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1.2
Introduction

Ponad 500 pracowników na świecie
Produkty dostępne w ponad 86 krajach
Ponad 25 biur handlowych na świecie
40-osobowy silny Zespół ds. Badań i Rozwoju
4 Miejsca produkcji
4 główne wartości marki

1 firma
1 rodzina
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Produkty dostępne w ponad 86 krajach

= zasięg Beaphar

1.2

Zabezpieczanie potrzeb
rodziny

Budowanie naszej marki

Budowanie pewnej
przyszłości

Zabezpieczanie potrzeb rodzin jest jedną z podstawowych
zasad Beaphar. W czasach, gdy powstaliśmy, w 1942 r. panował
niedostatek żywności. Podstawową motywacją Bernarda Aa było
zapewnienie żywności swojemu swojemu nowonarodzonemu
synowu. Potrzeby w tamtych czasach były ogromne, a wszyscy
klienci pragnęli przede wszystkim jednego - zapewnienia
najlepszej opieki dla swoich rodzin.

Wyznajemy takie wartości jak: rodzina, dostępność produktów,
ich przystępnopść i jakość. Te wartości to cztery kamienie
węgielne Beaphar i istota naszej firmy.

Już w ponad 86 krajach Beaphar zapewnia zwierzętom
domowym i ich rodzinom przystępne cenowo i łatwo osiągalne
produkty prozdrowotne, pielęgnacyjne i odżywcze, ale chcemy
robić więcej.

To pragnienie wpłynęło na każdy aspekt rozwoju Beaphar.
To samo pragnienie zabezpieczenia rodzin doprowadziło
najpierw Bernarda, a następnie jego syna Henka, a teraz jego
wnuka Daana do tego, aby zbudować i rozwinąć firmę do
dzisiejszej postaci, czyli wiodącego, globalnego producenta
artykułów opieki zdrowotnej dla zwierząt.
Chcąc tworzyć nowe produkty i ulepszać już istniejące tą samą
pasję dzielą również nasi pracownicy, z których 90% to
właściciele zwierząt domowych.
Nasi klienci oczekują wysokiej jakości, godnych zaufania
produktów w przystępnych cenach, które zapewniają ich pupilom
radość i zdrowie.

Nasze nowe logo przenosi mocny, czytelny układ naszego
poprzedniego logo ze znanym czerwonym napisem Beaphar w
jego sercu. Nowo dodane odcienie pomarańczowe i fuksji
odziwerciedlają szeroką gamę rozwiązań, które mamy do
zaoferowania oddając ciepłe uczucia, które właściciele zwierząt
mają dla swoich futerzanych lub upierzonych przyjacół.
Czcionka marki również uległa subtelnej zmianie, stając się
bardziej zaokrągloną, a przez to bardziej przyjazną, aby
odzwierciedlić troskliwe, rodzinne usposobienie.
Nasze nowe trójtonalne logo jest również częścią nowego
systemu klasyfikacji produktów. Umieszcza grupy produktów
Beaphar w trzech głównych sektorach: zdrowie, opieka i
odżywianie. Sprawia to, że asortyment produktów staje się
spójną formą na całym świecie i dzięki swojej wymowie
zapewnia większą rozpoznawalność na półce.

Teraz, gdy jesteśmy firmą globalną wciąż w naszych sercach jest
wyryty nasz główny cel, ten sam, który przyświecał Bernardowi
podczas zakładania Beaphar ponad 75 lat temu. Zadbać o
najlepsza opiekę dla naszych rodzin i dla naszych zwierząt.

Ponieważ nasze zwierzęta są cenionymi członkami rodzin,
Beaphar uważa, że ich właściciele powinni mieć łatwy dostęp do
wysokiej jakości produktów prozdrowotnych dla zwierząt oraz
produktów lecdzniczych weterynaryjnych w przystępnych
cenach.

Dlaczego?

Dlaczego?

Nasi pupile to nie tylko zwierzęta. Są naszymi towarzyszami,
naszymui przyjacółmi, naszą rodziną. Wierzymy, że zasługują na
najlepszą opiekę, dlatego zawsze będziemy starali się
dostarczać nasze produkty do większej liczby klientów, zarówno
handlowych jak i konsumenckich. Chcemy, aby wszystkie
zwierzęta domowe i ich rodziny miały dostęp do wysokiej jakości,
niedrogich, godnych zaufania produktów prozdrowotnych,
pielęgnacyjnych i odżywczych. Możemy dokonać tego wraz z
Tobą.
Mamy globalne i lokalne zespoły sprzedaży i marketingu, które
nie tylko dysponują ogromną wiedzą i doświadczeniem, ale
także pasjonują się zwierzętami domowymi i ich zdrowiem.
Zaopatrując się w nasze produkty możecie skorzystać z naszego
wsparcia materiałami POS i cyfrowymi, co ułatwi Waszym
klientom znalezienie produktów i przyczyni się do zwiększenia
Waszej sprzedaży.
Razem możemy wspierać zdrowie zwierząt i ich rodzin na całym
świecie.

Dlaczego?

Because pets are family too
....rodzina zasługuje na najlepsze.
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Food (supplements) & Treats

1.2

“

Uchwycenie
esencji marki
Beaphar
w ilustracji

Dla wzmocnienia naszego przekazu,
stworzyliśmy obrazy przedstawiające styl życia
odzwierciedlając tym samym główne wartości
marki i nasze najważniejsze przesłanie ponieważ zwierzęta domowe są również
rodziną.
Przekaz tych obrazów skoncentrowany jest na
wpływie zwierząt na nasze życie i ich
znaczeniu jako członków naszych rodzin.
Zdjęcia przedstawiają styl życia pokazując
sytuacje wywołujące emocje i uczucia, które są
natychmiast rozpoznawalne przez
konsumentów i pomagają stworzyć z nimi więź.
Właśnie to połączenie sprawia, że Beaphar
jest markę wybieraną przez wszystkich
właścicieli zwierząt domowych i pozostaje
światowym liderem w farmaceutyce i opiece
zdrowotnej dla zwierząt domowych. Nasze
fotografie podkreślają podstawowe wartości
naszej marki w życiu codziennym.

Ponieważ zwierzęta też są
rodziną, a rodzina zasługuje
na najlepsze.
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1.2
Food (supplements) & Treats

Komfort
“Komfort” pokazuje bliskie relacje,
którymi dzielimy się ze zwierzętami oraz
wygodę i poczucie bezpieczeństwa,
które przynoszą.
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Food (supplements) & Treats

1.2

Uśmiech
“Uśmiech” przedstawia popularną koncepcję
selfie. Reprezentuje znaczenie tworzenia
wspomnień i dzielenia się chwilami, zarówno
z naszą rodziną, jak iz naszymi zwierzętami.
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1.2
Food (supplements) & Treats

Praca
zespołowa
“Praca zespołowa” ukazuje
zabawną stronę posiadania
zwierzaka. Ta sytuacja jest
natychmiast rozpoznawalna
i łatwa do zidentyfikowania,
ale przypomina nam także
o znaczeniu współpracy w celu
utrzymania dobrego zdrowia
naszych zwierząt.
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Produkty
dla psów

Blisko 60% wszystkich
konsumentów posiada
zwierzęta domowe, więcej niż
połowa z nich posiada psy.
*Ankieta przeprowadzona przez GfK (Pets International)

Produkty przeciwpasożytnicze

1.1

Beaphar FIPROtec

®

FIPROtec® 50 mg roztwór do nakrapiania dla kotów,
67 mg roztwór do nakrapiania dla małych psów,
134 mg roztwór do nakrapiania dla średnich psów,
268 mg roztwór do nakrapiania dla dużych psów,
402 mg roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów,
Fiprotec Spray na skórę i sierść dla kotów i psów.
Jedna pipeta o pojemności
0,5 ml / 0,67 ml / 1,34 ml / 2,68 ml / 4,02 ml roztworu zawiera:
Fipronil 50,0 mg / 67,0 mg / 134,0 mg / 268,0 mg / 402,0 mg /
Butelka z pompką o pojmności 100 ml zawiera roztwór fipronilu
w stężeniu 2,5 mg/ml
Wskazania lecznicze: SPOT-ON - Do zwalczania
i zapobiegania inwazji pcheł (Ctenocephalides felis)
u psów / kotów. Czas trwania ochrony przeciwko
inwazjom pcheł u psów / kotów wynosi 5 tygodni.
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Do zwalczania inwazji kleszczy (Ixodes ricinus). Kleszcze
(Ixodes ricinus) na zwierzęciu zostaną zabite w ciągu 48 godzin.
Zastosowanie produktu nie chroni przed nową inwazją kleszczy.
Produkt zabezpiecza przed inwazją nowych kleszczy (Dermacentor
reticulatus, Rhipicephalus sanguineus) u psów od 7 dnia do 28 dnia
po aplikacji produktu.
SPRAY Leczenie i zapobiegnie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp.)
i kleszczy (Ixodes spp., w tym Ixodes ricinus) u kotów i psów.
Leczenie infestacji pasożytów Trichodectes canis u psów i Felicola
subrostratus u kotów. Skuteczność owadobójcza w przypadku
nowych infestacji dojrzałych form pcheł utrzymuje się do 2 miesięcy
u kotów i do 3 miesięcy u psów, w zależności od warunków
środowiskowych. Produkt wykazuje skuteczność roztoczobójczą
wobec kleszczy, utrzymującą się do miesiąca, w zależności od
warunków środowiskowych.

Przeciwwskazania: Ze względu na brak dostępnych danych produkt
(Fiprotec 50 mg) nie powinien być stosowany u kotów poniżej
8 tygodnia życia i/lub o masie ciała poniżej 1 kg. Ze względu na
brak dostępnych danych produkt (Fiprotec 67 mg / 134 mg /268 mg
/ 402 mg) nie powinien być stosowany u psów poniżej 8 tygodnia
życia i/ lub o masie ciała poniżej 2 kg. Nie stosować, w przypadku
chorób (np. chorób układowych, gorączki …) lub u zwierząt
w trakcie rekonwalescencji. Nie stosować
u królików z powodu zagrożenia reakcjami
niepożądanymi a nawet śmiercią. Nie stosować
w przypadku nadwrażliwości na substancję,
czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Produkty lecznicze weterynaryjne
1.1
Fiprotec 402 mg - Roztwór do nakrapiania

Dla małych psów (5-10 kg)
1 Pipeta - fipronil 67 mg
Preparat w formie kropli spot-on służy zwalczaniu
i zapobieganiu inwazji pcheł oraz kleszczy.
Zabezpiecza przed pchłami na okres 5 tygodni
i kleszczami na czas 4 tygodni.
Dla psów o masie ciała powyżej 2 kg i w wieku ponad 8 tyg.

Dla bardzo dużych psów (40-60 kg)
1 Pipeta - fipronil 402 mg
Preparat w formie kropli spot-on służy zwalczaniu
i zapobieganiu inwazji pcheł oraz kleszczy.
Zabezpiecza przed pchłami na okres 5 tygodni
i kleszczami na czas 4 tygodni.
Dla psów w wieku powyżej 8 tygodni.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

15511

1 pipeta

6

8711231155118

15514

1 pipeta

6

8711231155149

Fiprotec 134 mg - Roztwór do nakrapiania

Fiprotec Spray

Produkt leczniczy weterynaryjny stosowany w leczeniu i
zapobiegniu inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.) i kleszczy
(Ixodes spp., w tym Ixodes ricinus) u kotów i psów. Produkt
polecany w leczeniu inwazji pasożytów Trichodectes canis u
psów i Felicola subrostratus u kotów. Skuteczność owadobójcza
w przypadku nowych inwazji pcheł utrzymuje się do 2 miesięcy
u kotów i do 3 miesięcy u psów, w zależności od warunków
środowiskowych. Produkt wykazuje skuteczność względem kleszczy, utrzymującą
się do miesiąca od aplikacji. Fiprotec Spray wielkości 100 ml jest idealnym
rozwiązaniem dla kociąt, szczeniąt, dorosłych kotów i psów małych ras <10 kg.
Produkt można stosować już od 2 dnia życia.

Dla średnich psów (10-20 kg)
1 Pipeta - fipronil 134 mg
Preparat w formie kropli spot-on służy zwalczaniu
i zapobieganiu inwazji pcheł oraz kleszczy.
Zabezpiecza przed pchłami na okres 5 tygodni
i kleszczami na czas 4 tygodni.
Dla psów w wieku powyżej 8 tygodni.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

15512

1 pipeta

6

8711231155125

17058

100 ml

6

5909991367220

Produkty przeciwpasożytnicze

Fiprotec 67 mg - Roztwór do nakrapiania

Fiprotec 268 mg - Roztwór do nakrapiania
Dla Dużych Psów (20-40 kg)
1 Pipeta - Fipronil 268 kg
Preparat w formie kropli spot-on służy zwalczaniu
i zapobieganiu inwazji pcheł oraz kleszczy.
Zabezpiecza przed pchłami na okres 5 tygodni
i kleszczami na czas 4 tygodni.
Dla psów w wieku powyżej 8 tygodni.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

15513

1 pipeta

6

8711231155132
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Zabezpiecza psy
w walce z pasożytami

Produkty przeciwpasożytnicze

1.1
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Canishield L 65cm

Obroża z deltametryną dla dużych psów.
Stopniowo uwalniana deltametryna przemieszcza się do
warstwy lipidowej skóry i rozprzestrzenia się za jej
pośrednictwem po całym ciele.
Produkt skutecznie chroni przed kleszczami, pchłami i muchami
piaskowymi.
Czas działania do 6 miesięcy.
Produkt dostępny wkrótce.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

17273

1 obroża L 65cm

6

8711231172733

Canishield S/M 48cm

Obroża z deltametryną dla dużych psów.
Stopniowo uwalniana deltametryna przemieszcza się do
warstwy lipidowej skóry i rozprzestrzenia się za jej
pośrednictwem po całym ciele.
Produkt skutecznie chroni przed kleszczami, pchłami i muchami
piaskowymi.
Czas działania do 6 miesięcy.
Produkt dostępny wkrótce.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

17311

1 obroża S/M 48 cm

6

8711231173112

Produkty biobójcze

Preparaty naturalne
1.1

Obroża przeciw kleszczom i pchłom dla psów, skuteczna
w użyciu przez 90 dni. Obroża biobójcza PERMECTA służy do
zwalczania kleszczy i pcheł u psów małych i średnich ras.
Efekty działania obroży są już widoczne po 48 godzinach od
jej założenia.
Zastosowanie: Wykazana badaniami eliminacja kleszczy
przez 90 dni i eliminacja pcheł przez 90 dni. Obroża ma delikatny zapach
charakterystyczny dla olejku geraniowego.
Substancje czynne: Permetryna + Geraniol.
Przeciwwskazania: Nie stosować u kotów, nie stosować u szczeniąt poniżej
3 miesięcy, nie stosować u zwierząt chorych lub będących w trakcie
rekonwalescencji.

Obroża BEA Naturalna Zapachowa

Dla szczeniąt i psów małych ras
Produkt zawierający wyjątkowo aromatyczną kompozycję
naturalnych olejków, które wykazują działanie łagodzące oraz
przeciwświądowe na skórę zwierzęcia, dzięki czemu świetnie
sprawdzi się ona w przypadku pogryzień przez owady,
podrażnień skóry czy nadmiernego drapania się zwierzęcia.
Obroża nadaje ziołowy, świeży zapach, który dodatkowo jest nieatrakcyjny dla
pasożytów. Można używać jej jako wspomaganie działania kropli, szczególnie w
sytuacji, gdy zawiedzie ludzka pamięć. Siła obroży tkwi w odpowiednio dobranej
kompozycji olejków eterycznych które działają w sposób sumujący się, a ich
działanie jest równomierne aż do 4 miesięcy. Nadają świeży, przyjemny zapach.
Świetnie sprawdzą się samodzielnie lub jako wspomaganie działania kropli
FIPROTec lub Vermicon.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

13392

1 obroża / 50 cm

6

8711231133925

11228

1

12

8711231112289

Obroża biobójcza Permecta

Obroża przeciw kleszczom i pchłom dla psów, skuteczna
w użyciu przez 90 dni. Obroża biobójcza PERMECTA służy do
zwalczania kleszczy i pcheł u psów dużych ras.
Efekty działania obroży są już widoczne po 48 godzinach od
jej założenia.
Zastosowanie: Wykazana badaniami eliminacja kleszczy
przez 90 dni i eliminacja pcheł przez 90 dni. Obroża ma delikatny zapach
charakterystyczny dla olejku geraniowego.
Substancje czynne: Permetryna + Geraniol.
Przeciwwskazania: Nie stosować u kotów, nie stosować u szczeniąt poniżej
3 miesięcy, nie stosować u zwierząt chorych lub będących w trakcie
rekonwalescencji.

Obroża BEA Naturalna Zapachowa

Dla psów średnich i dużych ras
Produkt zawierający wyjątkowo aromatyczną kompozycję
naturalnych olejków, które wykazują działanie łagodzące oraz
przeciwświądowe na skórę zwierzęcia, dzięki czemu świetnie
sprawdzi się ona w przypadku pogryzień przez owady,
podrażnień skóry czy nadmiernego drapania się zwierzęcia.
Obroża nadaje ziołowy, świeży zapach, który dodatkowo jest nieatrakcyjny dla
pasożytów. Można używać jej jako wspomaganie działania kropli, szczególnie w
sytuacji, gdy zawiedzie ludzka pamięć. Siła obroży tkwi w odpowiednio dobranej
kompozycji olejków eterycznych które działają w sposób sumujący się, a ich
działanie jest równomierne aż do 4 miesięcy. Nadają świeży, przyjemny zapach.
Świetnie sprawdzą się samodzielnie lub jako wspomaganie działania kropli
FIPROTec lub Vermicon.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

13393

1 obroża / 70 cm

6

8711231133932

11229

1

12

8711231112296

Produkty przeciwpasożytnicze

Obroża biobójcza Permecta
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Preparaty działające w oparciu o zjawiska fizyczne
Produkty przeciwpasożytnicze

1.1
Vermicon Line-On

Krople dla psów do 15kg - 3x 1.5 ml
Vermicon tworzy powłokę, która uniemożliwia poruszanie się
pasożytów, a następnie prowadzi do ich obumarcia. Jego
działanie jest czysto fizyczne. Preparat działa na pchły we
wszystkich stadiach ich życia. Dodatkowo Vermicon wpływa
pozytywnie na wygląd oraz funkcjonowanie skóry i sierści,
wykazuje działanie kojące i nawilżające.
W sytuacjach, gdy skuteczność preparatu mogłaby być niewystarczająca wskutek
niekorzystnych warunków środowiskowych (kąpiel w zbiornikach wodnych,
zmoknięcie zwierzęcia na deszczu, potrzeba kąpieli z użyciem szamponu) zaleca
się uzupełnić działanie preparatu poprzez wykonanie oprysku z użyciem Vermicon
Spray.

Dla psa i kota, 250 ml
Vermicon tworzy powłokę, która uniemożliwia poruszanie się
pasożytów, a następnie prowadzi do ich obumarcia. Jego
działanie jest czysto fizyczne. Preparat działa na pchły we
wszystkich stadiach ich życia. Dodatkowo Vermicon wpływa
pozytywnie na wygląd oraz funkcjonowanie skóry i sierści,
wykazuje działanie kojące i nawilżające. Spray do stosowania na zwierzęciu i/lub
jego otoczeniu.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11902

3 pipety

6

8711231119028

13049

250 ml

6

8711231130498

Vermicon Line-On

Krople dla psów 15 - 30kg - 3x 3 ml
Vermicon tworzy powłokę, która uniemożliwia poruszanie się
pasożytów, a następnie prowadzi do ich obumarcia. Jego
działanie jest czysto fizyczne. Preparat działa na pchły we
wszystkich stadiach ich życia. Dodatkowo Vermicon wpływa
pozytywnie na wygląd oraz funkcjonowanie skóry i sierści,
wykazuje działanie kojące i nawilżające.
W sytuacjach, gdy skuteczność preparatu mogłaby być niewystarczająca wskutek
niekorzystnych warunków środowiskowych (kąpiel w zbiornikach wodnych,
zmoknięcie zwierzęcia na deszczu, potrzeba kąpieli z użyciem szamponu) zaleca
się uzupełnić działanie preparatu poprzez wykonanie oprysku z użyciem Vermicon
Spray.

Szampon Vermicon

Dla psów
Szampon Vermicon tworzy powłokę, która uniemożliwia
poruszanie się pasożytów, a następnie prowadzi do ich
obumarcia. Jego działanie jest czysto fizyczne. Preparat działa
na pchły we wszystkich stadiach ich życia. Dodatkowo
Vermicon wpływa pozytywnie na wygląd oraz funkcjonowanie
skóry i sierści, wykazuje działanie kojące i nawilżające.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11903

3 pipety

6

8711231119035

11879

200 ml

6

8711231118793

Vermicon Line-On

Krople dla psów 30kg - 3x 4.5 ml
Vermicon tworzy powłokę, która uniemożliwia poruszanie się
pasożytów, a następnie prowadzi do ich obumarcia. Jego
działanie jest czysto fizyczne. Preparat działa na pchły we
wszystkich stadiach ich życia. Dodatkowo Vermicon wpływa
pozytywnie na wygląd oraz funkcjonowanie skóry i sierści,
wykazuje działanie kojące i nawilżające.
W sytuacjach, gdy skuteczność preparatu mogłaby być niewystarczająca wskutek
niekorzystnych warunków środowiskowych (kąpiel w zbiornikach wodnych,
zmoknięcie zwierzęcia na deszczu, potrzeba kąpieli z użyciem szamponu) zaleca
się uzupełnić działanie preparatu poprzez wykonanie oprysku z użyciem Vermicon
Spray.
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Vermicon Spray

Tick Boy

Szczypce do wyciągania kleszczy.
Tick Boy Beaphar pozwala w łatwy, bezpieczny i delikatny
sposób usunąć w całości kleszcza przyczepionego do skóry.
Kleszcze mogą być nosicielami niebezpiecznych patogenów,
wywołujących kleszczowe zapalenie mózgu, boreliozę i
babeszjozę u psów. Przy nieumiejętnym usuwaniu kleszcza,
można zwiększyć prawdopodobieństwo zainfekowania żywiciela, gdyż zgniatając
kleszcza, uwalniamy z jego wnętrza treść z patogenami, która dostaje się do rany
ofiary.
Poręczny format przypominający pióro, z praktycznym klipsem sprawia, że
szczypce Tick Boy zawsze można mieć przy sobie tak, aby użyć ich w razie
potrzeby.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11904

3 pipety

6

8711231119042

11001

1 szt.
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8711231110018

CBD + Cannabidiol
Olej CBD 2,75% z kannabidiolem

Dla psów i kotów
Wspiera utrzymanie dobrej kondycji stawów i mięśni, poprawia naturalny system
immunologiczny, podnosi witalność i sprawia, że zwierzęta są mniej podatne na
stres. Olej Beaphar CBD jest najbardziej efektywną formą podawania CBD
zwierzętom. Zapewnia najlepszą absorbcję przez ciało. Alternatywnie można użyć
Pasty Beaphar CBD lub Przysmaków Beaphar CBD.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

17099

10 ml

6

8711231170999

Witaminy i minerały

Wspiera fizyczne
i psychiczne
zdrowie zwierząt.

1.2

Pasta CBD z kannabidiolem

OLEJ - PASTA - PRZYSMAKI
- Wsparcie dla mięśni i stawów
- Wzrost witalności i niwelowanie efektów starzenia
- Poprawa systemu immunologicznego
- Dobroczynne działanie podczas intensywnego funkcjonowania
- Wsparcie systemu nerwowego
- Obniżenie wrażliwości na stres
- Polepszenie prawidłowego wypoczynku podczas snu

Dla psów i kotów
Zawiera kannabidiol (CBD 0,95%), który wpływa na ogólne dobre samopoczucie
zwierząt. Również wspiera sprawność stawów i mięśni, poprawia witalność
i wspiera naturalny system immunologiczyny. Pastę bardzo łatwo podaje się
zwierzętom. Psy polubią smak kurczaka.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

17111

100 g

6

8711231171118

Snack CBD Oil

Przysmaki CBD z kannabidiolem dla psów
Kompletna karma dla psów powyżej 6mc życia. rzysmaki o smaku kurczaka
zawierają Kanabidiol (CBD 0,92%), który wpływa na ogólne dobre samopoczucie
zwierząt. Również wspiera sprawność stawów i mięśni, poprawia witalność i
wspiera naturalny system immunologiczyny. Łatwy w podaniu. Nie stosować
podcas ciąży i laktacji. Zapewnić dostęp do wody pitnej. Przechowywać w miejscu
chłodnym i suchym.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

17113

150 g

6

8711231171132
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Witaminy i minerały

1.2
Vitamine B Complex

Preparat witaminowy dla psów i innych zwierząt. Zawiera 7
witamin z grupy B, które korzystnie wpływają na stan
i funkcjonowanie skóry i okrywy włosowej, aktywizują
przemianę materii i stabilizują funkcjonowanie układu
nerwowego. Witaminy z grupy B pełnią szereg funkcji,
mających istotne znaczenie na prawidłowe funkcjonowanie
całego organizmu. Odpowiadają za prawidłowy wzrost młodych organizmów,
stabilną kondycję emocjonalną i równowagę psychiczną zwierząt. Mimo że
powszechnie występują we wielu produktach, potrzeba suplmentacji pojawia się
u zwierząt, które mają problemy z wchłanianiem z przewodu pokarmowego, mają
nasiloną diurezę w przebiegu innych schorzeń jak cukrzyca albo niewydolność
nerek, poddane były / są działaniu stresogennych bodźców i w innych sytuacjach
wskazanych przez lekarza weterynarii.
Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

13668

50 ml

3

8711231136681

15215

250 g

6/36

8711231152155

Laveta Super

Irish Cal

Preparat multiwitaminowy zalecany przy nadmiernym wypadaniu
sierści, wzmacniający i nadający jej zdrowy wygląd. Łagodzi
świąd, ogranicza wyopadanie włosów, niweluje łupież,
wpływa korystnie na połysk i gęstość sierści. Zawiera m.in.
L-karnitynę, witaminy A, D, E i witaminy z grupy B.

Karma uzupełniająca dla szczeniąt i kociąt, młodych,
rosnących psów i kotów, zwierząt ciężarnych i w okresie
laktacji. Irish Cal dostarcza podstawowe składniki budulcowe
niezbędne do wykształcenia zdrowych i silnych kości oraz
zębów. Zawiera wysokiej jakości minerały stanowiące źródło
wapnia i fosforu, zestawione w odpowiednich proporcjach.
Irish Cal dostarcza też magnez i witaminy z grupy B.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12809

50 ml

6

8711231128099

12428

250 g

6

8711231124282

Multi - Vitamin Paste

Multiwitaminowa pasta smakowa dla psów. Chroni przed
problemami skórnymi, zapewnia błyszczącą sierść wzmaga
witalność, a dodatek L-karnityny stymuluje rozwój mięśni
i pobudza organizm do spalania tłuszczu. Dzięki dodatkowi
minerałów, mannooligosacharydów (MOS) uzyskanych
z naturalnych drożdży pasta stymuluje rozwój pozytywnych
bakterii w przewodzie pokarmowym psów. Zdrowa flora jelitowa zapewnia lepsze
trawienie, większą odporność organizmu oraz ogranicza rozwój patogennych
bakterii w przewodzie pokarmowym.
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Lachsöl Paste

Pasta z łososia Lachsöl Paste to wyjątkowa nagroda, na którą
pies będzie wyczekiwał każdego dnia. Zawiera olej z łososia
(20%) pochodzącego z Oceanu Atlantyckiego. Zawarte w nim
kwasy tłuszczowe Omega 3 i 6 zapewniają zdrowy i lśniący
wygląd okrywy włosowej. Jest cennym źródłem kwasu DHA.
Doskonale dopasowane proporcje składników pochodzących
z drobiu (z kurczaka, indyka i kaczki) oraz z ryb sprawiają, że pasta
ma wyjątkowy smak i jest bardzo chętnie przyjmowana przez zwierzęta.

Algolith

Algolith to doskonałe uzupełnienie diety psów, kotów, ptaków
i innych małych zwierząt domowych. Algolith jest naturalnym
preparatem, otrzymywanym w 100% z wodorostów (glonów),
przygotowywanym
przy
wykorzystaniu
specjalnie
opracowanej w tym celu metody. Wyróżnia się stosunkowo
wysoką zawartością pierwiastków śladowych (takich jak jod)
oraz witamin, dlatego wspiera wiele funkcji organizmu. Algolith wzmacnia naturalne
wybarwienie okrywy włosowej, upierzenia, oczu i nosa; zapewnia doskonałą
kondycję sierści.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12952

100 g

6/84

8711231129522

10360

500 g

5

8711231103607

1.2
Preparat witaminowo-mineralny uzupełniający dietę dla psów
i kotów. Produkt zawiera drożdże, witaminy, niezbędne
składniki mineralne jak wapń i fosfor oraz cynk i jod
zapewniające zdrowie, doskonałą kondycję i witalność.
Salvikal pozwala na utrzymanie naszego ulubieńca
w odpowiednim zdrowiu i kondycji na co dzień. Zawiera
witaminy: A, D3, E, witaminy z grupy B: B1, B2, B6, B12 oraz witaminy C, K3
i biotynę oraz pantotenian wapnia i kwas foliowy.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

13622

250 g

6

8711231136223

Top 10

Preparat mineralno-witaminowy dla psów na poprawę
wytrzymałości i wzmocnienie kondycji fizycznej psa. Stymuluje
naturalny wzrost kości i zębów u młodych zwierząt oraz
zwiększa witalność u psów starszych. Dzięki dodatkowi
L-karnityny wzmacnia mięśnie. Zawiera witaminy: A, D3, E, B1,
B2, B6, B12, kwas pantotenowy, biotynę.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12542
12567

180 tabl.
750 tabl.

6
6

8711231125425
8711231125678

Witaminy i minerały

Salvikal

Kalktabletten

Smaczne tabletki o smaku wątróbki, zawierają wapń, witaminy
A i D. Kalktabletten są idealnym uzupełnieniem codziennej
diety o substancje, których pies potrzebuje dla optymalnego
wzrostu i rozwoju. Zawarty w tabletkach wapń zapewnia
rozbudowę kości, wspomaga utrzymanie należytej ich gęstości
oraz dba o mięśnie i zęby psów na każdym etapie życia.
Witamina D3 jest istotna dla ochrony struktury kości. Przyczynia się ona do absorpcji
i wbudowywania atomów wapnia w strukturę kości. Witamina A uczestniczy
w procesach związanych ze wzrostem i funkcjonowaniem skóry i odpowiada za
połysk sierści. Ma także wpływ na kondycję i odporność psów. Zawartość wapnia
jest skorelowana z poziomem fosforu. Jest to istotne, gdyż oba minerały
współuczestniczą w wielu procesach. Kalktabletten są też polecane psom dorosłym
i seniorom, zwierzętom w fazie rozrodu i szczególnie tym obciążonym wysiłkiem
fizycznym – czyli sukom ciężarnym i karmiącym oraz psom myśliwskim i sportowym.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10935

225 g / 70 tabletek

6

8711231109357
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Pielęgnacja i higiena

1.3
Szampon Aloesowy

Szampon Ziołowy

Dla psa o sierści białej - Pigmentujący
Delikatny szampon aloesowy Beaphar Aloe Vera, opracowany
dla psów o białej sierści, odpowiedni nawet dla najbardziej
wrażliwej skóry. Specjalnie opracowana formuła intensyfikuje
naturalną barwę umaszczenia zwierzęcia, utrzymując sierść
i skórę w czystości. Szampon ułatwia rozczesywanie, nadaje
sierści piękny połysk, pH neutralne, testowany dermatologicznie.

Dla psa o sierści - Przetłuszczającej się
Szampon opracowany na bazie ziół dla psów z przetłuszczającą
się sierścią. Zawiera specjalną mieszankę ziół i naturalnych
olejków, dzięki czemu sierść psa zachowa dłużej świeżość,
będzie wyglądała zdrowo i lśniąco. Twój pies zyska zadbany
wygląd, a jego sierść będzie można łatwo rozczesać,
pH neutralne, testowany dermatologicznie.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

18260

250 ml

6

8711231182602

18290

250 ml

6

8711231182909

Szampon Aloesowy

Dla psa od jasnej do Ciemnobrązowej sierści Pigmentujący
Delikatny szampon aloesowy Beaphar Aloe Vera, opracowany
dla psów od jasnej do ciemnobrązowej sierści, odpowiedni
nawet dla najbardziej wrażliwej skóry. Specjalnie opracowana
formuła intensyfikuje naturalną barwę umaszczenia zwierzęcia,
utrzymując sierść i skórę w czystości. Szampon ułatwia rozczesywanie, nadaje
sierści piękny połysk. Zawarty w szamponie aloes zapewnia naturalne nawilżenie
skóry, pH neutralne, testowany dermatologicznie.

Sierść psów ras długowłosych jest szczególnie podatna na
kołtunienie się. Delikatny szampon przeciw kołtunieniu sierści
sprawi, iż czesanie Twojego pupila stanie się prawdziwą
przyjemnością. Specjalnie opracowana formuła szamponu
przeciw plątaniu się włosów sprawia, iż sierść Twojego psa
daje się łatwo rozczesać. Szampon utrzymuje skórę w czystości,
odżywia włosy od nasady, nadając im jedwabisty połysk. Stosując regularnie
szampon, zapewnisz dodatkową ochronę włosów przed łamaniem, pH neutralne,
testowany dermatologicznie.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

18266
18230

250 ml
1l

6
3

8711231182664
8711231182305

18296
18231

250 ml
1l

6
3

8711231182961
8711231182312

Szampon Aloesowy

Dla psa o sierści czarnej - Pigmentujący
Delikatny szampon aloesowy Beaphar Aloe Vera, opracowany
dla psów o sierści czarnej i ciemnowłosej, odpowiedni nawet
dla najbardziej wrażliwej skóry. Specjalnie opracowana
formuła intensyfikuje naturalną barwę umaszczenia zwierzęcia,
utrzymując sierść i skórę w czystości. Szampon ułatwia
rozczesywanie, nadaje sierści piękny połysk. Zawarty w szamponie aloes zapewnia
naturalne nawilżenie skóry, pH neutralne, testowany dermatologicznie.
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Szampon Przeciw Kołtunieniu

Szampon Uniwersalny

Delikatny szampon został opracowany do kąpieli psów
wszystkich ras. Szampon posiada neutralne pH, dlatego
nadaje się nawet dla najbardziej wrażliwych zwierząt
skłonnych do podrażnień. Utrzymuje skórę w czystości.
Sprawia, iż sierść staje się miękka i miła w dotyku. Wzmacnia
włosy od nasady po końcówki, pozostawiając zdrową,
błyszczącą sierść o świeżym zapachu.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

18254

250 ml

6

8711231182541

15011

1l

3

8711231150113

1.3
Dla szczeniąt z olejkiem makadamia
Sierść szczenięcia jest bardzo podatna na podrażnienia,
dlatego należy uważnie dobierać kosmetyki pielęgnacyjne.
Delikatny szampon został specjalnie opracowany z myślą
o wrażliwej skórze szczeniąt. Zawarty w szamponie olejek
z orzechów makadamia odżywia skórę i włosy od nasady,
nadaje im miękkość oraz zdrowy, młodzieńczy wygląd, pH neutralne, testowany
dermatologicznie.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

18272
15006

250 ml
1l

6
3

8711231182725
8711231150069

Odour Neutraliser Shampoo

Szampon eliminujący nieprzyjemne zapachy Szampon
pomaga pozbyć się brzydkiej woni i wszelkich nieprzyjemnych
zapachów. Sprawia, że Twój pies cudownie pachnie przez
długi czas. Szampon może być stosowany u wszystkich ras, jest
wyjątkowo łagodny, nie powoduje podrażnień, posiada
obojętny odczyn pH. Jego składniki wzmacniają sierść psa,
działając od korzeni aż po same końcówki włosów. Po kąpieli skóra i sierść Twojego
psa prezentują się zdrowo, są lśniące i pachną świeżo.

Szampon Dziegciowy

Szampon dziegciowy polecany w przypadku zmian skórnych
i problemów z sierścią. Poprawia wygląd matowych, łamliwych
włosów, jak również zmniejsza ich wypadanie. Likwiduje
łojotok i działa przeciwłupieżowo.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

13732

250 ml

6

8711231137329

Pielęgnacja i higiena

Szampon

Szampon Bio

Dla psa i kota
Szampon Bio dla psa i kota, wykorzystując naturalne olejki
eteryczne, troszczy się o skórę zwierząt domowych. Po
aplikacji szamponu, zawarte w nim olejki rozprzestrzeniają się
na powierzchni skóry i wnikają w sierść zwierzęcia, wywołując
efekt higienicznej świeżości.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

18248

250 ml

6

8711231182480

13892

250 ml

6

8711231138920

Szampon

Dla psów z olejkiem makadamia - Regeneracja sierści
Delikatny szampon regenerujący, specjalnie opracowany
z myślą o wrażliwej skórze psów wszystkich ras. Dzięki
zawartości olejku z orzechów makadamia zarówno krucha,
szorstka i uszkodzona sierść odzyska zdrowy wygląd
i jedwabisty połysk, pH neutralne, testowany dermatologicznie.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

18278
18233

250 ml
1l

6
3

8711231182787
8711231182336
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Pielęgnacja i higiena

1.3
Szampon Premium

Dla psa - czarna sierść
Naturalne ekstrakty z kasztanowca i cykorii
Szampon, opracowany przez naszych lekarzy weterynarii,
z wyciągiem z kasztanowca i cykorii został stworzony z myślą
o psach o umaszczeniu ciemnym lub czarnym. Dzięki niemu,
sierść odzyskuje blask a naturalny jej kolor zostaje
zintensyfikowany. Łagodna formuła szamponu zabezpiecza delikatną i wrażliwą
sierść przed przesuszeniem.
Szampon posiada neutralne pH właściwe dla skóry psa oraz zawiera polifenole
z winogron. Nie zawiera parabenów.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10189

250 ml

6

8711231101894

Szampon Premium

Dla psa - ułatwiający rozczesywanie 2w1
Naturalne ekstrakty Z owsa i ceramidy roślinne
Szampon ułatwiający rozczesywanie 2w1, opracowany przy
współudziale naszych lekarzy weterynarii, został stworzony
specjalnie dla psów długowłosych. Zawarte w nim ceramidy
pochodzenia roślinnego i ekstrakty z owsa działają
zmiękczająco i kojąco. Szampon przeciwdziała kołtunieniu i odżywia każdy
pojedynczy włos od samej cebulki, pozostawiając lśniącą i pachnącą sierść.
W pełni odżywiona i nawilżona sierść, staje się miękka i odzyskuje miłą w dotyku
strukturę oraz kształt.
Szampon posiada neutralne pH właściwe dla skóry psa oraz zawiera polifenole
z winogron. Nie zawiera parabenów.
Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10193

250 ml

6

8711231101931

Szampon Premium

Dla psa - lśniąca sierść
Naturalne ekstrakty z mango i kiwi
Wyjątkowa receptura szamponu opracowana została przez
naszych lekarzy weterynarii. Zawarte w nim mango i kiwi
sprawią, iż sierść Twojego psa będzie wspaniale lśnić. Mango
słynie z bogactwa kwasów tłuszczowych. Odżywia włosy
i przyczynia się do naprawy ich głębokich uszkodzeń przy zmatowieniu i przesuszeniu
sierści. Kiwi posiada wysoką koncentrację mikroelementów i witamin B, C, E i
prowitaminę A, pomocnych przy odbudowie włosów. Ten szampon to esencja
świeżości, pełna witamin, dająca wyjątkowe odczucie zdrowej, lśniącej sierści.
Szampon posiada neutralne pH właściwe dla skóry psa oraz zawiera polifenole
z winogron. Nie zawiera parabenów.
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Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10192

250 ml

6

8711231101924

1.3
Dla psa - przeciwświądowy
Naturalne ekstrakty z nagietka i mięty
Szampon przeciwświądowy, opracowany przez naszych
lekarzy weterynarii, przeznaczony jest dla psów z podrażnioną
skórą i wrażliwych na ukąszenia owadów. Zawiera nagietek,
czyli kwiat znany z właściwości kojących i przyśpieszających
gojenie oraz miętę, działającą łagodząco i przeciwbakteryjnie. Szampon
regeneruje łamliwe włosy i nawilża skórę. Nadaje się nawet dla psów z najbardziej
wrażliwą skórą.
Szampon posiada neutralne pH właściwe dla skóry psa oraz zawiera polifenole
z winogron. Nie zawiera parabenów.

Odżywka & Szampon

Premium dla psów
Odżywka na bazie olejowej, opracowana przez naszych
lekarzy weterynarii, przeznaczona dla psów. Zawiera wyciągi
z truskawek bogatych w witaminę A i C nadających sierści
naturalny połysk oraz ekstrakt z nasion winogron nadających
sierści miękkość i ochronę skórze. Dzięki swoim właściwościom
odżywczym, nawilżającym i naprawczym sierść psa staje się bardziej lśniąca niż
wcześniej. Dodatkowo odżywka zapobiega wypadaniu włosów.
Odżywka posiada naturalne pH właściwe dla skóry psa oraz zawiera polifenole
z winogron. Nie zawiera parabenów.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10191

250 ml

6

8711231101917

10144

250 ml

6

8711231101443

Szampon Premium

Dla psa - dla wszystkich rodzajów
Sierści naturalne ekstrakty z lukrecji i proteiny Pszenicy
Delikatny szampon opracowany przez naszych lekarzy
weterynarii, dostosowany jest do wszystkich rodzajów psiej
sierści. Zestaw witamin B5, B6 i PP wraz z białkowym ekstraktem
z pszenicy odżywia włosy i sprawia, że stają się one lśniące
i zdrowe. Wyciąg z lukrecji nadaje sierści miękkość w dotyku oraz doskonale
nawilża. Szampon przystosowany jest do wymagań bardzo wrażliwej skóry.
Szampon posiada neutralne pH właściwe dla skóry psa oraz zawiera polifenole
z winogron. Nie zawiera parabenów.

Trocken - Shampoo

Suchy szampon dla psów
Suchy szampon dla psów, które jeszcze boją się wody lub
dopiero się do niej przyzwyczajają. Preparat umożliwia
pielęgnację sierści bez użycia wody.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10195

250 ml

6

8711231101955

10407

150 g

3

8711231104079

Szampon Premium

Dla psa - szczenięta naturalne
Ekstrakty z kwiatów bawełny i pomarańczy
Wyjątkowo delikatny szampon, opracowany przez naszych
lekarzy weterynarii, uwzględnia potrzeby nadzwyczaj wrażliwej
skóry szczeniąt. Zawiera rumianek, kwiat bawełny
i pomarańczy, dzięki którym delikatnie czyści i pielęgnuje
szczenięcą sierść. Jego właściwości kojące i zmiękczające pozwalają łatwo rozczesać
włosy, nie obciążając ich. Sierść staje się miękka, elastyczna, co znacząco ułatwia
szczotkowanie. Kremowy szampon jest niezwykle delikatny dla skóry szczeniąt przy
zachowaniu wszystkich dobroczynnych właściwości. Łagodnie czyści sierść, dodając jej
objętości, pozostawiając ją lśniącą, przyjemnie pachnącą. Szampon nadaje się do
częstego stosowania. Szampon posiada neutralne pH właściwe dla skóry psa oraz
zawiera polifenole z winogron. Nie zawiera parabenów.

Pielęgnacja i higiena

Szampon Premium

Macadamia Spray

Regeneruje i nabłyszcza sierść psa
Beaphar Macadamia Spray to produkt nowej generacji
pochodzący z najczystszych biologicznie nasion z naturalnych
upraw. Spray wykonany jest na bazie naturalnych olei
roślinnych. Przeciwdziała wysuszaniu skóry i sierści zwierzęcia.
Oleje roślinne posiadają biologicznie czynne składniki
podobne do występujących w warstwie tłuszczowej skóry. Tłoczone na zimno,
nieskażone biologicznie są podstawowym składnikiem wysokiej klasy kosmetyków.
Olej z orzechów makadamia zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe oraz
fitosterole i lecytynę, także witaminy: A, B, E oraz składniki mineralne.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10190

250 ml

6

8711231101900

10355

150 ml

3

8711231103553
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1.3
Anti-klit Spray

Creamy Hair Conditioner

Ułatwia rozczesywanie
Preparat z dodatkiem olejku migdałowego ułatwia
rozczesywanie. Zapobiega kołtunieniu się włosów, nadając im
puszystość i niezwykły blask. Doskonale zmiękcza naskórek
i wzmacnia lipidową barierę ochronną skóry.

Kremowa odżywka pielęgnacyjna
Kremowa odżywka pielęgnacyjna Beaphar przeznaczona dla
psów ze zniszczoną lub suchą sierścią. Zawiera Kompleks
Aktywnej Naprawy Włosa, który ma właściwości regenerujące.
Dzięki temu sierść będzie bardziej elastyczna, błyszcząca
i łatwa w rozczesywaniu. Twój pies zyska zadbany wygląd.
Produkt testowany dermatologicznie, pH neutralne dla skóry.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11409

150 ml

3

8711231114092

15017

250 ml

6

8711231150175

Quick Clean

Usuwa zabrudzenia z sierści psa
Quick Clean to łatwy w użyciu spray, który pozwoli w szybki
sposób usunąć brud z sierści psa, pozostawiając miły,
przyjemny zapach. Przydatny we wielu sytuacjach gdy trzeba
sybko doprowadzić sierść psa do należytego porządku, a nie
masz czasu na kąpiel swego ulubieńca. Jeśli Twój pies lubi
odkrywać nieznane i bez trwogi penetruje różne zakamarki dobrze jest mieć go
“pod ręką”.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

13991

250 ml

6

8711231139910

12487

50 ml

3

8711231124879

Skin Care Spray

Zapobiega podrażnieniu i przesuszeniu skóry
To łagodny preparat pielęgnacyjny opracowany z myślą
o wrażliwej skórze psów i kotów, zapobiega podrażnieniom
i przesuszeniu skóry, a w szczególności łagodzi objawy świądu
i łupież. Nawilżające składniki - Aloe Vera wraz z gliceryną
i olejem z wiesiołka - zapewniają ulgę wrażliwej skórze i utrzymują
ją w dobrej kondycji. Składniki te odpowiadają za optymalne nawilżenie oraz
właściwą elastyczność i sprężystość skóry. Zawiera MSM (metylosulfonylometan),
czyli organiczny związek siarki, występujący np. w produktach mlecznych,
owocach i warzywach, który przyczynia się do regeneracji i większej wytrzymałości
skóry.
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Oftal

Do pielęgnacji oczu zwierząt
Preparat regularnie stosowany zapobiega osadzaniu się kurzu
i brudu. Stymuluje naturalne oczyszczanie, jak również
zapobiega ciemnemu nalotowi pod oczami. Zawiera MSM
- metylosulfonylometan, który wływa na zdrowie i większą
wytrzymałość skóry na podrażnienia.

Łagodny Płyn

Do Usuwania Plam Łzowych i Przebarwień
Preparat do przemywania okolic oczu u psów, kotów i małych, domowych zwierząt
towarzyszących. Przeznaczony jest do pielęgnacji oczu bardzo wrażliwych. Usuwa
plamy łzowe, wybarwienia, nacieki. Dezynfekuje oraz zapobiega tworzeniu się
stwardnień wokół oczu. Silnie przebarwione nacieki powinny być przemywane raz
na dobę. Niezwykle łagodny i niedrażniący (bez alkoholu) odpowiedni również
dla bardzo wrażliwych zwierząt. Zawiera MSM (metylosulfonylometan), czyli
organiczny związek siarki, występujący np. w produktach mlecznych, owocach
i warzywach, który przyczynia się do regeneracji i większej wytrzymałości skóry.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

13969

250 ml

6

8711231139699

17183

50 ml

3

8711231171835

1.3
Żel do oczu z wit. A
Żel do oczu z witaminą A, która zbawiennie wpływa na oczy,
neutralizując wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia powietrza.
Pyłki itp. mogą podrażniać oczy psów i kotów, co powoduje ból
i stan zapalny oka u zwierzęcia. Sianko, słoma i trociny są
idealnym legowiskiem dla małych zwierząt, ale zakurzone, mogą
spowodować drobne otarcia, w następstwie czego prowadzi to do suchości oka,
różnego rodzaju podrażnień lub obrzęków. Działanie: Beaphar Eye Gel służy jako
dodatkowe nawilżenie rogówki. Preparat łagodzi objawy w przebiegu zespołu suchego
oka, wspomaga naturalne oczyszczanie worka spojówkowego.

Spray dezynfekcyjny

Spray dezynfekcyjny Beaphar szybko i skutecznie eliminuje 99,9% bakterii
bytujących w otoczeniu zwierząt domowych: psów, i kotów, królików, gryzoni,
fretek, ptaków i gadów z takich miejsc jak kojce, kuwety, klatki, woliery, terraria,
wszelkiego rodzaju zabudowy dla zwierząt, podłogi, dywany, poduszki, zabawki,
kokpity samochodowe czy miski na pokarm. Spray jest skuteczny przeciwko
bakteriom (Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Enterococcus hirae,
Staphylococcus aureus, E. coli, Salmonella) i wirusom (grypa A (H3N8)). Specjalna
kompozycja zapewnia wyjątkowe właściwości czyszczące i na długo pozostawia
przyjemny zapach.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

15348

5 ml

6

8711231153480

13315

500 ml

6

8711231133154

Ear Cleaner

Pielęgnacja i higiena

Eye Gel

2 w 1 Odplamiacz i Neutralizator Zapachów

Do pielęgnacji uszu
Preparat łagodzi stany zapalne, ułatwia pielęgnację, zapewnia
możliwość utrzymania przewodu słuchowego w czystości
i ogranicza nadmierne osadzanie się woskowiny. Należy
czyścić tylko widoczną i łatwo dostępną część przewodu
słuchowego.

Produkt do dezynfekcji powierzchni, wyposażenia i sprzętów (dywany, wykładziny,
tapicerka domowa i samochodowa) w miejscach przebywania i transportowania
zwierząt domowych takich jak psy, koty, króliki, fretki, gryzonie itp. Produkt eliminuje
bakterie, które rozwijając się na organicznych zanieczyszczeniach pochodzących
z wydzielin i wydalin zwierząt (kał, mocz, wymioty, ślina, krew itd.) są przyczyną
zanieczyszczeń i utrzymywania się brzydkich zapachów.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12609

50 ml

3

8711231126095

13316

500 ml

6

8711231133161

Plastikowy pojemnik

Z woreczkami na psie odchody - kolor czerwony
Pojemnik posiada uchwyt który pozwala na przyczepienie go do smyczy psa.
Woreczki są wyjmowane z boku pojemnika. W komplecie znajduje się 15
woreczków. Dostępność woreczków w każdej chwili na spacerze ułatwi
posprzątanie po swoim ulubieńcu.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

19795

-

-

8711231197958
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Beaphar Dental Care
- Zdrowe, czyste zęby
- Ochrona dziąseł
- Świerzy oddech
- Ochrona tkanek miękkich

1.3
Szczoteczka do zębów dla psów wszystkich ras, w połączeniu
z Pastą do zębów to produkty oferujące optymalną ochronę
zębów psa. Wcześnie formująca się płytka nazębna musi być
usuwana aby zapobiec brzydkiemu zapachowi i próchnicy
zębów. Dwugłowicowa szczoteczka Beaphar może być
używana przez psy różnych ras i wielkości. Szczoteczka jest
specjalnie ukształtowana tak, aby możliwie jak najlepiej dopasowała się do zębów
psa. Poszczególne rzędy włosia pozwalają wyczyścić wszystkie zęby oraz
przestrzenie międzyzębowe, dlatego problem z dotarciem do trudno dostępnych
miejsc nie istnieje. Gumowany, wzmocniony uchwyt pozwala na bezpieczną
obsługę i prowadzenie szczoteczki. Ponadto miękkie i elastyczne włosie zapewnia
dokładne czyszczenie zębów i delikatną pielęgnację wrażliwych dziąseł.

Pasta do zębów dla psa i kota

Pasta do zębów Beaphar o smaku mięsa. Zapewnia
całodzienną ochronę uzębienia psa i kota. Pasta przeciwdziała
powstawaniu płytki bakteryjnej, zapobiega formowaniu
kamienia nazębnego, zapewniając świeższy oddech.
Przeciwdziałanie powstawaniu płytki bakteryjnej:
różne bakterie oraz białka pochodzące z resztek pożywienia są przyczyną
powstawania osadu na powierzchni zębów. Pasta do zębów Beaphar zawiera
enzymy zwalczające szkodliwe bakterie oraz usuwające osad.
Przeciwdziałanie powstawaniu kamienia nazębnego:
wszystkie pozostałości płytki bakteryjnej, które nie zostaną usunięte podczas
szczotkowania, po nasyceniu solami wapnia uformują twardy osad kamienia
nazębnego. Pasta ta zawiera składniki, które wiążą związki wapnia,
przeciwdziałając powstawaniu kamienia nazębnego. Smak mięsa: poprawia smak
pasty i sprawia, że szczotkowanie zębów nie jest aż tak uciążliwe dla Twojego
pupila, a wszystko to dzięki specjalnym dodatkom smakowym jakie zastosowano
w recepturze tej pasty.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

15311

1 szt.

6

8711231153114

12789

100 g

6

8711231127894

Szczoteczka naparstkowa do zębów

Pielęgnacja i higiena

Dwugłowicowa szczoteczka do zębów

Żel do mycia zębów dla psa i kota

Wiele problemów zdrowotnych może być spowodowanych
brakiem higieny jamy ustnej. Codzienne mycie zębów usuwa
resztki jedzenia i redukuje bakterie. Regularne stosowanie
szczoteczki naparstkowej przeciwdziała formowaniu się płytki
bakteryjnej na powierzchni koron zębowych, co z kolei
zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu i próchnicy
zębów.

Żel do mycia zębów o smaku mięsa zapewnia codzienną
ochronę zębów Twojego pupila. Żel przeciwdziała
gromadzeniu się płytki bakteryjnej i formowaniu kamienia
nazębnego, co w rezultacie zapewnia świeży oddech.
Przeciwdziałanie powstawaniu płytki bakteryjnej:
różne bakterie i białka z resztek pożywienia gromadzą się na powierzchni zębów
w postaci płytki bakteryjnej. Żel Beaphar zawiera enzymy zwalczające szkodliwe
bakterie zapobiegające gromadzniu się płytki bakteryjnej.
Przeciwdziałanie powstawaniu kamienia nazębnego:
wszelkie pozostałości płytki bakteryjnej ulegają wysyceniu związkami wapnia
i powstaje kamień nazębny. Żel ten zawiera związki, które wiążąc wapń,
przeciwdziałają tworzeniu kamienia nazębnego.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11327

2 szt.

6

8711231113279

12799

100 g

6

8711231127993
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1.3
Spray do higieny jamy ustnej dla psa i kota

Chlorophyl Tablets

Przeciwdziałanie powstawaniu płytki bakteryjnej:
różne bakterie oraz białka pochodzące z resztek pożywienia
są przyczyną formowania się płytki bakteryjnej na zębach
Twojego pupila. Spray do higieny jamy ustnej zawiera enzymy,
które likwidują szkodliwe bakterie i uniemożliwiają odkładanie
się kamienia nazębnego.
Przeciwdziałanie powstawaniu kamienia nazębnego:
pokłady płytki bakteryjnej, gdy zostaną wysycone związkami wapnia zmieniają się
w kamień nazębny. Sprej zawiera składniki wiążące wapń, zapobiega to
formowaniu się kamienia.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12788

150 ml

3

8711231127887

13706

30 tabl.

6

8711231137060

Dental Powder

Dental Powder to w 100% naturalne brunatnice, zmielone na
proszek w celu ułatwienia podawania. Brunatnice
przeciwdziałają przykremu zapachowi z jamy ustnej i innym
powszechnie występującym problemom stomatologicznym
poprzez likwidację leżących u ich podstawy przyczyn oraz
wspomagają naturalny proces oczyszczania jamy ustnej
i zębów nawet po przyjęciu posiłku. Dental Powder uzupełnia działania na rzecz
utrzymania higieny i pielęgnacji jamy ustnej Twojego psa lub kota, wykorzystując
naturalne, bezstresowe metody postępowania.

Pfoten-Pflege Spray

Do pielęgnacji opuszek łap
Preparat do pielęgnacji opuszek łap z dodatkiem propolisu.
Czyści, pielęgnuje i chroni łapy psów i kotów. Zabezpiecza
poduszki łap przed szkodliwym działaniem mrozu, żwiru, soli
oraz resztek benzyny i oleju. Naturalne regenerujące działanie
propolisu chroni skórę przed podrażnieniami.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10368

75 g

3

8711231103683

13736

150 ml

3

8711231137367

Mundwasser

Płyn do pielęgnacji jamy ustnej i zębów
To bardzo przydatne rozwiązanie dla psów wymagających
zapewnienia właściwej higieny jamy ustnej, u których jednocześnie,
z różnych względów, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych
z użyciem szczoteczki do zębów nie jest możliwe. Płyn do
pielęgnacji jamy ustnej i zębów stosuje się bardzo łatwo,
dodając wprost do wody do picia dla psa. Preparat skutecznie wspomaga higienę
jamy ustnej psów i wspiera zabiegi chroniące przed chorobami zębów i dziąseł
oraz pomaga w likwidacji przykrego, nieświeżego oddechu.
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Tabletki odświeżające oddech, likwidują
Niepożądane zapachy zwierząt
Produkt zawiera chlorofil, barwnik z komórek roślinnych.
Preparat w naturalny sposób likwiduje niepożądane zapachy
zwierząt między innymi charakterystyczny zapach suk w czasie
cieczki i kotek podczas rui oraz nieprzyjemną woń z jamy
ustnej zwierząt.

Feet Balsam

Do pielęgnacji łap
Balsam do pielęgnacji i ochrony opuszek łap psa. Preparat
zapobiega podrażnieniom, chroni opuszki łap przed
szkodliwym działaniem śniegu, lodu, soli oraz brudu.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12979

250 ml

3

8711231129799

11778

40 ml

3

8711231117789

Młode zwierzęta

1.4
Lactol - Puppy Milk

Pełnoporcjowy pokarm mlekozastępczy dla nowo narodzonych szczeniąt oraz jako
karma uzupełniająca dla szczeniąt po odsadzeniu, suk w okresie ciąży i laktacji
oraz dla psów chorych i w okresie rekonwalescencji. Lactol jest stosowany od
ponad 100 lat i w tym czasie uratował życie niezliczonej liczbie młodych i chorych
zwierząt. Zawiera łatwo strawne i wysokiej jakości, wartościowe białka oraz
stanowi źródło energii niezbędnej młodym zwierzętom. Lactol dla szczeniąt jest
wzbogacony o kwas DHA, który naturalnie jest obecny w mleku matki.
U osieroconych szczeniąt stosować od urodzenia do 28. dnia życia jako jedyne
pożywienie a między 29-49. dniem życia podając jednocześnie pokarm stały.
Pojemniki o większych pojemnościach na stronie XX

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

15238

250 g

6

8711231152384

10321

200 g

6

8711231103218

Feeding Set

Puppy Trainer

Zestaw do karmienia
Zestaw do karmienia, do odchowu zwierząt domowych,
przydatny szczególnie w przypadkach, gdy biologiczna
matka nie może wyżywić potomstwa. W skład zestawu
wchodzi butelka do karmienia, 6 smoczków, 2 nakrętki oraz
szczoteczka do czyszczenia.

Preparat do nauki czystości u szczeniąt
Przywabia przyjemnym dla małego czworonoga zapachem
do zanieczyszczania wyłącznie wyznaczonego preparatem
miejsca.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11246

1 set

6

8711231112463

12460

20 ml

3

8711231124602

Junior Paste

Multiwitaminowa pasta dla szczeniąt
Multiwitaminowa pasta o podwójnym działaniu. Chroni przed
problemami skórnymi, gwarantuje błyszczącą sierść, pobudza
siły witalne i dodaje psom wigoru. Żółty kolor: pasta
multiwitaminowa zawiera wszystkie niezbędne dla psów
witaminy i minerały. Brązowy kolor: pasta zawiera mleko,
wapń, L-karnitynę i minerały niezbędne dla zdrowych kości, zębów oraz mięśni.
*produkt w nowej szacie graficznej
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Junior Cal

Preparat mineralno - witaminowy
Wspomaga właściwy rozwój kośćca i zębów u młodych
zwierząt oraz zapewnia wszystkie niezbędne składniki dla
zdrowego funkcjonowania skóry i włosów. Preparat sprawdza
się również jako uzupełnienie diety zwierząt w trakcie laktacji.

Puppy Pads

Maty do nauki czystości u szczeniąt absorbujące wilgoć.
W tym celu należy umieszczać matę przez cały czas w tym
samym miejscu, aby szczenię szybko nauczyło się na nią
załatwiać potrzeby fizjologiczne. Można ułatwić szczenięciu
naukę i spryskać matę preparatem Puppy Trainer. Matami
można zabezpieczyć podłogę, gdy w domu są młode
szczenięta czy kocięta. Mogą również służyć do wykładania dna transporterów
i klatek.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12967
12957*

100 g
100 g

6/84
6/84

8711231129676
8711231129577

12637
17133

7 szt.
30 szt.

6
6

8711231126378
5021284171335

1.4
Doggy’s Junior

Młode zwierzęta

Przysmak dla szczeniąt
Przysmak w postaci serduszek dla szczeniąt od 6. tygodnia
życia. Zawiera witaminy i substancje mineralne niezbędne do
prawidłowego rozwoju młodego organizmu. Preparat może
być doskonałą nagrodą.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12774

150 tabl.

12

8711231127740

Quick Clean

Usuwa zabrudzenia z sierści psa
Quick Clean to łatwy w użyciu spray, który pozwoli w szybki
sposób usunąć brud z sierści psa, pozostawiając miły,
przyjemny zapach.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

13991

250 ml

6

8711231139910

Puppy Dental Kit

Zestaw do nauki mycia zębów u szczeniąt
Właściwa higiena jamy ustnej u szczeniąt jest tak samo istotna jak i u ludzi.
Identycznie jak my zwierzęta mogą cierpieć z powodu płytki bakteryjnej czy
kamienia nazębnego odkładających się na powierzchni koron zębowych, chorób
przyzębia, nieświeżego oddechu z jamy ustnej czy zapalenia dziąseł. Nauka
właściwych zachowań i wyrabianie nawyku czyszczenia zębów u szczeniąt od
najmłodszego wieku to zasadniczy krok w kierunku zachowania zdrowej jamy
ustnej w przyszłości. Im wcześniej rozpocznie się przyzwyczajanie szczeniąt do
mycia zębów, tym łatwiej przywykną one do takich działań.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12476

szczoteczka +
pasta 50 g

6/84

8711231124763
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Żywienie

1.5
Mini Snack Fellinies dla pięknotek

Doggy’s Biotine

Przysmak z zawartością biotyny
Doskonała, smaczna i zdrowa przekąska bez dodatku cukru
dla psa. Preparat jest szczególnie przydatny jako nagroda,
w trakcie wyrabiania nawyków psa czy tresury. Dzięki
zawartości biotyny produkt korzystnie wpływa na kondycję
skóry i wygląd sierści. Preparat jest dodatkowo wzbogacony
ekstraktem z drożdży i zawiera witaminy: B, C, E oraz minerały.

Beaphar Fellinies to pyszne chrupiące poduszeczki wypełnione
wartościowymi składnikami, bogate w witaminy i niezbędne
nienasycone kwasy tłuszczowe. Beaphar Fellinies zapewniają
zdrową skórę oraz wspaniale błyszczącą sierść. Beaphar
Fellinies są smakowitą przekąską na każdy dzień, mogą być
też wybornym przysmakiem podawanym w nagrodę.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10944

150 g

6

8711231109449

Mini Snack Mobilies dla sportowców

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12772
12771

75 tabl.
180 tabl.

12
12

8711231127726
8711231127719

Doggy’s Mix

Przysmak z zawartością biotyny o smaku
Wątróbki i szynki
Preparat witaminowy. Doggy’s Mix to tabletki w kształcie serca
w 3 różnych wariantach: żółte (zawierają biotynę dla
zachowania zdrowej kondycji skóry oraz sierści) i różowe
(o smaku szynki) oraz okrągłe (o smaku wątróbki), jako
smaczne urozmaicenie codziennej diety. Wszystkie tabletki Doggy’s Mix zawierają
dodatek witamin, dlatego są smaczną i zdrową przekąską dla Twojego pupila.

Beaphar Mobilies to chrupiące poduszeczki wypełnione
wartościowymi składnikami diety, istotnymi dla stawów.
Hydrolizowany kolagen i naturalna glukozamina z mięczaków
i skorupiaków wspomagają stawy w układzie ruchowym oraz
umożliwiają naturalną regenerację chrząstki. Beaphar Mobilies
są smakowitą przekąską na każdy dzień, mogą być też
wybornym przysmakiem podawanym w nagrodę.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10945

150 g

6

8711231109456

12775

180 tabl.

12

8711231127757

Mini Snack Dentalies dla łobuziaków

Senior Doggy’s

Przysmak dla psów powyżej 7 roku życia
Senior Doggy`s zawiera łatwo przyswajalny wapń, który
następnie osadza się w kościach oraz białko o wysokiej
wartości biologicznej. Mała zawartość fosforu jest szczególnie
potrzebna aby zapewnić właściwe warunki funkcjonowania
nerek u starszych zwierząt. Zawartość L-karnityny sprzyja
właściwemu wykorzystaniu energii, a także powoduje utrzymanie spalania tłuszczu
na odpowiednim poziomie. Ta przekąska to rozsądny wybór dla dojrzałych
czworonogów, jest nie tylko smaczna, ale i zdrowa.

Beaphar Dentalies to pielęgnujące zęby, chrupiące
poduszeczki, dzięki którym psy zachowują świeży oddech.
Regularne stosowanie Dentalies pomaga w codziennym
utrzymaniu higieny zębów i jamy ustnej, która jest tak istotna
dla psów małych ras. Beaphar Dentalies są smakowitą
przekąską na każdy dzień, mogą być też wybornym
przysmakiem podawanym w nagrodę.
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Kod produktu

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10946

150 g

6

8711231109463

11507

75 tabl.

12

8711231115075

1.5
Super Lekker

Przysmak przeciwdziałający brzydkiemu
Zapachowi z jamy ustnej
Produkt zawiera chlorofil, naturalny ekstrakt roślinny, znany ze
swoich możliwości redukowania brzydkich zapachów.
Granulki przekąski sprawiają, że płytka bakteryjna z trudem
przywiera do powierzchni zębów i w naturalny sposób
pomaga utrzymać zęby w czystości.

Kama pełnoporcjowa dla dorosłych psów. Pyszny posiłek dla
psów o wspaniałym smaku zawierający zboża, mięso,
warzywa, witaminy i minerały. Idealny jako śniadanie, lunch
albo przekąska między posiłkami. Sprawdzi się jako rarytas
w podróży, czy nagroda podczas treningu lub tresury.
Delikatna, miękka faktura dodatkowym walorem dla psów.
Torebka z Alu-folią umożliwia wielokrotne zamykanie/otwieranie i ułatwia
przechowywanie karmy.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

15328

150 g

6

5021284176057

16982

1 kg

6

8711231169825

Żywienie

Fresh Breath

Gelenk Fit Sticks

Przysmak wspierający stawy
Przysmaki Gelenk Fit wspierają pracę mięśni i stawów zwierząt
ze zmianami degeneracyjnymi w stawach zwierząt w okresie
wzrostu, zwłaszcza dla psów dużych ras oraz narażonych na
zwiększony wysiłek fizyczny. Zawierają glukozaminę naturalną glikoproteinę, stanowiącą element budowy chrząstki
stawowej oraz siarczan chondroityny, który zmniejsza stan zapalny, działa jak
antyutleniacz i wbudowuje się w strukturę chrząstki stawowej. Przysmak w formie
patyczków, idealne do podawania jako nagroda lub uzupełnienie diety pomiędzy
posiłkami.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10934

175 g (7 sztuk)

12

8711231109340

Gelenk Fit Snack

Przysmak wspierający stawy
Przysmaki Gelenk Fit wspierają pracę mięśni i stawów zwierząt ze
zmianami degeneracyjnymi w stawach, zwierząt w okresie
wzrostu, zwłaszcza dla psów dużych ras oraz narażonych na
zwiększony wysiłek fizyczny. Zawierają glukozaminę - naturalną
glikoproteinę, stanowiącą element budowy chrząstki stawowej
oraz siarczan chondroityny, który zmniejsza stan zapalny, działa jak antyutleniacz
i wbudowuje się w strukturę chrząstki stawowej. Przysmaki w formie małych porcji,
idealne do podawania jako nagroda lub uzupełnienie diety pomiędzy posiłkami.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12632

150 g

12

8711231126323
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Behawioryzm

1.6

Beaphar No Stress
Linia produktowa, która jest idealnym rozwiązaniem w sytuacjach takich
jak:
- Pojawienie się nowego zwierzęcia w domu
- Przeprowadzka
- Burze z piorunami
- Fajerwerki
Ogranicza takie problemy behawioralne jak:
- Uciążliwe szczekanie
- Zachowania destrukcyjne
- Znakowanie terenu moczem
- Zaburzenia adaptacyjne i niechęć do współdziałania

No Stress

Tabletki tonizujące napięcie nerwowe
Na bazie melisy
Preparat stabilizujący kondycję nerwową dla psów i kotów
oraz wzmacniający odporność na stres. Podawać incydentalnie
lub w kuracji ciągłej. Nie stwierdzono występowania jakichkolwiek
efektów ubocznych. Skuteczne działanie preparatu rozpoczyna
się około 90 min. po zażyciu tabletek.
Tabletki zawierają jedynie ekstrakty roślinne pochodzące z melisy, lipy, rozmarnu
i chmielu.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10789

20 tabl.

3

8711231107896

No Stress Spot On dla psów

Krople hamujące problemy behawioralne
Preparat, który skutecznie i w naturalny sposób, pomaga
wyciszyć się psom i ogranicza problemy behawioralne u psów
wszystkich ras i w każdym wieku. Zawarty w kroplach ekstrakt
walerianowy po jednorazowej aplikacji będzie działać
wyciszająco do 1 tygodnia. No Stress Spot On dla psów jest
cennym wsparciem w przypadkach takich jak: uciążliwe szczekanie, zachowania
destrukcyjne i kłopotliwe znakowanie terenu. Pomoże też Twojemu psu zapanować
nad lękiem w trudnych sytuacjach np.: podczas wizyty u lekarza bądź w psim
hotelu, w czasie burzy albo pokazu fajerwerków, a także podczas podróży
samochodem, czy przy przeprowadzce.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10547

3 pipety

6

8711231105472

Calming Collar

Obroża relaksacyjna skutecznie ogranicza problemy
behawioralne towarzyszące stresogennym sytuacjom u psów
wszystkich ras i w każdym wieku. Wykorzystanie bezpiecznych
i naturalnych składników, które sukcesywnie, powoli uwalniają
się przez okres 4-5 tygodni pozwala zapewnić psom spokój,
odprężenie i relaks, ograniczając tym samym potencjalnie
niszczycielskie problemy behawioralne. Psy są bardziej zrelaksowane, czują się
bezpieczniej w swoim środowisku, co czyni je lepszymi domowymi kompanami.
Utrzymanie zwierząt w stanie odprężenia i uspokojenia pomaga przeciwdziałać
natrętnemu szczekaniu, ogryzaniu przedmiotów, oddawaniu moczu w nieodpowiednich
miejscach oraz może być szczególnie istotne w przypadku psów z objawami lęku
separacyjnego.
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Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11091

1 obroża 65 cm

3

8711231110919

1.6
No Stress Diffuser Beaphar jest idealnym rozwiązaniem, aby ukoić nerwy Twojego
psa. Ogranicza stres i problemy behawioralne, dzięki uwalnianiu naturalnych
ekstraktów z waleriany i lawendy, znanych ze swych właściwości kojących. Dyfuzor
elektryczny wraz z wkładem (30 ml) zapewnia dobre samopoczucie i spokój psom
niezależnie od wieku i rasy przez 4 tygodnie.o Znakowanie moczem o Zaburzenia
adaptacyjne i niechęć do współdziałania.

Gentle Leader Small

Obroża uzdowa - mała
Gentle Leader to unikalny, opatentowany projekt obroży
uzdowej preferowanej przez wielu czołowych trenerów,
lekarzy weterynarii i behawiorystów z całego świata. Obroża
została specjalnie zaprojektowana do pracy z psem, bazując
na naturalnych instynktach w celu kontrolowania
niepożądanych zachowań.
Posiada regulację obroży na kufie psa, dzięki czemu właściciel kontroluje szerokość
otwarcia pyska. Mała obroża odpowiednia jest dla psów ras: West, York, Jack
Russell oraz dla szczeniąt i młodych psów.

Kod produktu

Zawartość

14898

aromatyzer
+ wkład 30 ml

Op. zbiorcze
3

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

8711231148981

17946
17947

czarna
czerwona

3
3

5020562025100
5020562025124

No Stress Diffuser Refill Dog

Wymienny wkład do aromatyzera behawioralnego. Po wymianie zapewnia
sprawne działanie urządzenia przez kolejne 4 tygodnie.

Behawioryzm

No Stress Diffuser Starterpack Dog

Gentle Leader Medium

Obroża uzdowa - średnia
Gentle Leader to unikalny, opatentowany projekt obroży
uzdowej preferowanej przez wielu czołowych trenerów,
lekarzy weterynarii i behawiorystów z całego świata. Obroża
została specjalnie zaprojektowana do pracy z psem, bazując
na naturalnych instynktach w celu kontrolowania
niepożądanych zachowań.
Posiada regulację obroży na kufie psa, dzięki czemu właściciel kontroluje szerokość
otwarcia pyska. Średnia obroża odpowiednia jest dla psów ras: Labrador, Cocker
& Springer Spaniel, Owczarek niemiecki, Bokser, Retriever, Doberman.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

15000

wkład o poj. 30 ml

3

8711231150007

No Love Spray

No Love w sprayu ciśnieniowym w poręcznym opakowaniu, które można zabrać ze
sobą na spacer. No Love maskuje zapach suki powodowany przez feromony
uwalniające się w okresie rui.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

17948
17949

czarna
czerwona

3
3

5020562025155
5020562025179

Gentle Leader Large

Obroża uzdowa - duża
Gentle Leader to unikalny, opatentowany projekt obroży
uzdowej preferowanej przez wielu czołowych trenerów,
lekarzy weterynarii i behawiorystów z całego świata. Obroża
została specjalnie zaprojektowana do pracy z psem, bazując
na naturalnych instynktach w celu kontrolowania
niepożądanych zachowań.
Posiada regulację obroży na kufie psa, dzięki czemu właściciel kontroluje szerokość
otwarcia pyska. Duża obroża odpowiednia jest dla psów ras: Dog niemiecki,
Nowofunland, Rottweiler, Mastiff.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10338

50 ml

3

8711231103386

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

17950
17951

czarna
czerwona

3
3

5020562025254
5020562025278
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Produkty
dla kotów

Szacowana populacja kotów na świecie
to 400 miliardów.* Wypowiedz wojnę
pasożytom, walcz z nimi za pomocą
naszych produktów i zwiększ sprzedaż.
*statista.com

Produkty przeciwpasożytnicze

2.1

Beaphar FIPROtec®
FIPROtec® - 50 mg roztwór do nakrapiania dla
kotów / Fiprotec Spray na skórę i sierść dla
kotów i psów
Jedna pipeta o pojemności 0,5 ml roztworu
zawiera: Fipronil 50,0 mg / Butelka z pompką
o pojmności 100 ml zawiera roztwór fipronilu w
stężeniu 2,5 mg/ml
Wskazania lecznicze: SPOT-ON - Do
zwalczania i zapobiegania inwazji pcheł
(Ctenocephalides felis) u psów / kotów. Czas
trwania ochrony przeciwko inwazjom pcheł u
psów / kotów wynosi 5 tygodni. Do zwalczania
inwazji kleszczy (Ixodes ricinus). Kleszcze
(Ixodes ricinus) na zwierzęciu zostaną zabite w
ciągu 48 godzin. Zastosowanie produktu nie
chroni przed nową inwazją kleszczy. Produkt
zabezpiecza przed inwazją nowych kleszczy
(Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus
sanguineus) u psów od 7 dnia do 28 dnia po
aplikacji produktu.
SPRAY - Leczenie i zapobiegnie infestacji pcheł
(Ctenocephalides spp.) i kleszczy (Ixodes spp.,
w tym Ixodes ricinus) u kotów i psów. Leczenie
infestacji pasożytów Trichodectes canis u psów
i Felicola subrostratus u kotów. Skuteczność
owadobójcza w przypadku nowych infestacji
dojrzałych form pcheł utrzymuje się do 2
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miesięcy u kotów i do 3 miesięcy u psów,
w zależności od warunków środowiskowych.
Produkt wykazuje skuteczność roztoczobójczą
wobec kleszczy, utrzymującą się do miesiąca,
w zależności od warunków środowiskowych.
Przeciwwskazania: Ze względu na brak
dostępnych danych produkt (Fiprotec 50 mg)
nie powinien być stosowany u kotów poniżej
8 tygodnia życia i/lub o masie ciała poniżej
1 kg. Ze względu na brak dostępnych danych
produkt (Fiprotec 67 mg / 134 mg /268 mg /
402 mg) nie powinien być stosowany u psów
poniżej 8 tygodnia życia i/ lub o masie ciała
poniżej 2 kg.
Nie stosować, w przypadku chorób (np. chorób
układowych, gorączki …) lub u zwierząt w
trakcie rekonwalescencji. Nie stosować u
królików z powodu zagrożenia reakcjami
niepożądanymi a nawet śmiercią. Nie stosować
w przypadku nadwrażliwości na substancję,
czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Produkty lecznicze weterynaryjne
Fiprotec 50 mg - Roztwór do nakrapiania

Dla kotów
1 Pipeta - fipronil 50 mg
Do zwalczania i zapobiegania inwazji pcheł (Ctenocephalides
felis) u kotów. Czas trwania ochrony przeciwko inwazjom
pcheł u kotów wynosi 5 tygodni.
Do zwalczania inwazji kleszczy (Ixodes ricinus). Kleszcze
(Ixodes ricinus) na zwierzęciu zostaną zabite w ciągu 48 godz.
Dla kotów o masie ciała powyżej 1 kg, w wieku powyżej 8 tyg.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

15510

1 pipeta

6

8711231155101

Fiprotec Spray

Produkt leczniczy weterynaryjny stosowany w leczeniu i
zapobiegniu inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.) i kleszczy
(Ixodes spp., w tym Ixodes ricinus) u kotów i psów. Produkt
polecany w leczeniu inwazji pasożytów Trichodectes canis u
psów i Felicola subrostratus u kotów. Skuteczność owadobójcza
w przypadku nowych inwazji pcheł utrzymuje się do 2 miesięcy
u kotów i do 3 miesięcy u psów, w zależności od warunków
środowiskowych. Produkt wykazuje skuteczność względem kleszczy, utrzymującą
się do miesiąca od aplikacji. Fiprotec Spray wielkości 100 ml jest idealnym
rozwiązaniem dla kociąt, szczeniąt, dorosłych kotów i psów małych ras <10 kg.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

17058

100 ml

6

5909991367220

Preparaty działające w oparciu
o zjawiska fizyczne

Preparaty naturalne

Vermicon Line-On

Produkt zawierający wyjątkowo aromatyczną kompozycję
naturalnych olejków, które wykazują działanie łagodzące oraz
przeciwświądowe na skórę zwierzęcia, dzięki czemu świetnie
sprawdzi się ona w przypadku pogryzień przez owady,
podrażnień skóry czy nadmiernego drapania się zwierzęcia.
Obroża nadaje ziołowy, świeży zapach, który dodatkowo jest
nieatrakcyjny dla pasożytów. Można używać jej jako wspomaganie działania
kropli, szczególnie w sytuacji, gdy zawiedzie ludzka pamięć. Siła obroży tkwi w
odpowiednio dobranej kompozycji olejków eterycznych które działają w sposób
sumujący się, a ich działanie jest równomierne aż do 4 miesięcy. Nadają świeży,
przyjemny zapach. Świetnie sprawdzą się samodzielnie lub jako wspomaganie
działania kropli FIPROTec lub Vermicon.
Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11227

1

12

8711231112272

Krople dla kotów - 3x 1 ml
Vermicon tworzy powłokę, która uniemożliwia poruszanie się
pasożytów, a następnie prowadzi do ich obumarcia. Jego
działanie jest czysto fizyczne. Preparat działa na pchły we
wszystkich stadiach ich życia.
Dodatkowo Vermicon wpływa pozytywnie na wygląd oraz
funkcjonowanie skóry i sierści, wykazuje działanie kojące
i nawilżające.

Obroża BEA Naturalna Zapachowa
Refleksyjna

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11901

3 pipety

6

8711231119011

Vermicon Spray

Produkt zawierający wyjątkowo aromatyczną kompozycję
naturalnych olejków, które wykazują działanie łagodzące oraz
przeciwświądowe na skórę zwierzęcia, dzięki czemu świetnie
sprawdzi się ona w przypadku pogryzień przez owady,
podrażnień skóry czy nadmiernego drapania się zwierzęcia.
Obroża nadaje ziołowy, świeży zapach, który dodatkowo jest nieatrakcyjny dla
pasożytów. Można używać jej jako wspomaganie działania kropli, szczególnie w
sytuacji, gdy zawiedzie ludzka pamięć. Siła obroży tkwi w odpowiednio dobranej
kompozycji olejków eterycznych które działają w sposób sumujący się, a ich
działanie jest równomierne aż do 4 miesięcy. Nadają świeży, przyjemny zapach.
Świetnie sprawdzą się samodzielnie lub jako wspomaganie działania kropli
FIPROTec lub Vermicon.
Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

17170

1

12

8711231171705

Artwork is not
changed yet

Dla psa i kota, 250 ml
Vermicon tworzy powłokę, która uniemożliwia poruszanie się
pasożytów, a następnie prowadzi do ich obumarcia. Jego
działanie jest czysto fizyczne. Preparat działa na pchły we
wszystkich stadiach ich życia. Dodatkowo Vermicon wpływa
pozytywnie na wygląd oraz funkcjonowanie skóry i sierści,
wykazuje działanie kojące i nawilżające. Spray do stosowania na zwierzęciu i/lub
jego otoczeniu.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

13049

250 ml

6

8711231130498

Produkty przeciwpasożytnicze

Obroża BEA Naturalna Zapachowa

2.1

Szampon Vermicon

Dla kotów
Szampon Vermicon tworzy powłokę, która uniemożliwia
poruszanie się pasożytów, a następnie prowadzi do ich
obumarcia. Jego działanie jest czysto fizyczne. Preparat działa
na pchły we wszystkich stadiach ich życia. Dodatkowo
Vermicon wpływa pozytywnie na wygląd oraz funkcjonowanie
skóry i sierści, wykazuje działanie kojące i nawilżające.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11877

200 ml

6

8711231118779
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Witaminy i minerały

2.2
Olej CBD 2,75% z kannabidiolem

Dla psów i kotów
Wspiera utrzymanie dobrej kondycji stawów i mięśni, poprawia naturalny system
immunologiczny, podnosi witalność i sprawia, że zwierzęta są mniej podatne na
stres. Olej Beaphar CBD jest najbardziej efektywną formą podawania CBD
zwierzętom. Zapewnia najlepszą absorbcję przez ciało. Alternatywnie można użyć
Pasty Beaphar CBD lub Przysmaków Beaphar CBD.

Vitamine B Complex

Preparat witaminowy dla psów i innych zwierząt. Zawiera 7
witamin z grupy B, które korzystnie wpływają na stan
i funkcjonowanie skóry i okrywy włosowej, aktywizują
przemianę materii i stabilizują funkcjonowanie układu
nerwowego. Witaminy z grupy B pełnią szereg funkcji,
mających istotne znaczenie na prawidłowe funkcjonowanie
całego organizmu. Odpowiadają za prawidłowy wzrost młodych organizmów,
stabilną kondycję emocjonalną i równowagę psychiczną zwierząt. Mimo że
powszechnie występują we wielu produktach, potrzeba suplmentacji pojawia się
u zwierząt, które mają problemy z wchłanianiem z przewodu pokarmowego, mają
nasiloną diurezę w przebiegu innych schorzeń jak cukrzyca albo niewydolność
nerek, poddane były / są działaniu stresogennych bodźców i w innych sytuacjach
wskazanych przez lekarza weterynarii.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

17099

10 ml

6

8711231170999

13668

50 ml

3

8711231136681

Laveta Super

Pasta CBD z kannabidiolem

Dla psów i kotów
Zawiera kannabidiol (CBD 0,95%), który wpływa na ogólne dobre samopoczucie
zwierząt. Również wspiera sprawność stawów i mięśni, poprawia witalność
i wspiera naturalny system immunologiczyny. Pastę bardzo łatwo podaje się
zwierzętom. Psy polubią smak kurczaka.

Preparat multiwitaminowy zalecany przy nadmiernym
wypadaniu sierści, wzmacniający i nadający jej zdrowy wygląd.
Ogranicza wypadanie włosów, niweluje łupież, wpływa
korzystnie na połysk i gęstość sierści. Zawiera m.in. taurynę
(aminokwas siarkowy niezbędny dla kotów), witaminy
z grupy B oraz witaminy E, D i biotynę.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

17111

100 g

6

8711231171118

12498

50 ml

6

8711231124985

Malt Paste

Karma uzupełniająca dla kota. Pasta przeciw tworzeniu się
złogów sierści w przewodzie pokarmowym u kotów. Malt Paste
ma podwójne działanie: w pierwszej fazie minimalizuje proces
kształtowania się zalegającej sierści w zbite formacje, w drugiej
gwarantuje właściwy jej przepływ w przewodzie pokarmowym.
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Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12942

100 g

6/84

8711231129423

2.2
Multiwitaminowa pasta dla kotów
Multiwitaminowy preparat o podwójnym działaniu dla kotów.
Kompozycja wielu witamin oraz składników wspomagających
kondycję przyczynia się do rozwoju zdrowej, błyszczącej sierści.
Kolor żółty pasty: Multi-Vitamin zawiera niezbędne do
prawidłowego rozwoju witaminy i minerały. Dodatek tauryny
gwarantuje doskonały wzrok u kota. Jego organizm nie syntezuje tego składnika,
dlatego tak ważne jest aby go dostarczać w codziennej diecie. Kolor brązowy pasty:
zawiera składniki wspomagające kondycję zwierzęcia. Dodatek minerałów oraz BIO
MOS (mannooligosacharydów), komponentu uzyskiwanego z naturalnych drożdży,
pobudza wzrost i aktywność pozytywnych bakterii w przewodzie pokarmowym
u kotów. Zdrowa flora bakteryjna zapewnia lepsze trawienie, poprawia odporność
i redukuje szkodliwe bakterie.

Algolith

Algolith to doskonałe uzupełnienie diety psów, kotów, ptaków
i innych małych zwierząt domowych. Algolith jest naturalnym
preparatem, otrzymywanym w 100% z wodorostów (glonów),
przygotowywanym
przy
wykorzystaniu
specjalnie
opracowanej w tym celu metody. Wyróżnia się stosunkowo
wysoką zawartością pierwiastków śladowych (takich jak jod)
oraz witamin, dlatego wspiera wiele funkcji organizmu. Algolith wzmacnia naturalne
wybarwienie okrywy włosowej, upierzenia, oczu i nosa; zapewnia doskonałą
kondycję sierści.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12951

100 g

6/84

8711231129515

10360

500 g

5

8711231103607

Lachsöl Paste

Pasta z łososia Lachsöl Paste to wyjątkowa nagroda, na którą kot
czekać będzie każdego dnia. Zawiera olej z łososia (20%)
pochodzącego z Oceanu Atlantyckiego. Zawarte w nim kwasy
tłuszczowe Omega 3 i 6 zapewniają zdrowy i lśniący wygląd
okrywy włosowej. Jest cennym źródłem kwasu DHA. Doskonale
dopasowane proporcje składników pochodzących z drobiu
(kurczaka, indyka i kaczki) i z ryb sprawiają, że pasta ma wyjątkowy smak i jest
bardzo chętnie przyjmowana przez zwierzęta.

Kod produktu
15228

Zawartość
100 g

Op. zbiorcze
6/84

Salvikal

Preparat witaminowo-mineralny uzupełniający dietę dla psów
i kotów. Produkt zawiera drożdże, witaminy, niezbędne
składniki mineralne jak wapń i fosfor oraz cynk i jod
zapewniające zdrowie, doskonałą kondycję i witalność.
Salvikal pozwala na utrzymanie naszego ulubieńca
w odpowiednim zdrowiu i kondycji na co dzień. Zawiera
witaminy: A, D3, E, witaminy z grupy B: B1, B2, B6, B12 oraz witaminy C, K3
i biotynę oraz pantotenian wapnia i kwas foliowy.

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

8711231152285

13622

250 g

6

8711231136223

Irish Cal

Witaminy i minerały

Multi-Vitamin Paste Duo Active

Top 10

Karma uzupełniająca dla szczeniąt i kociąt, młodych,
rosnących psów i kotów, zwierząt ciężarnych i w okresie
laktacji. Irish Cal dostarcza podstawowe składniki budulcowe
niezbędne do wykształcenia zdrowych i silnych kości oraz
zębów. Zawiera wysokiej jakości minerały stanowiące źródło
wapnia i fosforu, zestawione w odpowiednich proporcjach.
Irish Cal dostarcza też magnez i witaminy z grupy B.

Preparat mineralno-witaminowy dla kotów
Odpowiednia kompozycja witamin, minerałów i pierwiastków
śladowych zapewnia doskonałą kondycję, witalność oraz
odporność. Podawany młodym kotom wspomaga naturalny
rozwój kości i zębów. Preparat zawiera dodatek tauryny
wzmacniającej serce i wzrok.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12428

250 g

6

8711231124282

10395

180 tabl.

6

8711231103959
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Pielęgnacja i higiena

2.3
Szampon Bio

Szampon dla kotów z olejkiem makadamia

Dla psa i kota
Szampon Bio dla psa i kota, wykorzystując naturalne olejki
eteryczne, troszczy się o skórę zwierząt domowych. Po
aplikacji szamponu, zawarte w nim olejki rozprzestrzeniają się
na powierzchni skóry i wnikają w sierść zwierzęcia, wywołując
efekt higienicznej świeżości.

Delikatny i skuteczny szampon Beaphar opracowany dla
kotów krótko i długowłosych. Dzięki zawartości olejku
z orzechów makadamia zarówno krucha, szorstka
i uszkodzona sierść zyska zdrowy wygląd i jedwabisty połysk.
Szampon jest przetestowany dermatologicznie, pH neutralne
dla skóry.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

18284

250 ml

6

8711231182848

13892

250 ml

6

8711231138920

Szampon dla kotów długowłosych

Szampon premium dla kota - koty i kocięta

Naturalne ekstrakty z białej herbaty i jedwabiu
Szampon dla kotów i kociąt, opracowany przez naszych
lekarzy weterynarii, zawierający białą herbatę i hydrolizowany
jedwab, które nawilżają skórę i odżywiają kocią sierść. Ekstrakt
z białkami jedwabiu wzmacnia i chroni, ale też wygładza
otoczkę włosów (ich najbardziej zewnętrzną warstwę)
i odbudowuje ją, dzięki czemu włosy lśnią pełnią blasku. Zawarty w szamponie
jedwab ułatwia rozczesywanie, jednocześnie nie obciążając włosów. Sierść staje
się miękka, elastyczna, co znacząco ułatwia szczotkowanie. Kremowy szampon
jest niezwykle delikatny. Łagodnie czyści kocią sierść, dodając jej objętości,
pozostawiając ją lśniącą, przyjemnie pachnącą. Szampon posiada neutralne pH
właściwe dla skóry kotów i kociąt oraz zawiera polifenole z winogron. Nie zawiera
parabenów.

Delikatny i skuteczny szampon Beaphar opracowany dla
kotów długowłosych. Dzięki zawartości olejku z migdałów
sucha i zniszczona sierść odzyska zdrowy wygląd i jedwabisty
połysk. Szampon jest przetestowany dermatologicznie, pH
neutralne dla skóry.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

18239

250 ml

6

8711231182848

10188

200 ml

6

8711231101887

Szampon dziegciowy

Dry Shampoo

Suchy Szmpon dla kotów
Suchy szampon dla kotów, które niechętnie zażywają kąpieli
wodnych. Preparat umożliwia pielęgnację sierści bez użycia
wody.

Szampon dziegciowy polecany w przypadku zmian skórnych
i problemów z sierścią. Poprawia wygląd matowych, łamliwych
włosów, jak również zmniejsza ich wypadanie. Likwiduje
łojotok i działa przeciwłupieżowo.
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Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

13732

250 ml

6

8711231137329

10409

150 g

3

8711231104093

2.3

Łagodny Płyn

Do Usuwania Plam Łzowych i Przebarwień
Preparat do przemywania okolic oczu u psów, kotów i małych, domowych zwierząt
towarzyszących. Przeznaczony jest do pielęgnacji oczu bardzo wrażliwych. Usuwa
plamy łzowe, wybarwienia, nacieki. Dezynfekuje oraz zapobiega tworzeniu się
stwardnień wokół oczu. Silnie przebarwione nacieki powinny być przemywane raz
na dobę. Niezwykle łagodny i niedrażniący (bez alkoholu) odpowiedni również
dla bardzo wrażliwych zwierząt. Zawiera MSM (metylosulfonylometan), czyli
organiczny związek siarki, występujący np. w produktach mlecznych, owocach
i warzywach, który przyczynia się do regeneracji i większej wytrzymałości skóry.

Ułatwia rozczesywanie
Preparat z dodatkiem olejku migdałowego ułatwia
rozczesywanie. Zapobiega kołtunieniu się włosów, nadając im
puszystość i niezwykły blask. Doskonale zmiękcza naskórek
i wzmacnia lipidową barierę ochronną skóry.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11409

150 ml

3

8711231114092

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

17183

50 ml

3

8711231171835

Pielęgnacja i higiena

Anti-klit Spray

Eye Gel

Skin Care Spray

Zapobiega podrażnieniu i przesuszeniu skóry
To łagodny preparat pielęgnacyjny opracowany z myślą
o wrażliwej skórze psów i kotów, zapobiega podrażnieniom
i przesuszeniu skóry, a w szczególności łagodzi objawy świądu
i łupież. Nawilżające składniki - Aloe Vera wraz z gliceryną
i olejem z wiesiołka - zapewniają ulgę wrażliwej skórze i utrzymują
ją w dobrej kondycji. Składniki te odpowiadają za optymalne nawilżenie oraz
właściwą elastyczność i sprężystość skóry. Zawiera MSM (metylosulfonylometan),
czyli organiczny związek siarki, występujący np. w produktach mlecznych,
owocach i warzywach, który przyczynia się do regeneracji i większej wytrzymałości
skóry.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

13969

250 ml

6

8711231139699

Oftal

Żel do oczu z wit. A
Żel do oczu z witaminą A, która zbawiennie wpływa na oczy,
neutralizując wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia powietrza.
Pyłki itp. mogą podrażniać oczy psów i kotów, co powoduje ból
i stan zapalny oka u zwierzęcia. Sianko, słoma i trociny są
idealnym legowiskiem dla małych zwierząt, ale zakurzone, mogą
spowodować drobne otarcia, w następstwie czego prowadzi to do suchości oka,
różnego rodzaju podrażnień lub obrzęków. Działanie: Beaphar Eye Gel służy jako
dodatkowe nawilżenie rogówki. Preparat łagodzi objawy w przebiegu zespołu suchego
oka, wspomaga naturalne oczyszczanie worka spojówkowego.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

15348

5 ml

6

8711231153480

Ear Cleaner

Do pielęgnacji oczu zwierząt
Preparat regularnie stosowany zapobiega osadzaniu się kurzu
i brudu. Stymuluje naturalne oczyszczanie, jak również
zapobiega ciemnemu nalotowi pod oczami. Zawiera MSM
- metylosulfonylometan, który wływa na zdrowie i większą
wytrzymałość skóry na podrażnienia.

Do pielęgnacji uszu
Preparat łagodzi stany zapalne, ułatwia pielęgnację, zapewnia
możliwość utrzymania przewodu słuchowego w czystości
i ogranicza nadmierne osadzanie się woskowiny. Należy
czyścić tylko widoczną i łatwo dostępną część przewodu
słuchowego.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12487

50 ml

3

8711231124879

12609

50 ml

3

8711231126095
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Pielęgnacja i higiena

2.3
Multi fresh. Neutralizator zapachów

Multi Fresh pozwala pozbyć się na nieprzyjemnych zapachów
z kuwety. Ten rewolucyjny produkt pochłania mocz i niweluje
brzydkie zapachy powstające w trakcie użytkowania kocich
kuwet. Jedna aplikacja przedłuża dwukrotnie czas użytkowania
żwirku. Produkt ulega całkowitej biodegradacji, ma neutralne
pH i jest całkowicie bezpieczny dla zwierząt i środowiska.
Unikalna Technologia Mikroenkapsulacji aktywowana pod wpływem moczu
szybko absorbuje nieprzyjemną woń, a następnie specjalna flora bakteryjna
rozkłada mocz, utrzymując kuwetę w czystości! Technologia Mikroenkapsulacji
działa tak szybko, że niewielka ilość komponentu zapachowego Ocean Breeze w
zupełności wystarcza. Jest to nadzwyczaj korzystne z punktu widzenia kotów, gdyż
z natury unikają one ostrych zapachów. Zbyt intensywny aromat, mógłby
zniechęcać koty do korzystania z kuwety.
Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

15232

400 g

6

8711231152322

Dwugłowicowa szczoteczka do zębów

Szczoteczka do zębów dla psów wszystkich ras, w połączeniu
z Pastą do zębów to produkty oferujące optymalną ochronę
zębów psa. Wcześnie formująca się płytka nazębna musi być
usuwana aby zapobiec brzydkiemu zapachowi i próchnicy
zębów. Dwugłowicowa szczoteczka Beaphar może być
używana przez psy różnych ras i wielkości. Szczoteczka jest
specjalnie ukształtowana tak, aby możliwie jak najlepiej dopasowała się do zębów
psa. Poszczególne rzędy włosia pozwalają wyczyścić wszystkie zęby oraz
przestrzenie międzyzębowe, dlatego problem z dotarciem do trudno dostępnych
miejsc nie istnieje. Gumowany, wzmocniony uchwyt pozwala na bezpieczną
obsługę i prowadzenie szczoteczki. Ponadto miękkie i elastyczne włosie zapewnia
dokładne czyszczenie zębów i delikatną pielęgnację wrażliwych dziąseł.

Spray dezynfekcyjny

Spray dezynfekcyjny Beaphar szybko i skutecznie eliminuje 99,9% bakterii
bytujących w otoczeniu zwierząt domowych: psów, i kotów, królików, gryzoni,
fretek, ptaków i gadów z takich miejsc jak kojce, kuwety, klatki, woliery, terraria,
wszelkiego rodzaju zabudowy dla zwierząt, podłogi, dywany, poduszki, zabawki,
kokpity samochodowe czy miski na pokarm. Spray jest skuteczny przeciwko
bakteriom (Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Enterococcus hirae,
Staphylococcus aureus, E. coli, Salmonella) i wirusom (grypa A (H3N8)). Specjalna
kompozycja zapewnia wyjątkowe właściwości czyszczące i na długo pozostawia
przyjemny zapach.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

15311

1 szt.

6

8711231153114

Pasta do zębów dla psa i kota
Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

13315

500 ml

6

8711231133154

2 w 1 Odplamiacz i Neutralizator Zapachów

Produkt do dezynfekcji powierzchni, wyposażenia i sprzętów (dywany, wykładziny,
tapicerka domowa i samochodowa) w miejscach przebywania i transportowania
zwierząt domowych takich jak psy, koty, króliki, fretki, gryzonie itp. Produkt eliminuje
bakterie, które rozwijając się na organicznych zanieczyszczeniach pochodzących
z wydzielin i wydalin zwierząt (kał, mocz, wymioty, ślina, krew itd.) są przyczyną
zanieczyszczeń i utrzymywania się brzydkich zapachów.
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Pasta do zębów Beaphar o smaku mięsa. Zapewnia
całodzienną ochronę uzębienia psa i kota. Pasta przeciwdziała
powstawaniu płytki bakteryjnej, zapobiega formowaniu
kamienia nazębnego, zapewniając świeższy oddech.
Przeciwdziałanie powstawaniu płytki bakteryjnej:
różne bakterie oraz białka pochodzące z resztek pożywienia są przyczyną
powstawania osadu na powierzchni zębów. Pasta do zębów Beaphar zawiera
enzymy zwalczające szkodliwe bakterie oraz usuwające osad.
Przeciwdziałanie powstawaniu kamienia nazębnego:
wszystkie pozostałości płytki bakteryjnej, które nie zostaną usunięte podczas
szczotkowania, po nasyceniu solami wapnia uformują twardy osad kamienia
nazębnego. Pasta ta zawiera składniki, które wiążą związki wapnia,
przeciwdziałając powstawaniu kamienia nazębnego. Smak mięsa: poprawia smak
pasty i sprawia, że szczotkowanie zębów nie jest aż tak uciążliwe dla Twojego
pupila, a wszystko to dzięki specjalnym dodatkom smakowym jakie zastosowano
w recepturze tej pasty.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

13316

500 ml

6

8711231133161

12789

100 g

6

8711231127894

2.3
Żel do mycia zębów o smaku mięsa zapewnia codzienną
ochronę zębów Twojego pupila. Żel przeciwdziała
gromadzeniu się płytki bakteryjnej i formowaniu kamienia
nazębnego, co w rezultacie zapewnia świeży oddech.
Przeciwdziałanie powstawaniu płytki bakteryjnej:
różne bakterie i białka z resztek pożywienia gromadzą się na powierzchni zębów
w postaci płytki bakteryjnej. Żel Beaphar zawiera enzymy zwalczające szkodliwe
bakterie zapobiegające gromadzniu się płytki bakteryjnej.
Przeciwdziałanie powstawaniu kamienia nazębnego:
wszelkie pozostałości płytki bakteryjnej ulegają wysyceniu związkami wapnia
i powstaje kamień nazębny. Żel ten zawiera związki, które wiążąc wapń,
przeciwdziałają tworzeniu kamienia nazębnego.

Dental Powder to w 100% naturalne brunatnice, zmielone na
proszek w celu ułatwienia podawania. Brunatnice
przeciwdziałają przykremu zapachowi z jamy ustnej i innym
powszechnie występującym problemom stomatologicznym
poprzez likwidację leżących u ich podstawy przyczyn oraz
wspomagają naturalny proces oczyszczania jamy ustnej
i zębów nawet po przyjęciu posiłku. Dental Powder uzupełnia działania na rzecz
utrzymania higieny i pielęgnacji jamy ustnej Twojego psa lub kota, wykorzystując
naturalne, bezstresowe metody postępowania.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10368

75 g

3

8711231103683

Pielęgnacja i higiena

Dental Powder

Żel do mycia zębów dla psa i kota

Mundwasser

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12799

100 g

6

8711231127993

Płyn do pielęgnacji jamy ustnej i zębów
To bardzo przydatne rozwiązanie dla psów wymagających
zapewnienia właściwej higieny jamy ustnej, u których jednocześnie,
z różnych względów, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych
z użyciem szczoteczki do zębów nie jest możliwe. Płyn do
pielęgnacji jamy ustnej i zębów stosuje się bardzo łatwo,
dodając wprost do wody do picia dla psa. Preparat skutecznie wspomaga higienę
jamy ustnej psów i wspiera zabiegi chroniące przed chorobami zębów i dziąseł
oraz pomaga w likwidacji przykrego, nieświeżego oddechu.

Spray do higieny jamy ustnej dla psa i kota

Przeciwdziałanie powstawaniu płytki bakteryjnej:
różne bakterie oraz białka pochodzące z resztek pożywienia
są przyczyną formowania się płytki bakteryjnej na zębach
Twojego pupila. Spray do higieny jamy ustnej zawiera enzymy,
które likwidują szkodliwe bakterie i uniemożliwiają odkładanie
się kamienia nazębnego.
Przeciwdziałanie powstawaniu kamienia nazębnego:
pokłady płytki bakteryjnej, gdy zostaną wysycone związkami wapnia zmieniają się
w kamień nazębny. Sprej zawiera składniki wiążące wapń, zapobiega to
formowaniu się kamienia.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12979

250 ml

3

8711231129799

Chlorophyl Tablets

Tabletki odświeżające oddech, likwidują
Niepożądane zapachy zwierząt
Produkt zawiera chlorofil, barwnik z komórek roślinnych.
Preparat w naturalny sposób likwiduje niepożądane zapachy
zwierząt między innymi charakterystyczny zapach suk w czasie
cieczki i kotek podczas rui oraz nieprzyjemną woń z jamy
ustnej zwierząt.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12788

150 ml

3

8711231127887

13706

30 tabl.

6

8711231137060
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Młode zwierzęta

2.4
Lactol - Kitten Milk

Pełnoporcjowy pokarm mlekozastępczy dla nowo narodzonych kociąt oraz jako
karma uzupełniająca dla kociąt po odsadzeniu, kotek w okresie ciąży i laktacji oraz
dla chorych kotów. Darzona zaufaniem receptura Lactol Kitten Milk została
ulepszona i wzbogacona o DHA (kwas dokozaheksaenowy), który naturalnie jest
obecny w mleku kotki. Łatwo strawny Lactol Kitten Milk zapewnia prawidłową
równowagę tłuszczów, niezbędnych witamin, minerałów i pierwiastków śladowych,
a także bogactwo niezbędnych aminokwasów, w tym witalnej tauryny, by zapewnić
jak najlepszy start w życiu. U osieroconych kociąt stosować od urodzenia do 36.
dnia życia jako jedyne pożywienie a między 37-42. dniem życia podając
jednocześnie pokarm stały.

Junior Cal

Preparat mineralno - witaminowy
Wspomaga właściwy rozwój kośćca i zębów u młodych
zwierząt oraz zapewnia wszystkie niezbędne składniki dla
zdrowego funkcjonowania skóry i włosów. Preparat sprawdza
się również jako uzupełnienie diety zwierząt w trakcie laktacji.

Pojemniki o większych pojemnościach na stronie XX
Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

15239

250 g

6

8711231152391

10321

200 g

6

8711231103218

Feeding Set

Irish Cal

Zestaw do karmienia
Zestaw do karmienia, do odchowu zwierząt domowych,
przydatny szczególnie w przypadkach, gdy biologiczna
matka nie może wyżywić potomstwa. W skład zestawu
wchodzi butelka do karmienia, 6 smoczków, 2 nakrętki oraz
szczoteczka do czyszczenia.

Karma uzupełniająca dla szczeniąt i kociąt, młodych,
rosnących psów i kotów, zwierząt ciężarnych i w okresie
laktacji. Irish Cal dostarcza podstawowe składniki budulcowe
niezbędne do wykształcenia zdrowych i silnych kości oraz
zębów. Zawiera wysokiej jakości minerały stanowiące źródło
wapnia i fosforu, zestawione w odpowiednich proporcjach.
Irish Cal dostarcza też magnez i witaminy z grupy B.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11246

1 set

6

8711231112463

12428

250 g

6

8711231124282

Kitty’s Junior + Biotine

Junior Paste

Przysmak dla kociąt z dodatkiem biotyny
Produkt zawiera witaminy i minerały niezbędne dla właściwego
rozwoju młodych organizmów kociąt. Doskonała nagroda dla
kociąt od 6. tygodnia życia.

Active Pasta witaminowa dla kociąt
Można podawać do pożywienia dla kociąt od 9. tygodnia
życia. Multiwitaminowa pasta o podwójnym działaniu. Pasta
żółta - zawiera wszystkie niezbędne dla właściwego rozwoju
kota witaminy (B1, B2, B6, B12, A, E). Zawiera również taurynę.
Pasta brązowa - zawiera mleko, wapń oraz wszystkie minerały
niezbędne do budowy zdrowych, silnych kości, zębów oraz
mięśni. Pastę można podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub
dodawać do jedzenia.
*produkt w nowej szacie graficznej
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Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12956
15225*

100 g
100 g

6/84
6/84

8711231129560
8711231152254

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12781

150 tabl.

12

8711231127818

2.5
Kompletna karma o 5 wyśmienitych Smakach dla kotów
Dieta lecznicza dla kotów stosowana w przebiegu niewydolności nerek (w formie
przewlekłej i ostrej). Dieta wykorzystuje źródła białka najwyższej jakości, o wysokiej
wartości biologicznej, czyli o składzie aminokwasowym zbieżnym z potrzebami
zwierząt. Dietę wyróżnia niska zawartość fosforu, co nie obciąża dodatkowo
nadwyrężonych chorobą nerek. Dietę wzbogacono o witaminy z grypy B i taurynę.
Atrakcyjny zapach i możliwość wyboru odpowiedniego wariantu smakowego
zgodnie z upodobaniami kotów pobudza apetyt, który u kotów doświadczonych
chorobą zwykle jest osłabiony. Mix Pack zawiera 6 opakowań po 100 g. Dwa
opakowania z tauryną i po jednym z rybą, z kurczakiem, z kaczką i z jagnięciną.

Nieren z kaczką

Dieta lecznicza dla kotów stosowana w przebiegu niewydolności nerek (w formie
przewlekłej i ostrej). Dieta wykorzystuje źródła białka najwyższej jakości, o wysokiej
wartości biologicznej, czyli o składzie aminokwasowym zbieżnym z potrzebami
zwierząt. Dietę wyróżnia niska zawartość fosforu, co nie obciąża dodatkowo
nadwyrężonych chorobą nerek. Dietę wzbogacono o witaminy z grypy B i taurynę.
Atrakcyjny zapach i możliwość wyboru odpowiedniego wariantu smakowego
zgodnie z upodobaniami kotów pobudza apetyt, który u kotów doświadczonych
chorobą zwykle jest osłabiony.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10884

6 x 100 g

6

8711231108848

11024

100 g

16

8711231110247

Nieren z łososiem

Dieta lecznicza dla kotów stosowana w przebiegu niewydolności nerek (w formie
przewlekłej i ostrej). Dieta wykorzystuje źródła białka najwyższej jakości, o wysokiej
wartości biologicznej, czyli o składzie aminokwasowym zbieżnym z potrzebami
zwierząt. Dietę wyróżnia niska zawartość fosforu, co nie obciąża dodatkowo
nadwyrężonych chorobą nerek. Dietę wzbogacono o witaminy z grypy B i taurynę.
Atrakcyjny zapach i możliwość wyboru odpowiedniego wariantu smakowego
zgodnie z upodobaniami kotów pobudza apetyt, który u kotów doświadczonych
chorobą zwykle jest osłabiony.

Nieren z kurczakiem

Dieta lecznicza dla kotów stosowana w przebiegu niewydolności nerek (w formie
przewlekłej i ostrej). Dieta wykorzystuje źródła białka najwyższej jakości, o wysokiej
wartości biologicznej, czyli o składzie aminokwasowym zbieżnym z potrzebami
zwierząt. Dietę wyróżnia niska zawartość fosforu, co nie obciąża dodatkowo
nadwyrężonych chorobą nerek. Dietę wzbogacono o witaminy z grypy B i taurynę.
Atrakcyjny zapach i możliwość wyboru odpowiedniego wariantu smakowego
zgodnie z upodobaniami kotów pobudza apetyt, który u kotów doświadczonych
chorobą zwykle jest osłabiony.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11026

100 g

16

8711231110261

11025

100 g

16

8711231110254

Nieren z jagnięciną

Dieta lecznicza dla kotów stosowana w przebiegu niewydolności nerek (w formie
przewlekłej i ostrej). Dieta wykorzystuje źródła białka najwyższej jakości, o wysokiej
wartości biologicznej, czyli o składzie aminokwasowym zbieżnym z potrzebami
zwierząt. Dietę wyróżnia niska zawartość fosforu, co nie obciąża dodatkowo
nadwyrężonych chorobą nerek. Dietę wzbogacono o witaminy z grypy B i taurynę.
Atrakcyjny zapach i możliwość wyboru odpowiedniego wariantu smakowego
zgodnie z upodobaniami kotów pobudza apetyt, który u kotów doświadczonych
chorobą zwykle jest osłabiony.

Żywienie

Nieren Mix Pack

Salmon Bits + malt paste

Przysmak o smaku łososia z malt pastą
Malt Bits to chrupiące poduszeczki wypełnione Malt Pastą
o smaku łososia, która umożliwia naturalne wydalanie
nagromadzonych w żołądku pilobezoarów. Regularne
spożywanie Salmon Bits łagodzi problemy związane
z nadmiernym gromadzeniem się sierści w przewodzie
pokarmowym kota.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11023

100 g

16

8711231110230

11627

35 g

18

8711231116270
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Żywienie

2.5
Malt Bits + malt paste

Przysmak z zawartością malt pasty
Koty poświęcają czystości sporo uwagi. Ich higiena polega na
częstym lizaniu sierści, przez co włosy dostają się do przewodu
pokarmowego i zalegają w nim, tworząc kule zwane
pilobezoarami, które mogą prowadzić do wymiotów, zaparć,
suchego kaszlu, a nawet utraty apetytu. Przysmak ten umożliwia
naturalne wydalanie nagromadzonej w żołądku sierści. Produkt można stosować
jako nagrodę lub przekąskę między posiłkami.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11648
11609

35g
150g

18
12

8711231116485
8711231116096

Malt Bits Light

Przysmak o obniżonej kaloryczności, o smaku słodu
Malt Bits Light zawierają około 50% mniej tłuszczu niż
standardowe Malt Bits, są idealne dla kotów z tendencją do
tycia. Te lekkie, chrupiące przysmaki dla kotów dzięki
zawartości Malt pasty chronią przed problemami układu
pokarmowego i gwarantują łagodne przemieszczanie się
złogów sierści w jelitach. W wyniku użycia naturalnych składników, kolor może
nieznacznie się zmienić.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11675

35 g

18

8711231116751

Skin & Coat Bits

Przysmak z zawartością wit. A i e oraz kwasami
Tłuszczowymi omega 3 i 6 dla zdrowej skóry i sierści
Chętnie przyjmowane przez koty poduszeczki wypełnione są
specjalnie przygotowaną pastą o wysokiej koncentracji białka,
zawierającą także kwasy tłuszczowe Omega 3 i Omega 6,
witaminę A, która jest niezbędna dla zdrowego wzrostu
i naprawy skóry oraz witaminę E, chroniącą komórki skóry przed uszkodzeniami
powstającymi w wyniku reakcji utleniania. Przysmak zawiera też inne składniki m.in. biotynę i zbiór witamin z grupy B, odpowiedzialnych za właściwe spalanie
i wykorzystanie energii. Z powodu zawartości składników naturalnych dopuszcza
się niewielkie zmiany barwy produktu.
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Dental Bits

Przysmak z dodatkiem chlorofilu
Dental Bits są stworzone specjalnie, aby utrzymać zęby kota
w czystości. 85% kotów ma problemy dentystyczne,
spowodowane głównie przez gromadzącą się na ich zębach
płytkę bakteryjną i kamień nazębny. Dental Bits zawierają
chlorofil, naturalny barwnik roślinny, dobrze znany ze swojej
zdolności do niwelowania nieprzyjemnych zapachów. Dental Bits zostały również
wzbogacone fluorkiem, aby wzmocnić zęby i przeciwdziałać gromadzeniu się
płytki bakteryjnej.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11623

35 g

18

8711231116232

Catnip Bits

Przysmak dla kotów z kocimiętką
Catnip Bits to pyszne, chrupiące przysmaki dla kotów
wypełnione wyjątkową i oryginalną pastą z kocimiętką.
Przekąska bogata jest w witaminy o wyjątkowym smaku, którą
Twój kot natychmiast zaakceptuje. Produkt zawiera tylko
naturalne składniki, które po otwarciu opakowania mogą
spowodować niewielką zmianę koloru przysmaków, zachowując jednocześnie ich
wszystkie wartości odżywcze.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11635
11612

35g
150g

18
12

8711231116355
8711231116126

Urinary Bits

Wspierają zdrowie pęcherza moczowego
Przysmak dla kotów, który korzystnie wpływa na zdrowie
i funkcjonowanie pęcherza moczowego oraz zaspokaja gusta
najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Urinary Bits to
chrupiące bitsy dla wszystkich kotów, a szczególnie wyśmienita
przekąska dla tych, którym dokuczają problemy z pęcherzem
moczowym. Przekąski posiadają niską zawartość wapnia i tłuszczu oraz są bogate
w cenne kwasy Omega 3 i Omega 6, witaminę E i B6. Beaphar Urinary Bits to
smaczna uczta dla kota każdego dnia pomiędzy posiłkami, jak również przekąska
w formie nagrody.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11677

35 g

18

8711231116775

10161

150g

6

8711231101610

2.5
Wspierają zdrowie nerek
Nieren Bits wspomaga funkcje nerek w przypadku przewlekłej
niewydolności nerek. To chrupiąca, smaczna przekąska
o smaku łososia dla wszystkich kotów, a zwłaszcza tych
zagrożonych i cierpiących z powodu problemów z nerkami.
Przysmak ten charakteryzuje się niską zawartością sodu
i fosforu oraz wykorzystaniem białka o wysokiej wartości biologicznej.
Dla kotów powyżej 6 miesięcy.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10256

150 g

6

8711231102563

Żywienie

Nieren Bits

Malthearts + 20% malt

Przysmak z 20% zawartością ekstraktu słodowego
Koty poświęcają czystości sporo uwagi. Ich higiena polega na
częstym lizaniu sierści, przez co włosy dostają się do układu
pokarmowego i zalegają w nim, tworząc kule zwane
pilobezoarami, które mogą prowadzić do wymiotów, zaparć,
suchego kaszlu, a nawet utraty apetytu. Przysmak dla kotów
z zawartością 20% ekstraktu słodowego, który wpływa na łagodne przemieszczanie
się złogów sierści w przewodzie pokarmowym.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12930

52,5g

18

8711231129300

Sweethearts

Przysmak dla kota
Przysmak w kształcie serc, stanowiący smaczną i zdrową
przekąskę, która uszczęśliwi każdego kota. Produkt można
stosować jako nagrodę lub dodatek między posiłkami.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

16118

52,5g

18

8710729161181
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Żywienie

2.5
Kitty’s + Taurine - Biotine

Kitties Mix

Przysmak dla kota z zawartością tauryny i biotyny
Produkt zawiera witaminę B, uzyskaną z naturalnych drożdży,
witaminę C i E oraz minerały. Dodatek tauryny stymuluje
właściwą pracę serca, mózgu i korzystnie wpływa na wzrok,
zawartość biotyny gwarantuje zdrową skórę i błyszczącą
sierść.

Przysmak dla kota o różnych smakach
Kitties Mix to przysmaki o trzech różnych kształtach i smakach:
sera, ryb i z dodatkiem tauryny. Zawierają wiele witamin
i minerałów, które wzmacniają odporność kota.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12903

32,5g

18

8711231129034

12783

180 tabl.

12

8711231127832

Kitty’s + Taurine-Biotine/Protein/Cheese

Przysmak w kształcie serduszek z zawartością Tauryny,
biotyny, protein oraz sera wzbogacone Witaminami
Dodatek tauryny stymuluje właściwą pracę serca, mózgu
i korzystnie wpływa na wzrok. Zawartość biotyny gwarantuje
zdrową skórę i błyszczącą sierść. Proteiny pomagają zachować
zdrowie a dodatek sera urozmaica smak.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12782

180 tabl.

12

8711231127825

Kitties Snack

Kotom, które muszą przestrzegać rygorystycznej diety
w związku z chorobą trudno jest zaoferować przysmaki, które
mogłyby być atrakcją lub nagrodą dla nich. Beaphar Kitties to
smaczne, prozdrowotne przysmaki dla kotów. Wyróżniają się
niską zawartością fosforu i ograniczoną koncentracją białka.
Jednak zawarte w nich białko ma wysoką wartość biologiczną,
przez co nie obciąża nadwyrężonych i sfatygowanych nerki. Dlatego właśnie
Beaphar Kitties Snack są szczególnie polecane dla kotów, mających problemy
z nerkami.
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Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10325

75 tabl. / 56 g

12

8711231103256

Behawioryzm

2.6
CatComfort Spray

No Stress

Spray z zawartością feromonów
Kieszonkowy spray jest idealny do użytku podczas podróży.
Długie transportowanie lub wizyty u weterynarzy, albo
hodowców mogą być stresującym doświadczeniem dla kotów,
więc spryskanie wnętrza nosidełka kota na 15 minut przed
podróżą zredukuje koci niepokój.

Tabletki tonizujące napięcie nerwowe
Na bazie melisy
Preparat stabilizujący kondycję nerwową dla psów i kotów
oraz wzmacniający odporność na stres. Podawać incydentalnie
lub w kuracji ciągłej. Nie stwierdzono występowania jakichkolwiek
efektów ubocznych. Skuteczne działanie preparatu rozpoczyna
się około 90 min. po zażyciu tabletek.
Tabletki zawierają jedynie ekstrakty roślinne pochodzące z melisy, lipy, rozmarnu
i chmielu.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

17125

30 ml

6

8711231171255

10789

20 tabl.

3

8711231107896

Catcomfort Calming Diffuser

Dyfuzer z zawartością feromonów
Klinicznie udowodniono, że zastosowane feromony powodują
u kota uczucie spokoju oraz pomagają zapobiegać
niechcianym zrachowaniom. Używając CatComfort można
pomóc kotu całkowicie uwolnić się od stresu. Produkt sprawdza
się przy problemach behawioralnych takich jak: drapanie i
niszczenie sprzętów/mebli, załatwienie się poza kuwetą, nadmierna wokalizacja
Zestaw zawiera wtyczkę oraz wkład, który wystarcza na 30 dni użytkowania.
Przeznaczone do pomieszczeń o powierzchni do 70m2.

Krople hamujące problemy behawioralne
Preparat, który, skutecznie i w naturalny sposób, pomaga
wyciszyć się kotom i ogranicza problemy behawioralne
u kotów wszystkich ras i w każdym wieku. Zawarty w kroplach
ekstrakt walerianowy po jednorazowej aplikacji będzie
działać wyciszająco do 1 tygodnia. No Stress Spot On dla
kotów jest cennym wsparciem w przypadkach takich jak: nawyk drapania
i niszczenia mebli, znaczenie terenu moczem w mieszkaniu, uciążliwe miauczenie
oraz nieuzasadniona napastliwość i agresja. Pomoże też Twojemu kotu zapanować
nad lękiem w trudnych sytuacjach np.: podczas wizyty u lekarza bądź w kocim
hotelu, w czasie burzy albo pokazu fajerwerków, a także podczas podróży
samochodem, czy przy przeprowadzce.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

17149

48 ml

6

8711231171491

10548

3 pipety

6

8711231105489

Catcomfort 30 Day Refill

Calming Collar

Uzupełnienie dyfuzera z zawartością feromonów
Pomaga wyeliminować niechciane zachowania u kota. Daje
kotu poczucie bezpieczeństwa, niweluje lęki, dzięki czemu
świetnie sprawdza się w przypadku sytuacji stresowych takich
jak przeprowadzka czy pojawienie się nowego członka
rodziny. Wystarcza na 30 dni użytkowania. Przeznaczone do
pomieszczeń o powierzchni do 70m2.
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No Stress Spot On dla kotów

Obroża relaksacyjna dla kotów zawiera walerianę i lawendę,
które są często wykorzystywane w produktach prozdrowotnych
dla ludzi, mających na celu radzić sobie z lękiem i stresem.
Wykazano, iż substancje te są pomocne w przypadkach
natrętnego miauczenia, drapania, znaczenia terenu i innych
niepożądanych zachowań u kotów. Obroża jest produktem
długodziałającym, dlatego doskonale sprawdza się, gdy pojawiają się nowi
domownicy, przy częstych podróżach, podczas pobytu w klinice lub hotelu dla
zwierząt oraz w sezonie karnawałowym obfitującym w częste i huczne zabawy.
Założona obroża natychmiast uwalnia walerianę tak, że objawy zrelaksowania
można zaobserwować w ciągu jednej godziny. Obroża jest wyposażona
w mechanizm bezpieczeństwa, pozwalający kotu wysunąć głowę spod paska
obroży, gdyby ta utkwiła w wyniku zakleszczenia o dowolne sprzęty.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

117147
1090

1 obroża
48 ml35 cm

36

87112311171477
10902

11090

1 obroża 35 cm

3

8711231110902

2.6
Beaphar Calming Home Spray dzięki zawartej walerianie
stwarza naturalny efekt ukojenia, odprężenia i spokoju,
pomagając kotom czuć się pewniej w sytuacjach nietypowych
czy stresujących. Spray jest przeznaczony do użycia wewnątrz
domu, pomaga zapobiegać pojawieniu się objawów
niepokoju i innych niepożądanych zachowań, jak: drapanie,
natrętne miauczenie czy znaczenie terenu. Calming Home Spray jest szczególnie
przydatny w podróży, podczas wizyty u weterynarza lub w trakcie zmiany
środowiska i zawsze wówczas gdy kot przebywa poza swoim stałym domem. Jest
także w pełni skuteczny w domu, pomaga zmniejszyć lęk, napięcie nerwowe,
nadpobudliwość. Sprawdzi się też, gdy pojawiają się nowi domownicy lub
zwierzęta, podczas remontu domu, przeprowadzki, burzy oraz podczas wystrzałów
fajerwerków.

To przepyszne, mięsne przysmaki skomponowane tak, by redukować niepokój
kotów w stresujących sytuacjach. Koty są wyjątkowo wrażliwe na wszelkie zmiany
w środowisku domowym, co może spowodować niepożądane zachowania
i problemy zdrowotne. Beaphar Calming Treats zawierają walerianę, kwiaty
chmielu i melisę, składniki wykorzystywane w produktach prozdrowotnych dla ludzi,
mające na celu ograniczenie lęku i niepokoju w stresogennych sytuacjach.
Niespokojny lub zestresowany kot może okazywać dyskomfort na różne sposoby,
które mogą być problematyczne dla opiekunów, m.in. drapanie, znaczenie terenu,
nadmierne miauczenie czy nerwowe zachowanie. Takie zachowanie może być
wynikiem wielu czynników, takich jak zmiany w najbliższym otoczeniu, podczas
pobytu w klinice lub hotelu dla zwierząt oraz w sezonie karnawałowym obfitującym
w huczne zabawy.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11089

125 ml

3

8711231110896

11088

35 g

6

8711231110889

Behawioryzm

Calming Cat Treats

Calming Home Spray

Catty Home

No Stress Diffuser Starter Pack Cat

No Stress Diffuser Beaphar jest idealnym rozwiązaniem, aby ukoić nerwy Twojego
kota. Ogranicza stres i problemy behawioralne, dzięki uwalnianiu naturalnych
ekstraktów z waleriany i lawendy, znanych ze swych właściwości kojących.
Dyfuzor elektryczny wraz z wkładem (30 ml) zapewnia dobre samopoczucie
i spokój kotom niezależnie od wieku i rasy przez 4 tygodnie.
Dyfuzor jest idealnym rozwiązaniem w stresujących sytuacjach takich jak:
- Pojawienie się kolejnego zwierzęcia w domu - Przeprowadzka - Burze z piorunami
- Fajerwerki
Ogranicza takie problemy behawioralne jak:
- Uciążliwe miauczenie - Drapanie i niszczenie sprzętów - Znakowanie moczem Zaburzenia adaptacyjne i niechęć do współdziałania.
Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

14897

aromatyzer
+ wkład 30 ml

3

8711231148974

No Stress Diffuser Refill Cat

Wymienny wkład do aromatyzera behawioralnego. Po wymianie zapewnia
sprawne działanie urządzenia przez kolejne 4 tygodnie.

Preparat przywabiający
Naturalny preparat przywabiający o atrakcyjnym dla kota
zapachu. Preparat nie zawiera żadnych szkodliwych dla kota
substancji.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12566

10 ml

6

8711231125661

Play Spray

Preparat przywabiający dla kociąt
Preparat o charakterystycznym, przywabiającym koty
zapachu kocimiętki. Stosując preparat systematycznie łatwo
można nauczyć kota zabawy wybranymi przedmiotami.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

14899

wkład o poj. 30 ml

3

8711231148998

11265

150 ml

3

8711231112654
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Produkty
dla ptaków

Produkty Beaphar dla ptaków
zostały obdarzone zaufaniem
przez zoo, weterynarzy
i wyspecjalizowanych
hodowców ptaków z ponad
50 krajów na świecie.

Produkty dla ptaków

3

3.1 Produkty przeciwpasożytnicze
Milbenzerstäuber

3.2 Witaminy i minerały
Vitamine B Complex

Preparat przeciwko pasożytom zewnętrznym
Preparat przeciw pchłom, wszom, piórojadom i innym
pasożytom bytującym na ciele ptaków. Środek aktywny:
permetryna 5 g/l. Produkt biobójczy - pozwolnie nr 2599/05

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11092

250 ml

6

8711231110926

Preparat witaminowy dla psów i innych zwierząt. Zawiera 7
witamin z grupy B, które korzystnie wpływają na stan
i funkcjonowanie skóry i okrywy włosowej, aktywizują
przemianę materii i stabilizują funkcjonowanie układu
nerwowego. Witaminy z grupy B pełnią szereg funkcji,
mających istotne znaczenie na prawidłowe funkcjonowanie
całego organizmu. Odpowiadają za prawidłowy wzrost młodych organizmów,
stabilną kondycję emocjonalną i równowagę psychiczną zwierząt. Mimo że
powszechnie występują we wielu produktach, potrzeba suplmentacji pojawia się
u zwierząt, które mają problemy z wchłanianiem z przewodu pokarmowego, mają
nasiloną diurezę w przebiegu innych schorzeń jak cukrzyca albo niewydolność
nerek, poddane były / są działaniu stresogennych bodźców i w innych sytuacjach
wskazanych przez lekarza weterynarii.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

13668

50 ml

3

8711231136681

Multi-Vit-Vinka

Preparat witaminowy dla ptaków
Poprawia kondycje. Sprawia, ze ptaki sa silniejsze i weselsze.
Zwieksza odpornosc organizmu, łagodzi reakcje stresowe (np.
podczas
wystaw).
Zwieksza
odpornosc
ptaków
przebywajacych w klatkach i w wolierach (zwłaszcza pisklat)
przed chorobami. Preparat jest pomocny w czasie pierzenia sie
ptaków. Znacznie skraca okres pierzenia. Dzieki odpowiedniemu bilansowi
niezbednych witamin, ptaki beda zdrowe i silne.
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Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11692

50 ml

3

8711231116928

Multi-Vit

Preparat witaminowy dla papug. Preparat zawiera 12 różnych
witamin, w tym wit. A, zasadniczy składnik diety dla papug.
Multi-Vit pomaga utrzymać ptaki w szczytowej kondycji,
skraca okres pierzenia oraz zapobiega wyskubywaniu piór,
wspomaga odporność organizmu, łagodzi reakcje stresowe
(np. podczas wystaw). Zwiększa odporność ptaków
przebywających w klatkach i w wolierach (zwłaszcza piskląt) przed chorobami.
Preparat jest pomocny w czasie pierzenia się ptaków. Znacznie skraca okres
pierzenia. Dzięki odpowiedniemu bilansowi niezbędnych witamin, ptaki będą
zdrowe i silne.

2 w 1 Odplamiacz i Neutralizator Zapachów

Produkt do dezynfekcji powierzchni, wyposażenia i sprzętów (dywany, wykładziny,
tapicerka domowa i samochodowa) w miejscach przebywania i transportowania
zwierząt domowych takich jak psy, koty, króliki, fretki, gryzonie itp. Produkt eliminuje
bakterie, które rozwijając się na organicznych zanieczyszczeniach pochodzących
z wydzielin i wydalin zwierząt (kał, mocz, wymioty, ślina, krew itd.) są przyczyną
zanieczyszczeń i utrzymywania się brzydkich zapachów.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

13684

20 ml

6

8711231136841

13316

500 ml

6

8711231133161

Produkty dla ptaków

3.3 Pielęgnacja i higiena

3

Algolith

Algolith to doskonałe uzupełnienie diety psów, kotów, ptaków i innych małych
zwierząt domowych. Algolith jest naturalnym preparatem, otrzymywanym w 100%
z wodorostów (glonów), przygotowywanym przy wykorzystaniu specjalnie
opracowanej w tym celu metody. Wyróżnia się stosunkowo wysoką zawartością
pierwiastków śladowych (takich jak jod) oraz witamin, dlatego wspiera wiele funkcji
organizmu. Algolith wzmacnia naturalne wybarwienie okrywy włosowej,
upierzenia, oczu i nosa; zapewnia doskonałą kondycję sierści.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10360

500 g

5

8711231103607
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Produkty dla ptaków

3

3.4 Żywienie
XtraVital Kanarki

Pełnoporcjowa karma dla kanarków
XtraVital Kanarki jest smaczną, kompletną, właściwie
zbilansowaną, karmą klasy Premium przeznaczoną dla
ptaków. Karmę opracowano we współpracy ekspertów
dietetyków, lekarzy weterynarii i hodowców ptaków. Karma
jest mieszaniną owoców, 26 gatunków ziaren; 20,54% karmy
stanowią specjalne dodatki i premiksy zapewniające właściwą, dzienną dawkę
składników odżywczych, minerałów i witamin rekomendowanych dla kanarków
(także w okresie rozrodczym, gdy ptaki składają jaja).

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

16237

500 g

6

8711231162376

XtraVital Ptaki Tropikalne

Pełnoporcjowa karma dla ptaków tropikalnych
XtraVital Ptaki Tropikalne jest smaczną, kompletną, właściwie
zbilansowaną, karmą klasy Premium przeznaczoną dla ptaków
tropikalnych. Karmę opracowano we współpracy ekspertów
dietetyków, lekarzy weterynarii i hodowców ptaków. Karma
jest mieszaniną 24 gatunków ziaren; 19,87% karmy stanowią
specjalne dodatki i premiksy zapewniające właściwą dzienną dawkę składników
odżywczych, minerałów i witamin rekomendowanych dla zeberek, bengalików
czerwonych i innych ptaków z rodziny łuszczaków (także w okresie rozrodczym,
gdy ptaki składają jaja).
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Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

16240

500 g

6

8711231162406

XtraVital Większe Papużki

Pełnoporcjowa karma dla większych papużek od takich jak
nierozłączka czerwonoczelna, do takich, których m.c. nie
przekracza 100g jak np. nimfa XtraVital Większe Papużki jest
smaczną, kompletną, właściwie zbilansowaną, karmą klasy
Premium przeznaczoną dla ptaków. Karmę opracowano we
współpracy ekspertów dietetyków, lekarzy weterynarii
i hodowców ptaków. Karma jest mieszaniną owoców, 26 gatunków ziaren; 20,1%
karmy stanowią specjalne dodatki i premiksy zapewniające właściwą dzienną
dawkę składników odżywczych, minerałów i witamin rekomendowanych dla
większych papużek (także w okresie rozrodczym, gdy ptaki składają jaja).

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

16239

500 g

6

8711231162390

XtraVital Papużki

Pełnoporcjowa karma dla papużek
XtraVital Papużki jest smaczną, kompletną, właściwie
zbilansowaną, karmą klasy Premium przeznaczoną dla
ptaków. Karmę opracowano we współpracy ekspertów
dietetyków, lekarzy weterynarii i hodowców ptaków. Karma
jest mieszaniną owoców, 24 gatunków ziaren; 19,6% karmy
stanowią specjalne dodatki i premiksy zapewniające właściwą dzienną dawkę
składników odżywczych, minerałów i witamin rekomendowanych dla papużek
(także w okresie rozrodczym, gdy ptaki składają jaja).

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

16238

500 g

6

8711231162383

3

Universalweichfutter

Pełnoporcjowa karma dla papug
XtraVital Papugi jest smaczną, kompletną, właściwie
zbilansowaną, karmą klasy Premium przeznaczoną dla
ptaków. Recepturę karmy stworzono z myślą o takich gatunkach
jak: amazonki, kakadu, rozelle i żako. Karmę opracowano we
współpracy ekspertów dietetyków, lekarzy weterynarii
i hodowców ptaków.

Uniwersalna, miękka karma dla ptaków
Pełnoporcjowa karma dla ptaków. Uniwersalna, miękka karma
jest dedykowana dla owocożernych i owadożernych ptaków,
takich jak gwarki, pekińczyki żółte, kardynały i szpaki. Karma
może być wykorzystywana jako pomoc w dożywianiu
zimujących dzikich ptaków jak: sikorki, kosy i strzyżyki. Jest ona
bogatym źródłem energii, zawiera w swym składzie suszone owoce (rodzynki,
jagody czarnego bzu i jałowca) oraz nasiona. Uniwersalną, miękką karmę dla
ptaków wzbogacają suszone owady i słodkowodne krewetki, dzięki czemu dieta
ptaków jest bardziej urozmaicona. Odpowiednio zbilansowane połączenie
najważniejszych substancji odżywczych, takich jak białka i węglowodany oraz
witamin i minerałów, sprawi, iż Twój skrzydlaty przyjaciel będzie cieszył się
zdrowiem i bez żadnych trudności poradzi sobie w okresie pierzenia. Uniwersalną,
miękką karmę dla ptaków wyprodukowano ze składników najwyższej jakości
i naturalnego miodu.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

16228

1 kg

4

8711231162284

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

16812

1 kg

4

8711231168125

Produkty dla ptaków

XtraVital Papugi

Mynah Granules

Pełnoporcjowa karma dla gwarków
Wysokiej jakości pokarm dla wszystkich rodzajów gwarków.
Doskonale zbilansowana karma w formie granulatu,
zapobiega
selektywnemu
wyjadaniu
smakowitszych
składników. Dzięki temu dostarczane są wszystkie niezbędne
składniki w optymalnej proporcji. Sucha konsystencja
odchodów ułatwia utrzymania klatki i otoczenia w czystości.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

16781

1 kg

6

8711231167814

61

Produkty
dla małych
ssaków
Zęby gryzoni rosną nieprzerwanie
przez całe ich życie. Dobrej jakości
karma pomoże zapewnić
odpowiednią dbałość o ich zęby.

Witaminy i minerały

4.1
Vitamine B Complex

7 witamin z grupy B, które korzystnie wpływają na stan
i funkcjonowanie skóry i okrywy włosowej, aktywizują
przemianę materii i stabilizują funkcjonowanie układu
nerwowego. Witaminy z grupy B pełnią szereg funkcji,
mających istotne znaczenie na prawidłowe funkcjonowanie
całego organizmu. Odpowiadają za prawidłowy wzrost
młodych organizmów, stabilną kondycję emocjonalną i równowagę psychiczną
zwierząt. Mimo że powszechnie występują we wielu produktach, potrzeba
suplmentacji pojawia się u zwierząt, które mają problemy z wchłanianiem
z przewodu pokarmowego, mają nasiloną diurezę w przebiegu innych schorzeń jak
cukrzyca albo niewydolność nerek, poddane były / są działaniu stresogennych
bodźców i w innych sytuacjach wskazanych przez lekarza weterynarii.
Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

13668

50 ml

3

8711231136681

11354

100 ml

3

8711231113545

Multi-Vit + Vit. C

Vita-C-Nis

Tabletki z witaminą c dla świnek morskich
Karma uzupełniająca dla szczeniąt i kociąt, młodych,
rosnących psów i kotów, zwierząt ciężarnych i w okresie
laktacji. Irish Cal dostarcza podstawowe składniki budulcowe
niezbędne do wykształcenia zdrowych i silnych kości oraz
zębów. Zawiera wysokiej jakości minerały stanowiące źródło
wapnia i fosforu, zestawione w odpowiednich proporcjach. Irish Cal dostarcza też
magnez i witaminy z grupy B.

Preparat witaminowy
Karma uzupełniająca dodawana do pożywienia, zawierająca 12
różnych witamin. Dodatek witaminowy zapewnia zwierzętom
optymalną kondycję, zdrową skórę i błyszczącą sierść.
Szczególnie istotna dla świnek morskich jest wysoka zawartość
witaminy C w tym preparacie.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

13676

20 ml

6

8711231136766

11450

50 g

6

8711231114504

Vitamin Drops

Algolith

Karma uzupełniająca dla królików i gryzoni. Vitamin Drops
zawiera 10 witamin koniecznych dla utrzymania skóry i sierści
w jak najlepszym stanie oraz zapewniających właściwe
funkcjonowanie układu immunologicznego. Zawiera także
witaminę C w odpowiedniej dawce, która jest niezbędna dla
świnek morskich.
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Cavi Fruit Nager

Preparat witaminowy z dziką różą dla gryzoni Karma
uzupełniająca dla gryzoni, w szczególności dla świnek
morskich. Preparat zawiera ekstrakt z dzikiej róży i jeżyn,
bogaty w witaminę C. Świnki morskie nie są w stanie
samodzielnie wytworzyć witaminy C, dlatego odpowiednia jej
dawka dostarczana wraz z dietą jest tak istotna dla osobników
tego gatunku.

Algolith to doskonałe uzupełnienie diety psów, kotów, ptaków
i innych małych zwierząt domowych. Algolith jest naturalnym
preparatem, otrzymywanym w 100% z wodorostów (glonów),
przygotowywanym
przy
wykorzystaniu
specjalnie
opracowanej w tym celu metody. Wyróżnia się stosunkowo
wysoką zawartością pierwiastków śladowych (takich jak jod)
oraz witamin, dlatego wspiera wiele funkcji organizmu. Algolith wzmacnia naturalne
wybarwienie okrywy włosowej, upierzenia, oczu i nosa; zapewnia doskonałą
kondycję sierści.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

13673

50 ml

3

8711231136735

10360

500 g

5

8711231103607

4.2
Cage Fresh Odświeżacz

Szampon dla fretki i szczura
Specjalnie opracowany, delikatny szampon dla fretki i szczura.
Odżywia włosy od nasady nadając im siłę, zdrowy wygląd
i jedwabisty połysk. Szampon jest hypoalergiczny,
charakteryzuje się neutralnym dla skóry zwierzęcia odczynem
pH.

Odświeżacz do klatek i kuwet
Cage Fresh Granules mogą być stosowane jako zasadniczy
środek zapobiegający uwalnianiu nieprzyjemnych zapachów.
Środek działa na kilka sposobów. Po pierwsze, unikalna
technologia Urine Encapsulation szybko wychwytuje mocznik
jako substancję odpowiedzialną za powstawanie
nieprzyjemnych zapachów. Wówczas, niemal natychmiast blokery enzymów
przystępują do działania. Produkt ten przeciwdziała rosnącej aktywności ureazy,
która jako enzym aktywuje przemianę mocznika w amoniak, będący przyczyną
szczególnie nieprzyjemnej woni. Komponenty zestawu przez długi czas zachowują
aktywność, eliminując źródło problemu. Enzymy uwalniane przez bakterie nie są
szkodliwe dla zwierząt i nie przenoszą się drogą powietrzną. Cage Fresh Granules
jest produktem całkowicie biodegradowalnym, posiada obojętny odczyn pH i jest
całkowicie bezpieczny.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

15366

250 ml

6

8711231153664

Pielęgnacja i higiena

Ferret And Rat Shampoo

Shampoo for small animals

Szampon dla małych zwierząt
Specjalnie opracowany, delikatny szampon dla małych zwierząt:
królików, świnek morskich, chomików i szczurów. Odżywia włosy
od nasady, nadając im siłę, zdrowy wygląd i jedwabisty połysk.
Jest hypoalergiczny oraz posiada pH neutralne dla skóry
zwierzęcia.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

13318

600 g

6

8711231133185

Piasek do kąpieli - Bathing Sand

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

12821

200 ml

6

8711231128211

Eye Gel

Żel do oczu z wit. A
Żel do oczu z witaminą A, która zbawiennie wpływa na oczy,
neutralizując wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia powietrza.
Pyłki itp. mogą podrażniać oczy psów i kotów, co powoduje ból
i stan zapalny oka u zwierzęcia. Sianko, słoma i trociny są
idealnym legowiskiem dla małych zwierząt, ale zakurzone, mogą
spowodować drobne otarcia, w następstwie czego prowadzi to do suchości oka,
różnego rodzaju podrażnień lub obrzęków. Działanie: Beaphar Eye Gel służy jako
dodatkowe nawilżenie rogówki. Preparat łagodzi objawy w przebiegu zespołu suchego
oka, wspomaga naturalne oczyszczanie worka spojówkowego.

Wiele gatunków zwierząt, zwłaszcza tych, które pochodzą z suchych środowisk,
przywykło do praktykowania kąpieli piaskowych. Ziarna piasku wnikając głęboko
w sierść, absorbują na swojej powierzchni nadmiar tłustej wydzieliny skóry i wilgoć.
Struktura ziaren jest taka, że tak jak łatwo wnikają one między włosy, tak samo
łatwo wypadają z sierści podczas czochrania i trzepania się, pozostawiając czystą
sierść. Piasek do kąpieli wykorzystują liczne gatunki małych ssaków a
w szczególności szynszyle, myszoskoczki (gerbile), koszatniczki, chomiki i jeżyki
pigmejskie. Częstotliwość kąpieli zależy od gatunku i preferencji poszczególnych
osobników. Zwykle zapewnia się zwierzętom możliwość kąpieli z częstotliwością
od 1 x dziennie do 1 x w tygodniu. Piasek do kąpieli Beaphar niemalże nie pyli,
więc nie powoduje wzbijania się drobin piasku w powietrze. Dzięki temu nie
podrażnia dróg oddechowych u wrażliwych małych zwierząt.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

15348

5 ml

6

8711231153480

16356

1300 g

9

8710729093901
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Pielęgnacja i higiena

4.2
Spray dezynfekcyjny

Spray dezynfekcyjny Beaphar szybko i skutecznie eliminuje 99,9% bakterii
bytujących w otoczeniu zwierząt domowych: psów, i kotów, królików, gryzoni,
fretek, ptaków i gadów z takich miejsc jak kojce, kuwety, klatki, woliery, terraria,
wszelkiego rodzaju zabudowy dla zwierząt, podłogi, dywany, poduszki, zabawki,
kokpity samochodowe czy miski na pokarm. Spray jest skuteczny przeciwko
bakteriom (Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Enterococcus hirae,
Staphylococcus aureus, E. coli, Salmonella) i wirusom (grypa A (H3N8)). Specjalna
kompozycja zapewnia wyjątkowe właściwości czyszczące i na długo pozostawia
przyjemny zapach.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

13315

500 ml

6

8711231133154

2 w 1 Odplamiacz i Neutralizator Zapachów

Produkt do dezynfekcji powierzchni, wyposażenia i sprzętów (dywany, wykładziny,
tapicerka domowa i samochodowa) w miejscach przebywania i transportowania
zwierząt domowych takich jak psy, koty, króliki, fretki, gryzonie itp. Produkt eliminuje
bakterie, które rozwijając się na organicznych zanieczyszczeniach pochodzących
z wydzielin i wydalin zwierząt (kał, mocz, wymioty, ślina, krew itd.) są przyczyną
zanieczyszczeń i utrzymywania się brzydkich zapachów.
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Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

13316

500 ml

6

8711231133161

4.3
CARE+® Senior Rabbit

CARE+® zawiera:
• Ekstrakt z zielonej herbaty, który pobudza i wspomaga układ odpornościowy
• Echinacea
• Spirulina
• Yucca Schidigera
• Chelatowane minerały dla poprawy ich przyswajalności
• FOS & MOS wspomagają florę jelitową
• Omega 3/6

CARE+® zawiera:
• Ekstrakt z zielonej herbaty, który pobudza i wspomaga układ odpornościowy
• Echinacea
• żeń-szeń
• Spirulina
• Witamina E
• Yucca Schidigera
• Chelatowane minerały dla poprawy ich przyswajalności
• FOS & MOS wspomagają florę jelitową
• Omega 3/6

Karma dla królików wszystkich ras do 10. miesiąca życia.
Beaphar CARE+® charakteryzuje się wysoką zawartością
włókna (25%), co zapewnia doskonałe zdrowie i optymalne
warunki trawienia.Każda granulka posiada jednakowy skład
(All-in-One = wszystko w jednym), co jest istotne dla
zapewnienia zbilansowanej diety (zwierzęta nie pozostawiają
żadnych resztek, spożywając przy tym kompletną dietę). Twarde granulki
przyczyniają się do naturalnego ścierania się zębów (Dental Care). Granulki są
mniejsze i zawierają wapń, który jest bardzo istotny dla wzrostu i rozwoju kości i
mięśni. Witaminy A i D zapewniają zdrowy rozwój.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

18426
18407

250 g
1,5 kg

5
4

8711231184262
8711231184071

Karma dla królików wszystkich ras powyżej 6. roku
życia.
Beaphar CARE+® charakteryzuje się wysoką zawartością
włókna (25%) co stwarza optymalne warunki dla procesu
trawienia i obniżoną koncentracją wapnia co korzystnie
wpływa na zdrowie starszych królików. Każda granulka
posiada jednakowy skład (All-in-One = wszystko w jednym), co jest istotne dla
zapewnienia zbilansowanej diety (zwierzęta nie pozostawiają żadnych resztek,
spożywając przy tym kompletną dietę). Twarde granulki przyczyniają się do
naturalnego ścierania się zębów (Dental Care).

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

18454

1,5 kg

4

8711231184545

CARE+® Rabbit

CARE+® Guinea Pig

CARE+® zawiera:
• Ekstrakt z zielonej herbaty, który pobudza i wspomaga układ odpornościowy
• Echinacea
• Spirulina
• Witamina E
• Yucca Schidigera
• Chelatowane minerały dla poprawy ich przyswajalności
• FOS & MOS wspomagają florę jelitową
• Omega 3/6

CARE+® zawiera:
• Ekstrakt z zielonej herbaty, który pobudza i wspomaga układ odpornościowy
• Echinacea
• Spirulina
• Witamina E
• Yucca Schidigera
• Chelatowane minerały dla poprawy ich przyswajalności
• FOS & MOS wspomagają florę jelitową
• Omega 3/6
• Ograniczona zawartość tłuszczu

Karma dla królików wszystkich ras powyżej 10. miesiąca
życia.
Beaphar CARE+® charakteryzuje się wysoką zawartością
włókna (25%), co zapewnia doskonałe zdrowie i optymalne
warunki trawienia. Każda granulka posiada jednakowy skład
(All-in-One = wszystko w jednym), co jest istotne dla
zapewnienia zbilansowanej diety (zwierzęta nie pozostawiają żadnych resztek,
spożywając przy tym kompletną dietę). Twarde granulki przyczyniają się do
naturalnego ścierania się zębów (Dental Care).

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

18424
18403
11797

250 g
1,5 kg
700 g

5
4
4

8711231184248
8711231184033
8711231117970

Żywienie

CARE+® Junior Rabbit

Karma dla świnek morskich.
Beaphar CARE+® zawiera dodatkową porcję witaminy C
w stabilnej formie i koncentrację włókna pokarmowego nie
niższą niż 22%, co zapewnia zdrowie i optymalne warunki
trawienia. Każda granulka posiada jednakowy skład (All-inOne = wszystko w jednym), co jest istotne dla zapewnienia
zbilansowanej diety (zwierzęta nie pozostawiają żadnych resztek, spożywając
przy tym kompletną dietę). Twarde granulki przyczyniają się do naturalnego
ścierania się zębów (Dental Care).

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

18420
18404

250 g
1,5 kg

5
4

8711231184200
8711231182336
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Żywienie

4.3
CARE+® Hamster

CARE+® Senior Rat

CARE+® zawiera:
• Ekstrakt z zielonej herbaty, który pobudza i wspomaga układ odpornościowy
• Echinacea
• Spirulina
• Witamina E
• Yucca Schidigera
• Chelatowane minerały dla poprawy ich przyswajalności
• FOS & MOS wspomagają florę jelitową
• Omega 3/6

CARE+® zawiera:
•Ekstrakt z zielonej herbaty, który pobudza i wspomaga układ odpornościowy
• Echinacea
• Spirulina
• Witamina E
• Yucca Schidigera
• Chelatowane minerały dla poprawy ich przyswajalności
• FOS & MOS wspomagają florę jelitową
• Omega 3/6

Karma dla chomików.
CARE+® zawiera źródła białka pochodzenia zwierzęcego
i wysoką koncentrację tłuszczu, która dostarcza chomikom
energię zgodnie z ich potrzebami. Każda granulka posiada
jednakowy skład (All-in-One = wszystko w jednym), co jest
istotne dla zapewnienia zbilansowanej diety (zwierzęta nie
pozostawiają żadnych resztek, spożywając przy tym kompletną dietę). Twarde
granulki przyczyniają się do naturalnego ścierania się zębów (Dental Care).
Granulki pozbawione ostrych krawędzi nie będą kaleczyć worków policzkowych.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

18423
18400

250 g
700 g

5
4

8711231184231
8711231184002

CARE+® Dwarf Hamster

Karma dla chomików karłowatych.
Beaphar CARE+® zawiera źródła białka pochodzenia
zwierzęcego i wysoką koncentrację tłuszczu, która dostarcza
chomikom karłowatym energię zgodnie z ich potrzebami.
Każda granulka posiada jednakowy skład (All-in-One =
wszystko w jednym), co jest istotne dla zapewnienia
zbilansowanej diety (zwierzęta nie pozostawiają żadnych resztek, spożywając
przy tym kompletną dietę). Twarde granulki przyczyniają się do naturalnego
ścierania się zębów (Dental Care). Granulki pozbawione ostrych krawędzi nie
będą kaleczyć worków policzkowych.
CARE+® zawiera:
• Ekstrakt z zielonej herbaty, który pobudza i wspomaga układ odpornościowy
• Echinacea
• Spirulina
• Witamina E
• Yucca Schidigera
• Chelatowane minerały dla poprawy ich przyswajalności
• FOS & MOS wspomagają florę jelitową
• Omega 3/6
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Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

18417

250 g

5

8711231184170

Karma dla szczurów.
Beaphar CARE+® zawiera źródła białka pochodzenia
zwierzęcego, jest pozbawiona drobnych fragmentów i pyłu
przez co nie powoduje wzbijania się kurzu, chroniąc w ten
sposób wrażliwy układ oddechowy szczurów. Każda granulka
posiada jednakowy skład (All-in-One = wszystko w jednym),
co jest istotne dla zapewnienia zbilansowanej diety (zwierzęta nie pozostawiają
żadnych resztek, spożywając przy tym kompletną dietę). Twarde granulki
przyczyniają się do naturalnego ścierania się zębów (Dental Care).

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

18425
18401
18406

250 g
700 g
1,5 kg

5
4
4

8711231184255
8711231184019
8711231184064

CARE+® Chinchilla

Karma dla szynszyli.
Beaphar CARE+® charakteryzuje się wysoką zawartością
włókna (20%) przy ograniczonej koncentracji tłuszczu. Każda
granulka posiada jednakowy skład (All-in-One = wszystko w
jednym), co jest istotne dla zapewnienia zbilansowanej diety
(zwierzęta nie pozostawiają żadnych resztek, spożywając
przy tym kompletną dietę). Twarde granulki przyczyniają się do naturalnego
ścierania się zębów (Dental Care).
CARE+® zawiera:
•Ekstrakt z zielonej herbaty, który pobudza i wspomaga układ odpornościowy
• Echinacea
• Spirulina
• Witamina E
• Yucca Schidigera
• Chelatowane minerały dla poprawy ich przyswajalności
• FOS & MOS wspomagają florę jelitową
• Omega 3/6

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

18421
18405

250 g
1,5 kg

5
4

8711231184217
8711231184057

4.3
Karma dla fretek.
Beaphar CARE+® charakteryzuje się wysoką zawartością
białka (37%) i tłuszczu (22%) oraz niską zawartością włókna
(2%), co zapewnia doskonałe zdrowie i optymalne warunki
trawienia. Dodatek tauryny wspomaga funkcjonowanie
mięśnia sercowego i narządu wzroku. Dla uzyskania najlepszych walorów smakowych karma zawiera świeżo przygotowanego kurczaka
i indyka. Każda granulka posiada jednakowy skład (All-in-One = wszystko
w jednym), co jest istotne dla zapewnie-nia zbilansowanej diety (zwierzęta nie
pozostawiają żadnych resztek, spożywając przy tym kompletną dietę). Twarde
granulki przyczyniają się do naturalnego ścierania się zębów (Dental Care).
CARE+® zawiera:
• Witamina E
• Yucca Schidigera
• FOS & MOS wspomagają florę jelitową
• Omega 3/6

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

18402

2 kg

4

8711231184026

CARE+® Timothy Hay

Timothy Hay to smaczny i zdrowy materiał paszowy dla królików i gryzoni takich
jak: świnki morskie, szynszyle, koszatniczki. Sianko Timothy jest bogate we włókno
przez co ułatwia prawidłowe ścieranie zębów i reguluje trawienie. Sianko posiada
optymalny stosunek wapnia do fosforu, który wynosi: 1,7 : 1. Dlatego Timothy Hay
jest idealnym składnikiem dobrze zbilansowanej diety.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

18409

1 kg

4

8711231184095

Żywienie

CARE+® Ferret

CARE+® Gerbil and Mouse

Karma dla myszoskoczek i myszy.
Beaphar CARE+® zawiera źródła białka pochodzenia
zwierzęcego i charakteryzuje się niską koncentracją tłuszczu,
co sprawia, że doskonale spełnia oczekiwania obu gatunków,
zarówno myszoskoczek, jak i myszy. Każda granulka posiada
jednakowy skład (All-in-One = wszystko w jednym), co jest
istotne dla zapewnienia zbilansowanej diety (zwierzęta nie pozostawiają żadnych
resztek, spożywając przy tym kompletną dietę). Twarde granulki przyczyniają się
do naturalnego ścierania się zębów (Dental Care).
CARE+® zawiera:
• Ekstrakt z zielonej herbaty, który pobudza i wspomaga układ odpornościowy
• Echinacea
• Spirulina
• Witamina E
• Yucca Schidigera
• Chelatowane minerały dla poprawy ich przyswajalności
• FOS & MOS wspomagają florę jelitową
• Omega 3/6

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

18418

250 g

5

8711231184187
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Żywienie

4.3
Igelfutter

Xtravital Rabbit food

Pełnoporcjowa karma dla królika
Smaczne i doskonale zbilansowane pożywienie, bogate we
włókno gwarantujące właściwe trawienie. Karma zawiera
wszystkie niezbędne witaminy oraz chelatowane minerały
(otoczone białkiem dla poprawienia absorpcji) i jest idealnie
dopasowana do żywieniowych wymagań królika. Posiada
wysoką zawartość białka i włókna oraz niską zawartość tłuszczu. Odpowiednia
twardość pokarmu ułatwia prawidłowe ścieranie zębów. Staranny dobór
składników wzbogacony wyciągiem z jeżówki (Echinacea) zapewnia zdrowie,
piękną okrywę włosową i silne mięśnie.
Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

16145
16316

1 kg
2,5 kg

4
4

8711231161454
8710729093123

Xtravital Guinea Pig food

Pełnoporcjowa karma dla dorosłej świnki morskiej
Smaczne i doskonale zbilansowane pożywienie, dopasowane
do żywieniowych wymagań świnek morskich, gdyż ich
organizm nie wytwarza witaminy C. Zawarta w karmie
witamina C charakteryzuje się wysoką trwałością i niezmiennie
zachowuje optymalne stężenie. Pokarm zawiera chelatowane
minerały (otoczone białkiem dla poprawienia absorpcji). Dodatek twardych
kawałków pomaga zadbać o prawidłowy stan uzębienia świnek. Pokarm zawiera
wysokiej jakości białko pochodzenia roślinnego. Obniżona zawartość tłuszczu
gwarantuje utrzymanie optymalnej masy ciała, chroni przed otyłością. Specjalny
rodzaj włókna sprzyja rozwojowi właściwej flory bakteryjnej w jelitach.
Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

16143
16329

1 kg
2,5 kg

4
4

8711231161430
8710729093222

Ferret Bits

Karma uzupełniająca dla fretek.
Wszystkie zwierzęta uwielbiają przysmaki i fretki pod tym
względem nie są wyjątkiem. Przysmaki urozmaicają codzienne
życie i wzmacniają więź pomiędzy zwierzęciem a jego
właścicielem. Beaphar Ferret Bits są nie tylko wybornym
przysmakiem, ale dodatkowo wnętrze każdego z nich
wypełnia pasta przeciwko kulom włosowym (pilobezoarom), zapewniając tym
samym dodatkowe korzyści, to znaczy ograniczając problemy z kulami włosowymi.
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Pełnoporcjowa karma dla jeża
Beaphar Igelfutter jest pokarmem wysokiej jakości,
wytwarzanym ze składników naturalnego pochodzenia.
Karma dla jeża jest produkowana z szerokiej gamy różnych
składników odpowiednio dobranych z uwzględnieniem
potrzeb tych zwierząt. Podstawą diety są mięso i produkty
pochodzenia zwierzęcego. W karmie znajdują się także uwielbiane przez jeże
owady, orzechy i różne nasiona. Ograniczona zawartość tłuszczu zapobiega
otyłości, która często pojawia się u mniej aktywnych zwierząt w niewoli.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10173

1 kg

6

8711231101733

Mleko dla małych zwierząt

Pełnoporcjowy pokarm mlekozastępczy dla małych ssaków
Mleko Beaphar jest substytutem mleka dla osieroconych, małych zwierząt lub
uzupełnieniem diety osesków przebywających z matką, w przypadku dużego
miotu, gdy ilość pokarmu matki jest niewystarczająca. Kiedy młode zwierzęta są
chowane bez matki, opieka człowieka daje jedyną szansę na ich przeżycie. Mleko
Beaphar dla małych ssaków pomaga w odchowaniu młodych małych zwierząt,
będąc źródłem białka, niezbędnych kwasów tłuszczowych oraz witamin
i minerałów.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10354

200 g

3

8711231103546

Pasta przeciw tworzeniu się złogów sierści u fretek

Malt Paste dla fretek skomponowano z dwóch różnych składników o odmiennym,
dwukierunkowym działaniu. Zestawienie multiwitaminy i słodu sprzyja zachowaniu
zdrowej i lśniącej okrywy włosowej oraz zapewnia płynne i łagodne
przemieszczanie się pilobezoarów wzdłuż jelit. Żółty składnik: Multi-Vitamin Paste
- pasta zawiera niezbędne dla fretek witaminy i mikroelementy oraz dodatek
tauryny. Tauryna nie może być syntetyzowana w organizmie fretek, dlatego
powinna być dostarczana wraz z pożywieniem każdego dnia. Brązowy składnik:
Malt Paste - włosy zbierające się w przewodzie pokarmowym otoczone gładką i
śliską powłoką łatwo przemieszczają się wzdłuż jelit.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11402

35 g

18

8711231114023

15367

100 g

6

8711231153671

4.3
Pełnoporcjowa karma dla królików do 10 miesiąca życia
Nature Królik Junior to zdrowa i smaczna karma klasy Super
Premium dla młodych królików. Nie zawiera zbóż i wyróżnia
się wysoką zawartością włókna pokarmowego. Taki skład
zapewnia właściwe funkcjonowanie jelit. Zróżnicowanie
składników osiągnięto przez wykorzystanie 30 różnych
gatunków traw i ziół. Aby zapewnić zdrowy wzrost i rozwój zwierząt Nature Królik
Junior posiada podwyższony poziom białka i wapnia.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10174
10176

750 g
1250 g

5
4

8711231101740
8711231101764

Żywienie

Nature królik junior

Nature królik

Pełnoporcjowa karma dla królików
Zdrowa i smaczna karma klasy Super Premium dla królików.
Nie zawiera zbóż i wyróżnia się wysoką zawartością włókna
pokarmowego. Taki skład zapewnia właściwe funkcjonowanie
jelit. Zróżnicowanie składników osiągnięto przez wykorzystanie
30 różnych gatunków traw i ziół. Dla królików w wieku
10 miesięcy i starszych.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10165
10168
10170

750 g
1250 g
3 kg

5
4
4

8711231101658
8711231101689
8711231101702

Nature świnka morska

Pełnoporcjowa karma dla świnek morskich
Nature Świnka Morska to zdrowa i smaczna karma klasy
Super Premium dla świnek morskich. Nie zawiera zbóż
i wyróżnia się wysoką zawartością włókna pokarmowego. Taki
skład zapewnia właściwe funkcjonowanie jelit. Zróżnicowanie
składników osiągnięto przez wykorzystanie 30 różnych
gatunków traw i ziół. Nature Świnka Morska wyróżnia się wysoką zawartością
witaminy C, która jest świnkom szczególnie potrzebna, gdyż same nie są w stanie
jej syntetyzować.
Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10179
10182
10184

750 g
1250 g
3 kg

5
4
4

8711231101795
8711231101825
8711231101849
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5.1
Turtle Vitamin
Preparat witaminowy
Preparat witaminowy dla żółwi morskich i lądowych, gadów i ryb.
Pomaga utrzymać skorupę w optymalnej kondycji oraz chroni
przed opuchlizną oczu. Wystarczy kilka kropli dodać do
pożywienia, bądź zakroplić do wody w akwarium.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

11657

20 ml

6

871123111657

Witaminy i minerały

Produkty
dla gadów
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Oferta
rozszerzona

Produkty na specjalne
zamówienie

Special order products

6
Szampon do białej sierści dla psów

Beaphar White Dog Shampoo specjalnie opracowany szampon o neutralnym pH
do kąpieli dla wszystkich psów o białej i jasnej sierści. Zawiera ekstrakt z Aloë vera
i rumianku, dzięki czemu zapewnia należyte nawilżenie skóry i sierści oraz
przeciwdziała splątywaniu się włosów. Po kąpieli włosy są czyste, lśnią i pachną
świeżością. Odpowiedni dla wszystkich zwierzat, nawet dla tych najbardziej
wrażliwych, podatnych na podrażnienia skóry.

Pflege - & Wundschutzbalsam

Balsam do pielęgnacji uszkodzonej skóry
Balsam do pielęgnacji uszkodzonej skóry Beaphar w łagodny
sposób wspomaga jej naturalną regenerację. Wykazuje
właściwości kojące, dzięki zawartości Aloe Vera i nagietka
lekarskiego.
Przykłady zastosowania:
- do pielęgnacji podrażnionej skóry zwierząt
- stany po leczeniu przeciw roztoczom u małych gryzoni i królików
- do stosowania w miejscach pokąsania przez kleszcze i owady
- do regeneracji tzw. „wapniaków” przy problemach z wapienną nóżką u ptaków
domowych.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10565

5L

?

8711231105656

11958

30 ml

3

8711231119585

Szampon przeciw kołtunieniu dla psów

Przeznaczony szczególnie dla psów długowłosych. Utrzymuje skórę i sierść w
czystości. Odżywia włosy od nasady, aby nadać im jedwabisty połysk. Dzięki
składnikom przeciw kołtunieniu sierść daje się łatwo rozczesać. Regularne
stosowanie szamponu zapewnia dodatkową ochronę włosów przed łamaniem. pH
neutralne, testowany dermatologicznie.

Spray Grooming Powder

Suchy Szampon Beaphar
zawiera ekstrakt z ryżu, który jest znany ze swoich licznych
korzyści dla skóry i sierści. Skrobia ryżowa wzmacnia włosy
i nadaje im połysk. Szampon jest wygodny i łatwy do
zastosowania, daje natychmiastowe uczucie świeżości,
wchłania nadmiar łoju, a dodatek perfum pozostawia uczucie
czystości i lekkości. Suchy szampon w sprayu Beaphar pomaga utrzymać sierść w
czystości, zdrowej kondycji i nadaje się do każdego rodzaju włosa.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10570

5L

?

8711231105700

13026

250 ml

6

8711231130269

Spray Shiny Coat
Cana Grit

Żwirek mineralny dla ptaków
Zasadniczym składnikiem żwirku są mielone muszle ostryg.
Żwirek zawiera też węgiel drzewny, wysokiej jakości,
wyselekcjonowany żwir i minerały. Ptaki korzystając ze żwirku
są w stanie stworzyć optymalne warunki trawienia w swoim
przewodzie pokarmowym. Ptaki przyjmują Cana Grit w ilości
odpowiedniej do swoich potrzeb. Żwirek powinien być więc dostępny przez cały
czas w nieograniczonej ilości.
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Spray Shiny Coat Beaphar
przywraca naturalny połysk sierści i podkreśla charakterystyczne umaszczenie psa. Spray jest szybką i prostą metodą na
przywrócenie lśniącego wyglądu zniszczonej sierści. Dodatek
witaminy E działa odżywczo. Spray odświeża sierść bez
konieczności kąpiel i bez użycia wody. Produkt odpowiedni
dla wszystkich rodzajów sierści, może być stosowany codziennie.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

10821

250 g

6

8711231108213

13027

250 ml

6

8711231130276

6
Spray nadający połysk włosom
zawierający olej jojoba jest doskonałym produktem do
pielęgnacji skóry i sierści. Zmiękcza włosy, nadaje im połysk i
sprawia, że włosy nabierają świetlistego wyglądu. Jest
polecany również dla skóry tłustej, ponieważ tworzy ochronną
warstwę na powierzchni zabezpieczając przed nadmiarem
łoju.

Pełnoporcjowy pokarm mlekozastępczy dla nowo narodzonych szczeniąt oraz jako
karma uzupełniająca dla szczeniąt po odsadzeniu, suk w okresie ciąży i laktacji
oraz dla psów chorych i w okresie rekonwalescencji. Lactol jest stosowany od
ponad 100 lat i w tym czasie uratował życie niezliczonej liczbie młodych i chorych
zwierząt. Zawiera łatwo strawne i wysokiej jakości, wartościowe białka oraz
stanowi źródło energii niezbędnej młodym zwierzętom. Lactol dla szczeniąt jest
wzbogacony o kwas DHA, który naturalnie jest obecny w mleku matki.
U osieroconych szczeniąt stosować od urodzenia do 28. dnia życia jako jedyne
pożywienie a między 29-49. dniem życia podając jednocześnie pokarm stały.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

15808

250 ml

6

3461922500110

Dezodorant dla psów i kotów

Eliminuje nieprzyjemne zapachy. Jest szczególnie skuteczny w przypadku
zmoczonej sierśi. Spray pachnie jak czerwone owoce a jego skuteczność jest
natychmiastowa.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

15192
15188
15189

500 g
1 kg
2 kg

3
1
1

8711231151929
8711231151882
8711231151899

Lactol - Kitten Milk

Pełnoporcjowy pokarm mlekozastępczy dla nowo narodzonych kociąt oraz jako
karma uzupełniająca dla kociąt po odsadzeniu, kotek w okresie ciąży i laktacji oraz
dla chorych kotów. Darzona zaufaniem receptura Lactol Kitten Milk została
ulepszona i wzbogacona o DHA (kwas dokozaheksaenowy), który naturalnie jest
obecny w mleku kotki. Łatwo strawny Lactol Kitten Milk zapewnia prawidłową
równowagę tłuszczów, niezbędnych witamin, minerałów i pierwiastków śladowych,
a także bogactwo niezbędnych aminokwasów, w tym witalnej tauryny, by zapewnić
jak najlepszy start w życiu. U osieroconych kociąt stosować od urodzenia do 36.
dnia życia jako jedyne pożywienie a między 37-42. dniem życia podając
jednocześnie pokarm stały.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

15742

250 ml

6

3461922500158

15193

500 g

3

8711231151936

Suchy szampon dla psów i kotów

Produkt w postaci pianki. Jest świetnym rozwiązaniem dla właściciela, który nie ma
możliwości zapewnienia swojemu zwierzęciu kąpieli . Pianka odżywia serść, nie
wymaga użycia wody.

Special order products

Lactol - Puppy Milk

Spray Jojoba Oil

Catcomfort Spray

Spray z zawartością feromonów
Spray jest idealny do użytku podczas podróży. Długie transportowanie lub wizyty u
weterynarzy, albo hodowców mogą być stresującym doświadczeniem dla kotów,
więc spryskanie wnętrza nosidełka kota na 15 minut przed podróżą zredukuje koci
niepokój.

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

15747

250 ml

6

3461922500028

17126

60 ml

6

8711231171262
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Special order products

6
CARE+® Gerbil and Mouse

Karma dla myszoskoczek i myszy.
Beaphar CARE+® zawiera źródła białka pochodzenia
zwierzęcego i charakteryzuje się niską koncentracją tłuszczu,
co sprawia, że doskonale spełnia oczekiwania obu gatunków,
zarówno myszoskoczek, jak i myszy. Każda granulka posiada
jednakowy skład (All-in-One = wszystko w jednym), co jest
istotne dla zapewnienia zbilansowanej diety (zwierzęta nie pozostawiają żadnych
resztek, spożywając przy tym kompletną dietę). Twarde granulki przyczyniają się
do naturalnego ścierania się zębów (Dental Care).
CARE+® zawiera:
• Ekstrakt z zielonej herbaty, który pobudza i wspomaga układ odpornościowy
• Echinacea
• Spirulina
• Witamina E
• Yucca Schidigera
• Chelatowane minerały dla poprawy ich przyswajalności
• FOS & MOS wspomagają florę jelitową
• Omega 3/6

Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

18376

700 g

4

8711231183760

CARE+® Dwarf Hamster

Karma dla chomików karłowatych.
Beaphar CARE+® zawiera źródła białka pochodzenia
zwierzęcego i wysoką koncentrację tłuszczu, która dostarcza
chomikom karłowatym energię zgodnie z ich potrzebami.
Każda granulka posiada jednakowy skład (All-in-One =
wszystko w jednym), co jest istotne dla zapewnienia
zbilansowanej diety (zwierzęta nie pozostawiają żadnych resztek, spożywając
przy tym kompletną dietę). Twarde granulki przyczyniają się do naturalnego
ścierania się zębów (Dental Care). Granulki pozbawione ostrych krawędzi nie
będą kaleczyć worków policzkowych.
CARE+® zawiera:
• Ekstrakt z zielonej herbaty, który pobudza i wspomaga układ odpornościowy
• Echinacea
• Spirulina
• Witamina E
• Yucca Schidigera
• Chelatowane minerały dla poprawy ich przyswajalności
• FOS & MOS wspomagają florę jelitową
• Omega 3/6
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Kod produktu

Zawartość

Op. zbiorcze

EAN Code

18377

700 g

4

8711231183777

Rękawice nitrylowe niebieskie

Polecane dla osób uczulonych na lateks.Spełniają normy
EN 455 Bezpudrowe nie wywołujące podrażnienia skóry.
Wykończone w rolowany brzeg rękawicy Posiadają
deklarację zgodności CE AQL 1.5 Wytrzymałe na rozciąganie
Pasujące na prawą i lewą dłoń Powierzchnia: teksturowana na
końcach palców Pakowane po 100 szt.

Kod produktu
19808
19809
19810
19811
19812

Zawartość / Size
100 szt. /
100 szt. /
100 szt. /
100 szt. /
100 szt. /

XS
S
M
L
XL

Op. zbiorcze

EAN Code

-

5906615121497
5906615122494
5906615123491
5906615124498
5906615125495

Rękawice nitrylowe czarne

Polecane dla osób uczulonych na lateks.Spełniają normy
EN 455 Bezpudrowe nie wywołujące podrażnienia skóry.
Wykończone w rolowany brzeg rękawicy Posiadają
deklarację zgodności CE AQL 1.5 Wytrzymałe na rozciąganie
Pasujące na prawą i lewą dłoń Powierzchnia: teksturowana na
końcach palców Pakowane po 100 szt.

Kod produktu

Zawartość / Size

Op. zbiorcze

EAN Code

19814
19815
19816
19817

100 szt. / S
100 szt. / M
100 szt. / L
100 szt. / XL

-

5906615133295
5906615133292
5906615134299
5906615135296

Indeks produktów alfabetycznie

Indeks produktów alfabetycznie
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Art. nr.

Nazwa

Strona

Art. nr.

Nazwa

Strona

13316

2 w 1 Odplamiacz i Neutralizator Zapachów

str. 27, 46, 59, 66

18401

CARE+® Senior Rat 700g

str. 68

10360

Algolith

str. 20, 43,59, 64

18409

CARE+® Timothy Hay

str. 69

11409

Anti-klit Spray

str. 26, 45

17147

CatComfort 30 Day Refill

str. 54

13318

Cage Fresh Odświeżacz

str. 65

17149

CatComfort Calming Diffuser

str. 54

11088

Calming Cat Treats

str. 55

17125

CatComfort Spray

str. 54

11090

Calming Collar dla kotów

str. 54

17126

CatComfort Spray 60ml

str. 77

11091

Calming Collar dla psów

str. 36

11612

Catnip Bits 150g

str. 50

11089

Calming Home Spray

str. 55

11635

Catnip Bits 35g

str. 50

10821

Cana Grit 250g

str. 76

12566

Catty Home

str. 55

17273

Canishield L 65cm

str. 16

11354

Cavi Fruit Nager

str. 64

17311

Canishield S/M 48cm

str. 16

13706

Chlorophyl Tablets

str. 30, 47

18405

CARE+® Chinchilla 1,5kg

str. 68

15017

Creamy Hair Conditioner

str. 26

18421

CARE+® Chinchilla 250g

str. 68

11623

Dental Bits

str. 50

18377

CARE+® Dwarf Hamster

str. 78

10368

Dental Powder

str. 30, 47

18417

CARE+® Dwarf Hamster 250g

str. 68

15742

Dezodorant dla psów i kotów

str. 77

18402

CARE+® Ferret

str. 69

12771

Doggy’s Biotine 180 tabl.

str. 34

18376

CARE+® Gerbil and Mouse

str. 78

12772

Doggy’s Biotine 75 tabl.

str. 34

18418

CARE+® Gerbil and Mouse

str. 69

12774

Doggy’s Junior

str. 33

18404

CARE+® Guinea Pig 1,5kg

str. 67

12775

Doggy’s Mix

str. 34

18420

CARE+® Guinea Pig 250g

str. 67

10409

Dry Shampoo - suchy szampon dla kotów

str. 44

18423

CARE+® Hamster 250g

str. 68

15311

Dwugłowicowa szczoteczka do zębów

str. 29, 46

18400

CARE+® Hamster 700g

str. 68

12609

Ear Cleaner

str. 27, 45

18407

CARE+® Junior Rabbit 1,5kg

str. 67

15348

Eye Gel

str. 27, 45, 65

18426

CARE+® Junior Rabbit 250g

str. 67

11246

Feeding Set

str. 32, 48

18403

CARE+® Rabbit 1,5kg

str. 67

11778

Feet Balsam

str. 30

18424

CARE+® Rabbit 250g

str. 67

15366

Ferret And Rat Shampoo

str. 65

11797

CARE+® Rabbit 700g

str. 67

11402

Ferret Bits

str. 70

18454

CARE+® Senior Rabbit 1,5kg

str. 67

15512

Fiprotec 134 mg - Roztwór do nakrapiania

str. 15

18406

CARE+® Senior Rat 1,5kg

str. 68

15513

Fiprotec 268 mg - Roztwór do nakrapiania

str. 15

18425

CARE+® Senior Rat 250g

str. 68

15514

Fiprotec 402 mg - Roztwór do nakrapiania

str. 15

Nazwa

Strona

Art. nr.

Nazwa

Strona

15510

Fiprotec 50 mg - Roztwór do nakrapiania dla kotów

str. 40

15238

Lactol - Puppy Milk

str. 32

15511

Fiprotec 67 mg - Roztwór do nakrapiania

str. 15

15188

Lactol - Puppy Milk 1kg

str. 77

17058

Fiprotec Spray

str. 15, 40

15189

Lactol - Puppy Milk 2kg

str. 77

15328

Fresh Breath

str. 35

15192

Lactol - Puppy Milk 500g

str. 77

12632

Gelenk Fit Snack

str. 35

12498

Laveta Super

str. 42

10934

Gelenk Fit Sticks

str. 35

12809

Laveta Super

str. 20

17950

Gentle Leader Large obroża uzdowa - duża, czarna

str. 37

17183

Łagodny Płyn do usuwania plam łzowych

str. 26

17951

Gentle Leader Large obroża uzdowa - duża, czerwona

str. 37

17183

Łagodny Płyn do usuwania plam łzowych

str. 45

17948

Gentle Leader Medium obroża uzdowa - średnia, czarna

str. 37

10355

Macadamia spray dla psów

str. 25

17949

Gentle Leader Medium obroża uzdowa - średnia, czerwona

str. 37

11609

Malt Bits + malt paste 150g

str. 50

17946

Gentle Leader Small obroża uzdowa - mała, czarna

str. 37

11648

Malt Bits + malt paste 35g

str. 50

17947

Gentle Leader Small obroża uzdowa - mała, czerwona

str. 37

11675

Malt Bits Light

str. 50

10173

Igelfutter

str. 70

12942

Malt Paste

str. 42

12428

Irish Cal

str. 48

12930

Malthearts

str. 51

12428

Irish Cal dla psów i kotów

str. 20, 43

11092

Milbenzerstäuber

str. 58

10321

Junior Cal

str. 32, 48

10946

Mini Snack Dentalies dla łobuziaków

str. 34

12967

Junior Paste

str. 32

10944

Mini Snack Fellinies dla pięknotek

str. 34

12957

Junior Paste *w nowej szacie graficznej

str. 32

10945

Mini Snack Mobilies dla sportowców

str. 34

12956

Junior Paste dla kociąt

str. 48

10354

Mleko dla małych zwierząt

str. 70

15225

Junior Paste dla kociąt

str. 48

12952

Multi - Vitamin Paste

str. 20

10935

Kalktabletten

str. 21

15232

Multi fresh. Neutralizator zapachów

str. 46

12903

Kitties Mix

str. 52

13684

Multi-Vit

str. 59

10325

Kitties Snack

str. 52

13676

Multi-Vit + Vit. C

str. 64

12783

Kitty’s + Taurine - Biotine

str. 52

12951

Multi-Vitamin Paste Duo Active

str. 43

12782

Kitty’s + Taurine-Biotine/Protein/Cheese

str. 52

11692

Multi-Vit-Vinka

str. 58

12781

Kitty’s Junior + Biotine

str. 48

12979

Mundwasser

str. 30, 47

15228

Lachsöl Paste dla kotów

str. 43

16781

Mynah Granules

str. 61

15215

Lachsöl Paste dla psa

str. 20

10168

Nature królik 1250g

str. 71

15239

Lactol - Kitten Milk

str. 48

10170

Nature królik 3kg

str. 71

15193

Lactol - Kitten Milk 500g

str. 77

10165

Nature królik 750g

str. 71

Indeks produktów alfabetycznie

Art. nr.
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Art. nr.

Nazwa

Strona

Art. nr.

Nazwa

Strona

10176

Nature królik junior 1250g

str. 71

12789

Pasta do zębów dla psa i kota

str. 29, 46

10174

Nature królik junior 750g

str. 71

15367

Pasta przeciw tworzeniu się złogów sierści u fretek

str. 70

10182

Nature świnka morska 1250g

str. 71

11958

Pflege - & Wundschutzbalsam

str. 76

10184

Nature świnka morska 3kg

str. 71

13736

Pfoten-Pflege Spray

str. 30

10179

Nature świnka morska 750g

str. 71

16356

Piasek do kąpieli - Bathing Sand

str. 65

10256

Nieren Bits

str. 51

19795

Plastikowy pojemnik z woreczkami na odchody

str. 27

10884

Nieren Mix Pack

str. 49

11265

Play Spray

str. 55

11023

Nieren z jagnięciną

str. 49

12476

Puppy Dental Kit

str. 33

11024

Nieren z kaczką

str. 49

17133

Puppy Pads 30 szt.

str. 32

11025

Nieren z kurczakiem

str. 49

12637

Puppy Pads 7szt.

str. 32

11026

Nieren z łososiem

str. 49

12460

Puppy Trainer

str. 32

10338

No Love Spray

str. 37

13991

Quick Clean

str. 26, 33

10789

No Stress tabletki

str. 36, 54

19816

Rękawice nitrylowe czarne L

str. 78

14899

No Stress Diffuser Refill Cat

str. 55

19815

Rękawice nitrylowe czarne M

str. 78

15000

No Stress Diffuser Refill Dog

str. 37

19814

Rękawice nitrylowe czarne S

str. 78

14897

No Stress Diffuser Starter Pack Cat

str. 55

19817

Rękawice nitrylowe czarne XL

str. 78

14898

No Stress Diffuser Starterpack Dog

str. 37

19811

Rękawice nitrylowe niebieskie L

str. 78

10548

No Stress Spot On dla kotów

str. 54

19810

Rękawice nitrylowe niebieskie M

str. 78

10547

No Stress Spot On dla psów

str. 36

19809

Rękawice nitrylowe niebieskie S

str. 78

17170

Obroża BEA Refleksyjna dla kotów

str. 41

19812

Rękawice nitrylowe niebieskie XL

str. 78

11227

Obroża BEA Naturalna Zapachowa dla kotów

str. 41

19808

Rękawice nitrylowe niebieskie XS

str. 78

11228

Obroża BEA Naturalna Zapachowa S

str. 17

11627

Salmon Bits + malt paste

str. 49

11229

Obroża BEA Naturalna Zapachowa M/L

str. 17

13622

Salvikal dla psów i kotów

str. 21, 43

13393

Obroża biobójcza Permecta L

str. 17

11507

Senior Doggy’s

str. 34

13392

Obroża biobójcza Permecta S/M

str. 17

12821

Shampoo for small animals

str. 65

18248

Odour Neutraliser Shampoo 250ML

str. 23

11677

Skin & Coat Bits

str. 50

10144

Odżywka Premium dla psów

str. 25

13969

Skin Care Spray

str. 26, 45

12487

Oftal

str. 26, 45

17113

Snack CBD Oil

str. 19

17099

Olej CBD 2,75% dla psów i kotów

str. 19, 42

13315

Spray dezynfekcyjny

str. 27, 46, 66

17111

Pasta CBD dla psów i kotów

str. 19, 42

12788

Spray do higieny jamy ustnej dla psa i kota

str. 30, 47

Nazwa

Strona

Art. nr.

Nazwa

Strona

13026

Spray Grooming Powder

str. 76

15006

Szmpon dla szczeniąt z olejkiem makadamia 1l

str. 23

15808

Spray Jojoba Oil

str. 77

18272

Szmpon dla szczeniąt z olejkiem makadamia 250ml

str. 23

13027

Spray Shiny Coat

str. 76

15011

Szmpon uniwersalny 1l

str. 22

15747

Suchy szampon dla psów i kotów

str. 77

13732

Szpon dziegciowy 250ml

str. 23, 44

16982

Super Lekker

str. 35

11001

Tick Boy szczypce do wyciągania kleszczy

str. 18

16118

Sweethearts

str. 51

12542

Top 10 180 tabl.

str. 21

18260

Szampon Aloesowy do sierści białej 250ml

str. 22

12567

Top 10 750 tabl.

str. 21

18230

Szampon Aloesowy do sierści brązowej 1l

str. 22

10395

Top 10 dla kotów

str. 43

18266

Szampon Aloesowy do sierści brązowej 250ml

str. 22

10407

Trocken shampoo - suchy szampon dla psów

str. 25

18254

Szampon Aloesowy do sierści czarnej 250ml

str. 22

11657

Turtle Vitamin

str. 73

18239

Szampon dla kotów długowłosych

str. 44

16812

Universalweichfutter

str. 61

18284

Szampon dla kotów z olejkiem makadamia

str. 44

10161

Urinary Bits

str. 50

10565

Szampon do białej sierści dla psów 5l

str. 76

11901

Vermicon Line-On dla kotów

str. 41

10193

Szampon Premium 2w1 ułatw. Rozczesywanie, dla psa

str. 24

11903

Vermicon Line-On dla psów M

str. 18

10189

Szampon Premium czarna sierść, dla psa

str. 24

11904

Vermicon Line-On dla psów L

str. 18

10188

Szampon premium dla kota - koty i kocięta

str. 44

11902

Vermicon Line-On dla psów S

str. 18

10192

Szampon Premium lśniąca sierść, dla psa

str. 24

13049

Vermicon Spray dla psów i kotów

str. 18, 41

10191

Szampon Premium przeciwświądowy, dla psa

str. 25

11450

Vita-C-Nis

str. 64

10195

Szampon Premium uniwersalny, dla psa

str. 25

13673

Vitamin Drops

str. 64

10190

Szampon Premium, dla szczeniąt

str. 25

13668

Vitamine B Complex

str. 20, 42, 58, 64

18231

Szampon Przeciw Kołtunieniu 1l

str. 22

16143

Xtravital Guinea Pig food 1kg

str. 70

18296

Szampon Przeciw Kołtunieniu 250ml

str. 22

16329

Xtravital Guinea Pig food 2,5kg

str. 70

10570

Szampon przeciw kołtunieniu dla psów 5l

str. 76

16237

XtraVital Kanarki

str. 60

11877

Szampon Vermicon

str. 41

16228

XtraVital Papugi

str. 61

11879

Szampon Vermicon dla psów

str. 18

16238

XtraVital Papużki

str. 60

18233

Szampon z olejkiem makadamia - regeneracja sierści 1l

str. 23

16240

XtraVital Ptaki Tropikalne

str. 60

18278

Szampon z olejkiem makadamia - regeneracja sierści 250ml

str. 23

16145

Xtravital Rabbit food 1kg

str. 70

18290

Szampon Ziołowy do sierści przetłuszczającej się 250ml

str. 22

16316

Xtravital Rabbit food 2,5g

str. 70

11327

Szczoteczka naparstkowa do zębów

str. 29

16239

XtraVital Większe Papużki

str. 60

13892

Szmpon Bio dla psa i kota

str. 23, 44

12799

Żel do mycia zębów dla psa i kota

str. 29, 47

Indeks produktów alfabetycznie

Art. nr.
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Indeks produktów wg. numeracji
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Art. nr.

Nazwa

Strona

Art. nr.

Nazwa

Strona

10144

Odżywka Premium dla psów

str. 25

10548

No Stress Spot On dla kotów

str. 54

10161

Urinary Bits

str. 50

10565

Szampon do białej sierści dla psów 5l

str. 76

10165

Nature królik 750g

str. 71

10570

Szampon przeciw kołtunieniu dla psów 5l

str. 76

10168

Nature królik 1250g

str. 71

10789

No Stress tabletki

str. 36, 54

10170

Nature królik 3kg

str. 71

10821

Cana Grit 250g

str. 76

10173

Igelfutter

str. 70

10884

Nieren Mix Pack

str. 49

10174

Nature królik junior 750g

str. 71

10934

Gelenk Fit Sticks

str. 35

10176

Nature królik junior 1250g

str. 71

10935

Kalktabletten

str. 21

10179

Nature świnka morska 750g

str. 71

10944

Mini Snack Fellinies dla pięknotek

str. 34

10182

Nature świnka morska 1250g

str. 71

10945

Mini Snack Mobilies dla sportowców

str. 34

10184

Nature świnka morska 3kg

str. 71

10946

Mini Snack Dentalies dla łobuziaków

str. 34

10188

Szampon premium dla kota - koty i kocięta

str. 44

11001

Tick Boy szczypce do wyciągania kleszczy

str. 18

10189

Szampon Premium czarna sierść, dla psa

str. 24

11023

Nieren z jagnięciną

str. 49

10190

Szampon Premium, dla szczeniąt

str. 25

11024

Nieren z kaczką

str. 49

10191

Szampon Premium przeciwświądowy, dla psa

str. 25

11025

Nieren z kurczakiem

str. 49

10192

Szampon Premium lśniąca sierść, dla psa

str. 24

11026

Nieren z łososiem

str. 49

10193

Szampon Premium 2w1 ułatw. Rozczesywanie, dla psa

str. 24

11088

Calming Cat Treats

str. 55

10195

Szampon Premium uniwersalny, dla psa

str. 25

11089

Calming Home Spray

str. 55

10256

Nieren Bits

str. 51

11090

Calming Collar dla kotów

str. 54

10321

Junior Cal

str. 32, 48

11091

Calming Collar dla psów

str. 36

10325

Kitties Snack

str. 52

11092

Milbenzerstäuber

str. 58

10338

No Love Spray

str. 37

11227

Obroża BEA Naturalna Zapachowa dla kotów

str. 41

10354

Mleko dla małych zwierząt

str. 70

11228

Obroża BEA Naturalna Zapachowa S

str. 17

10355

Macadamia spray dla psów

str. 25

11229

Obroża BEA Naturalna Zapachowa M/L

str. 17

10360

Algolith

str. 20, 43,59, 64

11246

Feeding Set

str. 32, 48

10368

Dental Powder

str. 30, 47

11265

Play Spray

str. 55

10395

Top 10 dla kotów

str. 43

11327

Szczoteczka naparstkowa do zębów

str. 29

10407

Trocken shampoo - suchy szampon dla psów

str. 25

11354

Cavi Fruit Nager

str. 64

10409

Dry Shampoo - suchy szampon dla kotów

str. 44

11402

Ferret Bits

str. 70

10547

No Stress Spot On dla psów

str. 36

11409

Anti-klit Spray

str. 26, 45

Nazwa

Strona

Art. nr.

Nazwa

Strona

11450

Vita-C-Nis

str. 64

12609

Ear Cleaner

str. 27, 45

11507

Senior Doggy’s

str. 34

12632

Gelenk Fit Snack

str. 35

11609

Malt Bits + malt paste 150g

str. 50

12637

Puppy Pads 7szt.

str. 32

11612

Catnip Bits 150g

str. 50

12771

Doggy’s Biotine 180 tabl.

str. 34

11623

Dental Bits

str. 50

12772

Doggy’s Biotine 75 tabl.

str. 34

11627

Salmon Bits + malt paste

str. 49

12774

Doggy’s Junior

str. 33

11635

Catnip Bits 35g

str. 50

12775

Doggy’s Mix

str. 34

11648

Malt Bits + malt paste 35g

str. 50

12781

Kitty’s Junior + Biotine

str. 48

11657

Turtle Vitamin

str. 73

12782

Kitty’s + Taurine-Biotine/Protein/Cheese

str. 52

11675

Malt Bits Light

str. 50

12783

Kitty’s + Taurine - Biotine

str. 52

11677

Skin & Coat Bits

str. 50

12788

Spray do higieny jamy ustnej dla psa i kota

str. 30, 47

11692

Multi-Vit-Vinka

str. 58

12789

Pasta do zębów dla psa i kota

str. 29, 46

11778

Feet Balsam

str. 30

12799

Żel do mycia zębów dla psa i kota

str. 29, 47

11797

CARE+® Rabbit 700g

str. 67

12809

Laveta Super

str. 20

11877

Szampon Vermicon

str. 41

12821

Shampoo for small animals

str. 65

11879

Szampon Vermicon dla psów

str. 18

12903

Kitties Mix

str. 52

11901

Vermicon Line-On dla kotów

str. 41

12930

Malthearts

str. 51

11902

Vermicon Line-On dla psów S

str. 18

12942

Malt Paste

str. 42

11903

Vermicon Line-On dla psów M

str. 18

12951

Multi-Vitamin Paste Duo Active

str. 43

11904

Vermicon Line-On dla psów L

str. 18

12952

Multi - Vitamin Paste

str. 20

11958

Pflege - & Wundschutzbalsam

str. 76

12956

Junior Paste dla kociąt

str. 48

12428

Irish Cal dla psów i kotów

str. 20, 43

12957

Junior Paste *w nowej szacie graficznej

str. 32

12428

Irish Cal

str. 48

12967

Junior Paste

str. 32

12460

Puppy Trainer

str. 32

12979

Mundwasser

str. 30, 47

12476

Puppy Dental Kit

str. 33

13026

Spray Grooming Powder

str. 76

12487

Oftal

str. 26, 45

13027

Spray Shiny Coat

str. 76

12498

Laveta Super

str. 42

13049

Vermicon Spray dla psów i kotów

str. 18, 41

12542

Top 10 180 tabl.

str. 21

13315

Spray dezynfekcyjny

str. 27, 46, 66

12566

Catty Home

str. 55

13316

2 w 1 Odplamiacz i Neutralizator Zapachów

str. 27, 46, 59, 66

12567

Top 10 750 tabl.

str. 21

13318

Cage Fresh Odświeżacz

str. 65

Indeks produktów wg. numeracji
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Art. nr.

Nazwa

Strona

Art. nr.

Nazwa

Strona

13392

Obroża biobójcza Permecta S/M

str. 17

15311

Dwugłowicowa szczoteczka do zębów

str. 29, 46

13393

Obroża biobójcza Permecta L

str. 17

15328

Fresh Breath

str. 35

13622

Salvikal dla psów i kotów

str. 21, 43

15348

Eye Gel

str. 27, 45, 65

13668

Vitamine B Complex

str. 20, 42, 58, 64

15366

Ferret And Rat Shampoo

str. 65

13673

Vitamin Drops

str. 64

15367

Pasta przeciw tworzeniu się złogów sierści u fretek

str. 70

13676

Multi-Vit + Vit. C

str. 64

15510

Fiprotec 50 mg - Roztwór do nakrapiania dla kotów

str. 40

13684

Multi-Vit

str. 59

15511

Fiprotec 67 mg - Roztwór do nakrapiania

str. 15

13706

Chlorophyl Tablets

str. 30, 47

15512

Fiprotec 134 mg - Roztwór do nakrapiania

str. 15

13732

Szpon dziegciowy 250ml

str. 23, 44

15513

Fiprotec 268 mg - Roztwór do nakrapiania

str. 15

13736

Pfoten-Pflege Spray

str. 30

15514

Fiprotec 402 mg - Roztwór do nakrapiania

str. 15

13892

Szmpon Bio dla psa i kota

str. 23, 44

15742

Dezodorant dla psów i kotów

str. 77

13969

Skin Care Spray

str. 26, 45

15747

Suchy szampon dla psów i kotów

str. 77

13991

Quick Clean

str. 26, 33

15808

Spray Jojoba Oil

str. 77

14897

No Stress Diffuser Starter Pack Cat

str. 55

16118

Sweethearts

str. 51

14898

No Stress Diffuser Starterpack Dog

str. 37

16143

Xtravital Guinea Pig food 1kg

str. 70

14899

No Stress Diffuser Refill Cat

str. 55

16145

Xtravital Rabbit food 1kg

str. 70

15000

No Stress Diffuser Refill Dog

str. 37

16228

XtraVital Papugi

str. 61

15006

Szmpon dla szczeniąt z olejkiem makadamia 1l

str. 23

16237

XtraVital Kanarki

str. 60

15011

Szmpon uniwersalny 1l

str. 22

16238

XtraVital Papużki

str. 60

15017

Creamy Hair Conditioner

str. 26

16239

XtraVital Większe Papużki

str. 60

15188

Lactol - Puppy Milk 1kg

str. 77

16240

XtraVital Ptaki Tropikalne

str. 60

15189

Lactol - Puppy Milk 2kg

str. 77

16316

Xtravital Rabbit food 2,5g

str. 70

15192

Lactol - Puppy Milk 500g

str. 77

16329

Xtravital Guinea Pig food 2,5kg

str. 70

15193

Lactol - Kitten Milk 500g

str. 77

16356

Piasek do kąpieli - Bathing Sand

str. 65

15215

Lachsöl Paste dla psa

str. 20

16781

Mynah Granules

str. 61

15225

Junior Paste dla kociąt

str. 48

16812

Universalweichfutter

str. 61

15228

Lachsöl Paste dla kotów

str. 43

16982

Super Lekker

str. 35

15232

Multi fresh. Neutralizator zapachów

str. 46

17058

Fiprotec Spray

str. 15, 40

15238

Lactol - Puppy Milk

str. 32

17099

Olej CBD 2,75% dla psów i kotów

str. 19, 42

15239

Lactol - Kitten Milk

str. 48

17111

Pasta CBD dla psów i kotów

str. 19, 42

Art. nr.

Strona

Art. nr.

Nazwa

Strona

17113

Snack CBD Oil

str. 19

18376

CARE+® Gerbil and Mouse

str. 78

17125

CatComfort Spray

str. 54

18377

CARE+® Dwarf Hamster

str. 78

17126

CatComfort Spray 60ml

str. 77

18400

CARE+® Hamster 700g

str. 68

17133

Puppy Pads 30 szt.

str. 32

18401

CARE+® Senior Rat 700g

str. 68

17147

CatComfort 30 Day Refill

str. 54

18402

CARE+® Ferret

str. 69

17149

CatComfort Calming Diffuser

str. 54

18403

CARE+® Rabbit 1,5kg

str. 67

17170

Obroża BEA Refleksyjna dla kotów

str. 41

18404

CARE+® Guinea Pig 1,5kg

str. 67

17183

Łagodny Płyn do usuwania plam łzowych

str. 26

18405

CARE+® Chinchilla 1,5kg

str. 68

17183

Łagodny Płyn do usuwania plam łzowych

str. 45

18406

CARE+® Senior Rat 1,5kg

str. 68

17273

Canishield L 65cm

str. 16

18407

CARE+® Junior Rabbit 1,5kg

str. 67

17311

Canishield S/M 48cm

str. 16

18409

CARE+® Timothy Hay

str. 69

17946

Gentle Leader Small obroża uzdowa - mała, czarna

str. 37

18417

CARE+® Dwarf Hamster 250g

str. 68

17947

Gentle Leader Small obroża uzdowa - mała, czerwona

str. 37

18418

CARE+® Gerbil and Mouse

str. 69

17948

Gentle Leader Medium obroża uzdowa - średnia, czarna

str. 37

18420

CARE+® Guinea Pig 250g

str. 67

17949

Gentle Leader Medium obroża uzdowa - średnia, czerwona

str. 37

18421

CARE+® Chinchilla 250g

str. 68

17950

Gentle Leader Large obroża uzdowa - duża, czarna

str. 37

18423

CARE+® Hamster 250g

str. 68

17951

Gentle Leader Large obroża uzdowa - duża, czerwona

str. 37

18424

CARE+® Rabbit 250g

str. 67

18230

Szampon Aloesowy do sierści brązowej 1l

str. 22

18425

CARE+® Senior Rat 250g

str. 68

18231

Szampon Przeciw Kołtunieniu 1l

str. 22

18426

CARE+® Junior Rabbit 250g

str. 67

18233

Szampon z olejkiem makadamia - regeneracja sierści 1l

str. 23

18454

CARE+® Senior Rabbit 1,5kg

str. 67

18239

Szampon dla kotów długowłosych

str. 44

19795

Plastikowy pojemnik z woreczkami na odchody

str. 27

18248

Odour Neutraliser Shampoo 250ML

str. 23

19808

Rękawice nitrylowe niebieskie XS

str. 78

18254

Szampon Aloesowy do sierści czarnej 250ml

str. 22

19809

Rękawice nitrylowe niebieskie S

str. 78

18260

Szampon Aloesowy do sierści białej 250ml

str. 22

19810

Rękawice nitrylowe niebieskie M

str. 78

18266

Szampon Aloesowy do sierści brązowej 250ml

str. 22

19811

Rękawice nitrylowe niebieskie L

str. 78

18272

Szmpon dla szczeniąt z olejkiem makadamia 250ml

str. 23

19812

Rękawice nitrylowe niebieskie XL

str. 78

18278

Szampon z olejkiem makadamia - regeneracja sierści 250ml

str. 23

19814

Rękawice nitrylowe czarne S

str. 78

18284

Szampon dla kotów z olejkiem makadamia

str. 44

19815

Rękawice nitrylowe czarne M

str. 78

18290

Szampon Ziołowy do sierści przetłuszczającej się 250ml

str. 22

19816

Rękawice nitrylowe czarne L

str. 78

18296

Szampon Przeciw Kołtunieniu 250ml

str. 22

19817

Rękawice nitrylowe czarne XL

str. 78

Indeks produktów wg. numeracji
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