 3000 g
Welpenkalk plv. 5000 g
Welpenkalk tbl. 150 g (cca 150 tbl.)
Welpenkalk tbl. 350 g (cca 350 tbl.)
Welpenkalk tbl. 1000 g (cca 1000 tbl.)
Mléko pro štěňata Canina 150 g
Mléko pro štěňata Canina 450 g
Mléko pro štěňata Canina 1050 g
Mléko pro štěňata Canina 2000 g
Mléko pro štěňata Canina 4000 g

Akce
Akce
Akce

Akce

Akce

Novinka
Novinka
Novinka

Akce
Akce

Akce
Akce

Akce
Doprodej

3000g
250g
800g
2500g
200g
700g
60g
180g
1000g
100g
1000g
40 g
25 ml
250 ml
100g
200g
400g
1000g
90g
180g
600g
100g
1000g
8000g
2000g
250g
500g
250g
225g
750g
2250g
250g
750g
4000g
100g
200g
700g
600g
2500g
5000g
300g
900g
3000g
5000g
150g
350g
1000g
150g
450g
1050g
2000g
4000g

982 Kč
212 Kč
525 Kč
1 311 Kč
289 Kč
708 Kč
376 Kč
1 055 Kč
3 756 Kč
298 Kč
2 356 Kč
390 Kč
435 Kč
1 571 Kč
300 Kč
558 Kč
1 052 Kč
2 146 Kč
586 Kč
1 164 Kč
3 478 Kč
303 Kč
1 360 Kč
1 680 Kč
421 Kč
575 Kč
931 Kč
532 Kč
252 Kč
614 Kč
1 655 Kč
182 Kč
362 Kč
1 094 Kč
252 Kč
417 Kč
1 122 Kč
252 Kč
701 Kč
1 262 Kč
250 Kč
558 Kč
1 190 Kč
1 848 Kč
250 Kč
390 Kč
982 Kč
203 Kč
435 Kč
656 Kč
1 543 Kč
2 777 Kč

Přípravky proti hmyzu
Česnekový koncentrát plv. 225 g
Česnekový koncentrát plv. 700 g
Česnekový koncentrát plv. 2500 g
Česnekový koncentrát tbl. 45 ks
Česnekový koncentrát tbl. 140 ks
Ošetření a hygiena
Lotio k čištění očí 100 ml
Canilind
Canilind
Dental Can
Dental Can
Dog – Stop forte
Dog – Stop sprej 100 ml
Lotio k čištění zevního zvukovodu 100 ml

Akce
Akce
Akce
Akce

Akce

225g
700g
2500g
180g
560g

189 Kč
404 Kč
1 066 Kč
278 Kč
783 Kč

100ml
50ml
200ml
100ml
250ml
60ks
100ml
100ml

222 Kč
418 Kč
757 Kč
210 Kč
418 Kč
327 Kč
252 Kč
238 Kč

