
Dla czworonożnych 
przyjaciół ...
Suplementy diety i 
produkty środowiskowe 
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Dla czworonożnych przyjaciół ...
Produkty Oropharma dbają o zdrowie Twoich psów i kotów. Suplementy diety wy-
produkowano z zachowaniem najbardziej restrykcyjnych norm dotyczących jakości 
i z najlepszych składników. Mogą stanowić uzupełnienie codziennego jadłospisu lub 
rozwiązywać konkretne problemy.

Ze względu na to, że warunki życia mają duże znaczenie dla dobrostanu zwierząt, 
Oropharma oferuje również szeroką gamę produktów środowiskowych.
Twój przyjaciel będzie zdrowszy i bardziej radosny.
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Poznaj bogatą ofertę 
suplementów diety 
dla Twojego psa. 
Wyprodukowane z 
zachowaniem najbardziej 
restrykcyjnych norm 
dotyczących jakości i z 
najlepszych składników. 
Aby Twój pies był zdrowy.

dla psów 
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PIES PEŁEN 
SIŁ I ENERGII

Zdrowy pies ma mokry nos, merda ogonem i 
jest radosny. Z kolei ospałe psy często nie czują 
się najlepiej lub mają obniżoną odporność. 
OPTI FORM poprawi odporność Twojego psa 
i przywróci mu energię do zabawy. 

Preparat OPTI FORM jest przeznaczony 
dla osłabionych lub zmęczonych psów, np. 
będących w czasie rekonwalescencji. Te 
pyszne tabletki można także stosować jako 
zdrowe przysmaki.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko 40% / Zawartość 
tłuszczu 0,8% / Włókno surowe 0,06% / Popiół surowy 6% | 
DODATKI/KG: Dodatki dietetyczne: Organiczna postac se-
lenu wytwarzana przez Saccharomyces cerevisiae CNCM
I-3060 0,32 mg | SKŁAD: Saccharomyces cerevisiae (88,5%) 
/ β-glukany (3%) / Mannooligosacharydy (MOS) (1,5%)

OPTI FORM zawiera wysokiej jakości naturalne drożdże piwne: źródło witamin 
z grupy B, aminokwasów i minerałów. Połączenie witamin z grupy B z kwasem 
foliowym i cynkiem zapewni Twojemu psu lśniącą sierść, poprawi jego apetyt 
i witalność. Beta-glukany wzmacniają odporność. Dzięki dodatkowi MOS 
(mannooligosacharydów) preparat wspomaga trawienie.

Sposób użycia:
• małe psy (dorosłe o wadze < 10 kg): 1 tabletka dziennie
• średnie psy (dorosłe o wadze 10–20 kg): 2 tabletki dziennie
• duże psy (dorosłe o wadze > 20 kg): 3 tabletki dziennie

OPTI FORM 100 tabletek

SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY
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SUPLEMENTY DIETY

OPTI JOINT 700 g

Sposób użycia:  1/2 łyżki na 5 kg masy ciała dorosłego psa; nie więcej niż 3,5 
łyżki dziennie. Kiedy kondycja psa się poprawi, po 6 tygodniach można zacząć 
stopniowo zmniejszać dawkowanie aż do połowy wyjściowej dawki dziennej. 
W razie nawrotu objawów dawkowanie należy ponownie zwiększyć.Sztywnienie i bóle stawów nie są 

problemem tylko starych psów. Na te 
przypadłości mogą cierpieć również 
małe i młode psy. Często przyczyną 
tych dolegliwości jest przedwczesne 
zużycie lub uszkodzenie chrząstek 
stawowych. 

OPTI JOINT to naturalny 
produkt, który przywraca zdrowie 
i elastyczność stawów. Można 
go stosować w czasie obniżonej 
sprawności lub intensywnego 
wzrostu psa.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko 34,2% / 
Zawartość tłuszczu 1,6% / Włókno surowe 0,02% 
/ Popiół surowy 8,1% |  DODATKI/KG: Dodatki
dietetyczne: Witamina C 4200 mg / E5 (mangan) 
83 mg | Dodatki sensoryczne: Boswellia serrata 
6000 mg / Harpagophytum procumbens DC
6000 mg | SKŁAD: Saccharomyces cerevisiae / 
Hydrolizowane białko zwierzęce / Olej z łososia 
/ Metylosulfonylometan (5,00%) / Glukozamina 
(4%) / Siarczan chondroityny (3%) / Pokrzywa 
zwyczajna

 
OPTI JOINT zawiera MSM (metylosulfonylome-
tan), glukozaminę i siarczan chondroityny. Są to bu-
dulce chrząstki. MSM pomaga przywrócić giętkość i 
elastyczność stawów. Witamina C jest silnym przeciw-
utleniaczem. Odgrywa też ważną rolę w produkcji ko-
lagenu. Dodatek kwasów tłuszczowych omega-3 z oleju 
z łososia (zawierających gwarantowany poziom EPA 
i DHA), boswelli (Boswellia serrata), Harpagophytum 
(diabelskiego pazura) i pokrzywy znacząco redukuje 
objawy stawowe.

ZDROWA CHRZĄSTKA
GIĘTKIE STAWY I

SUPLEMENTY DIETY
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SUPLEMENTY DIETYSUPLEMENTY DIETY

Preparat OPTI COAT został 
opracowany na bazie oleju z 

łososia i jest bogaty w kwasy 
tłuszczowe omega-3, omega-6 

oraz beta-karoten. Kwasy tłuszczowe 
omega-3 i omega-6 (EPA i DHA) obecne 
w oleju z łososia wzmacniają odporność, 
poprawiają funkcje mózgu, płodność, 
a także kondycję skóry i sierści. Beta-
karoten jest naturalnym pigmentem 
podkreślającym kolor sierści.

ZDROWA I BŁYSZCZĄCA 
SIERŚĆ
Często stan sierści mówi wiele o kondycji psa. Spłowiałe futro lub jego 
nieprzyjemny zapach z reguły oznaczają, że w organizmie psa czegoś brakuje, 
np. z powodu nieprawidłowo zbilansowanej diety. OPTI COAT to produkt 
na bazie oleju z łososia, zawierający kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6. 
Kwasy tłuszczowe stymulują porost sierści i przywracają jej naturalny blask.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko 0 % / Zawartość tłuszczu 100 
% / Włókno surowe 0 % / Popiół surowy 0 % / EPA 5% / DHA 
7% | DODATKI/KG: Dodatki dietetyczne: Beta-karoten 1000 mg / 
Przeciwutleniacze / Konserwanty | SKŁAD: Olej z łososia (99 %) / 
Olej słonecznikowy

OPTI COAT 250 ml

Sposób użycia: 
Należy podawać po wymieszaniu z karmą. Przed użyciem wstrząsnąć.
• pies dorosły o wadze  < 5 kg: 2,5 ml dziennie
• pies dorosły o wadze  5 kg - 15 kg: 5 ml dziennie
• pies dorosły o wadze  15 kg – 30 kg: 10 ml dziennie
• pies dorosły o wadze  > 30 kg: 15 ml dziennie
OPTI COAT jest także dostępny w opakowaniu o pojemności  1 l.
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SUPLEMENTY DIETY

OPTI HAIR 130 g

Sposób użycia:  Codziennie posypać karmę
• małe psy (dorosłe o wadze < 5 kg): 1 łyżeczka dziennie
• średnie psy (dorosłe o wadze 5 kg – 15 kg): 2 łyżeczki dziennie
• duże psy (dorosłe o wadze > 15 kg): 1 łyżka dziennie

ZAPOBIEGA OBFITEMU 
WYPADANIU SIERŚCI 

W okresie linienia psy tracą sporo sierści. Ale 
jeśli linienie nie ustępuje lub jeśli Twojego psa 
swędzi skóra, może to być sporym problemem. 
OPTI HAIR stymuluje odżywianie skóry, dzięki 
czemu Twój pies szybko odzyska piękną, 
lśniącą sierść. 

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko 5,5% / Zawartość tłuszczu 0,1 % 
/ Włókno surowe 1 % / Popiół surowy 1,4 % |  DODATKI/KG: Dodatki 
dietetyczne: Witamina C 5000 mg | SKŁAD: Cukry (fruktooligosa-
charydy 2,5 %) / Drożdże / Produkty przemysłu piekarskiego / Glony 
(2 %) / Owoce (proszek z czarnego bzu 2 %) / Mięso i produkty po-
chodzenia zwierzęcego

Granulat OPTI HAIR opraco-
wano na bazie drożdży piwnych. 

Bogactwo składników drożdżowych 
intensywnie odżywia i chroni skórę. 
Drożdże piwne mają także działanie 
oczyszczające, dzięki czemu dokuczli-
we swędzenie szybciej ustępuje. Algi 
zawierają minerały niezbędne dla zdro-
wia skóry. Czarny bez jest bogaty w 
żelazo i stymuluje pigmentację.

SUPLEMENTY DIETY
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SUPLEMENTY DIETY

OPTI DIGEST 250 g

Sposób użycia:
Codziennie spryskiwać karmę 1 miarką na każde 10 kg masy ciała.

SUPLEMENTY DIETY

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko 5,9 % / Zawartość tłuszcz 0,1 % / Włókno surowe 3,5 % / Popiół surowy 39,4 % |  
DODATKI/KG: Stabilizatory flory jelitowej: E 1707 - Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415: 2555 x 108 CFU |   
SKŁAD: Glinka montmorylonitowa / Psylium / Hydrolizowane białko drobiowe (kurczak) / Strąki szarańczynu strąkowego, 
suszone / Fruktooligosacharydy (FOS) / Mannanooligosacharydy (MOS)

OPTI DIGEST to zdrowy przewód pokarmowy Twojego psa. Unikalne połączenie 
wiążących wilgoć naturalnych minerałów i rozpuszczalnego błonnika reguluje 
pracę układu trawiennego i zapewnia właściwą konsystencję odchodów. Glinka 
montmorylonitowa wchodząca w skład preparatu OPTI DIGEST absorbuje zanie-
czyszczenia i wspomaga ich usuwanie z organizmu. Babka płesznik absorbuje 
nadmiar wody. Prebiotyki i probiotyki mają pozytywny wpływ na florę jelitową.
Stosować w przypadku luźnego stolca.

TRYSKAJĄCY
ZDROWIEM
Gdy zmieniasz karmę lub w okresie obniżonej 
odporności, Twój pies może mieć problemy trawienne. 
Jelita stanowią ważną barierę ochronną zarówno u 
psów, jak i ludzi. Odpowiednia flora bakteryjna jest 
niezbędna do zachowania odporności i prawidłowego 
funkcjonowania przewodu pokarmowego. OPTI DIGEST 
wspomaga prawidłową pracę i perystaltykę jelit.
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OCHRONA ZĘBÓW I DZIĄSEŁ

PLAQUE FREE DENTAL KIT
Sposób użycia:  Zalecane jest codzienne szczotkowanie zębów.
Wycisnąć odrobinę pasty (wielkości ziarna grochu) na szczoteczkę dołączoną do zestawu. 
Małymi okrężnymi ruchami czyścić zęby i dziąsła. Na końcu szczoteczki znajduje się 
dodatkowa mniejsza główka, odpowiednia do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych.

TWOJEGO PSA
ZDROWE ZĘBY  

Higiena dentystyczna ma duże znaczenie dla ogólnego zdrowia psa. Na niezadbanych zębach rozwijają się 
bakterie i tworzy się kamień oraz płytka nazębna. Regularne szczotkowanie specjalną pastą i szczoteczką 
sprawia, że zęby Twojego pupila będą zdrowe 
Pasta do zębów PLAQUE FREE, zapobiegająca powstawaniu płytki nazębnej, jest dostosowana do 
potrzeb psów, a przy tym wspaniale smakuje.

SKŁADNIKI: węglan wapnia, woda, sorbitol, gliceryna, karagen, amylaza, amyloglukozydaza, diglukonian 
chlorheksydyny, sorbinian potasu, aromat ( miętowy)

Węglan wapnia czyści 
zęby i usuwa płytkę 
nazębną. Naturalne 

enzymy zapobiegają 
powstawaniu kamienia 

i płytki nazębnej oraz 
zapewniają długotrwałą 
ochronę zębów i dziąseł. 
Bez parabenów.

OCHRONA ZĘBÓW I DZIĄSEŁ
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OPTI BREATH 250 ml

Sposób użycia:  1 łyżka (15 ml) na litr wody pitnej.
Codziennie zmieniać wodę. Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.

ŚWIEŻY ODDECH 
Warunkiem świeżego oddechu jest odpowiednia higiena pyska. Należy regularnie 
szczotkować psu zęby.  OPTI BREATH to doskonały suplement zapewniający 
świeży oddech. Dodawaj OPTI BREATH do wody, aby Twój pies miał świeży oddech.

SKŁADNIKI: woda, askorbylofosforan sodu, chlorofil, diglukonian 
chlorheksydyny

Płyn stomatologiczny 
OPTI BREATH zawiera chloro-
fil, chlorheksydynę i witaminę C. 
Te składniki sprawiają, że Twój 
pies ma świeży oddech, natu-
ralnie redukują kamień i płytkę 
nazębną. Witamina C pełni ważną 
funkcję w produkcji kolagenu i 
wspiera rozwój dziąseł. Ponadto 
ma działanie przeciwutleniające i 
zwiększa odporność. Opti Breath 
to doskonałe uzupełnienie higieny 
dentystycznej między szczotkowa-
niami.

OCHRONA ZĘBÓW I DZIĄSEŁ OCHRONA ZĘBÓW I DZIĄSEŁ
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ORAL SPRAY 150 ml

Sposób użycia: 
Rozpylać 1–2 razy dziennie na zęby i dziąsła, najlepiej po posiłku. Przechowywać 
w chłodnym i ciemnym miejscu.

SKŁADNIKI: woda, askorbylofosforan sodu, gliceryna, glikol propylenowy, olejek kardamonowy, olejek z mięty pieprzowej, diglukonian 
chlorheksydyny, metylparaben

ORAL SPRAY zawiera miętę, która zapewnia świeży oddech i witaminę C  
redukującą kamień i płytkę nazębną oraz wzmacniającą dziąsła.

BŁYSKAWICZNIE USUWA 

NIEŚWIEŻY 
ODDECH

Warunkiem świeżego oddechu jest odpowiednia higiena 
pyska. Należy regularnie szczotkować psu zęby.  
ORAL SPRAY to doskonały suplement gwarantujący 
świeży oddech.

OCHRONA ZĘBÓW I DZIĄSEŁ OCHRONA ZĘBÓW I DZIĄSEŁ
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PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE

PET MILK 400 g

Zastosowanie preparatu PET MILK:
• dla szczeniąt pozbawionych mleka matki
• jako suplement, jeśli suka wytwarza za mało mleka
• jako uzupełnienie karmienia butelką
• dla suk karmiących w celu zwiększenia wytwarzania pokarmu
Sposób użycia:  Wymieszać 1 dawkę PET MILK z 2 miarkami ciepłej wody 
(= 200 g PET MILK na 1 l wody)

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko 28 % / Zawartość tłuszczu 34 % / Włókno surowe 0,20 % / Popiół surowy 6,50 % / DHA min. 0,05 %  | 
DODATKI/KG: Dodatki dietetyczne: Witamina A 55000 I.E. / Witamina D3 4410 I.E. / Witamina E 154 mg / Witamina C 264 mg / Nia-
cyna 352 mg / D-pantotenian wapnia 47,44 mg / Witamina B1 17,6 mg / Witamina B2 70,4 mg / Witamina B6 26,4 mg / Witamina B12 0,12 
mg / Witamina K1 17,74 mg / Kwas foliowy 6,46 mg / Biotyna 0,66 mg / Cholina 285,46 mg / DL-metionina 400 mg / Tauryna 1000 mg / 
E 1 - Żelazo (Siarczan żelaza, siedmiowodny) 49,8 mg / E 2 - Jod (Jodek potasu)  1,98 mg / E 4 - Miedź (Siarczan miedzi, pięciowodny)  
10 mg / E 5 - Mangan (Siarczanu manganu, jednowodny) 99,2 mg / E 6 - Cynk (Siarczan cynku, siedmiowodny)  89,82 mg |
SKŁAD: Mleko i produkty pochodne mleka / Produkty pochodzenia roślinnego / Minerały / Olej z ryb.

PET MILK zawiera wszystkie ważne składniki niezbędne do prawidłowego 
rozwoju szczeniąt. Zbilansowana mieszanka witamin, minerałów i pierwiast-
ków śladowych wzmacnia odporność i zapewnia prawidłowy wzrost. Tauryna 
i kwasy tłuszczowe omega-3 zawarte w preparacie PET MILK odgrywają 
kluczową rolę w rozwoju mózgu, wzroku, serca i zwiększają odporność.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE 
DLA SZCZENIĄT

Czasami szczenięta ciężko znoszą 
rozstanie z matką. Zdarza się też, że 
suka nie ma wystarczającej ilości mleka. 
W takiej sytuacji najlepiej podawać 
maluchom sztuczne mleko 

PET MILK to rozpuszczana w wodzie 
mieszanka, która składem przypomina 
mleko matki.
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STOP SPRAY INDOOR 500 ml

Sposób użycia:
Raz w tygodniu spryskuj wybrane 
miejsca środkiem STOP SPRAY 
INDOOR

KONIEC 
WYLEGIWANIA  

SIĘ NA 
KANAPIE

Czy Twój pies godzinami przesiaduje na 
kanapie? Albo kocha grzebać w koszu z 
brudną bielizną?  

Po prostu spryskaj preparatem STOP 
SPRAY INDOOR te miejsca, w których 
pies nie jest mile widziany.

Czy Twój pies lubi grzebać w śmieciach? A może uparł się, żeby kopać doły w 
rabatkach?  Po prostu spryskaj preparatem STOP SPRAY OUTDOOR te miejsca, w 
których pies nie jest mile widziany.

KOSZ NA ŚMIECI   
PRZESTAJE BYĆ ATRAKCJĄ

STOP SPRAY OUTDOOR 500 ml

Sposób użycia:
Spryskuj co 3–4 dni miejsca, do których pies nie powinien mieć dostępu.

PREPARATY ŚRODOWISKOWE PREPARATY ŚRODOWISKOWE
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OPTI LIFE, 
zbilansowane żywienie, idealnie 
dostosowane do potrzeb psów.

Optymalna formuła, optymalne zdrowie.

Odkryj OPTI LIFE i zobacz jak działa!

KOMPLETNA 
KARMA

Opti Life, 
         to widać!
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Dla kotów

Suplementy diety Oropharma 
przywrócą Twojemu kotu 
naturalną energię i witalność. 
Wyprodukowane z 
zachowaniem najbardziej 
restrykcyjnych norm 
dotyczących jakości i z 
najlepszych składników.
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SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY

OPTI FORM 100 tabletek

Sposób użycia:  1 tabletka dzienniePEŁEN SIŁY 
I ENERGII

KOT

Zdrowy kot ma mokry nos, nosi dumnie 
uniesiony ogon i jest w radosnym nastro-
ju. Z kolei ospałe koty często nie czują się 
najlepiej lub mają obniżoną odporność.  
OPTI FORM poprawi odporność Two-
jego kota i przywróci mu energię do 
zabawy. 

Preparat OPTI FORM jest przeznaczony 
dla osłabionych lub zmęczonych kotów, 
np. będących w czasie rekonwalescencji. 
Te pyszne tabletki można także stosować 
jako zdrowe przysmaki.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko 40 % / Zawartosc tłuszczu 
0,8 % / Włókno surowe 0,06 % / Popiół surowy 6 % | DODATKI/
KG Dodatki dietetyczne: Organiczna postac selenu wytwarzana 
przez Saccharomyces cerevisiae CNCM | SKŁAD: Saccharomyces 
cerevisiae (88,5 %) / β-glukany (3 %) / Mannooligosacharydy (MOS) 
(1,5 %)

OPTI FORM zawiera wysokiej jakości naturalne drożdże piwne: źródło witamin 
z grupy B, aminokwasów i minerałów. Połączenie witamin z grupy B z kwasem 
foliowym i cynkiem zapewni Twojemu kotu lśniącą sierść, poprawi jego apetyt 
i witalność. Beta-glukany wzmacniają odporność. Dzięki dodatkowi MOS 
(mannooligosacharydów) preparat wspomaga trawienie.
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ANTI HAIRBALL 100 g

Sposób użycia:
1–3 g dziennie (równowartość 2–3 cm pasty). Przechowywać w chłodnym i suchym 
miejscu.

KONIEC Z 

Koty dbają o higienę i uwielbiają się myć. Podczas 
mycia gubią mnóstwo sierści, którą połykają. Nie 
trawią jej, więc może się ona gromadzić w żołądku 
lub jelitach i zbijać w kule. To dlatego czasami 
koty jedzą trawę lub podgryzają rośliny domowe. 
Pomaga im to w zwymiotowaniu kuli włosowej. 

ANTI HAIRBALL to naturalny środek 
wspomagający wydalanie połkniętej sierści.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko 3,1 % / Zawartość tłuszczu 42 % / Włókno surowe 6 % / Popiół surowy 1 % | DODATKI/KG: 
Przeciwutleniacze/ Konserwanty | SKŁAD: Produkty pochodzenia roślinnego (49 % słód, 6 % celuloza) / Oleje i tłuszcze / Mięso i produkty
pochodzenia zwierzęcego

ANTI HAIRBALL to naturalny środek wspomagający wydalanie połkniętej 
sierści.

KULAMI 
  WŁOSOWYMI

SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY
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OPTI HAIR 130 g

Sposób użycia:
Codziennie polać karmę 1 łyżeczką preparatu. Przechowywać w chłodnym i suchym 
miejscu.

ZAPOBIEGA OBFITEMU 
WYPADANIU SIERŚCI 

W okresie linienia koty tracą sporo sierści. Ale jeśli linienie nie ustępuje lub jeśli Twojego kota swędzi skóra, 
może to być sporym problemem. OPTI HAIR stymuluje odżywianie skóry, dzięki czemu Twój kot szybko 
odzyska piękną, lśniącą sierść.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko 5,5 % / Zawartość tłuszczu 0,1 % / 
Włókno surowe 1 % / Popiół surowy 1,4 % | DODATKI/KG: Dodatki odżywcze: 
Witamina C 5000 mg | SKŁAD: Cukry (fruktooligosacharydy 2,5 %) / Drożdże 
/ Produkty przemysłu piekarskiego / Glony (2 %) / Owoce (proszek z czar-
nego bzu 2 %) / Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego

Granulat OPTI HAIR op-
racowano na bazie drożdży 
piwnych. Bogactwo składników 
drożdżowych intensywnie 
odżywia i chroni skórę. Drożdże 
piwne mają także działanie 
oczyszczające, dzięki czemu 
dokuczliwe swędzenie szyb-
ciej ustępuje. Algi zawierają 
minerały niezbędne dla zdrowia 
skóry. Czarny bez jest bogaty w 
żelazo i stymuluje pigmentację.

SUPLEMENTY DIETY SUPLEMENTY DIETY
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PET MILK 400 g

Zastosowanie preparatu PET MILK:
• dla kociąt pozbawionych mleka matki
• jako suplement, jeśli kotka wytwarza za mało mleka
• jako uzupełnienie karmienia butelką
• dla kotek karmiących w celu zwiększenia wytwarzania pokarmu
Sposób użycia:  Wymieszać 1 dawkę PET MILK z 2 miarkami ciepłej wody 
(= 200 g PET MILK na 1 l wody)

PET MILK zawiera wszystkie ważne składniki niezbędne do 
prawidłowego rozwoju kociąt. Zbilansowana mieszanka wita-
min, minerałów i pierwiastków śladowych wzmacnia odporność 
i zapewnia prawidłowy wzrost. Tauryna i kwasy tłuszczowe 
omega-3 zawarte w preparacie PET MILK odgrywają kluczową 
rolę w rozwoju mózgu, wzroku, serca i zwiększają odporność.

KOMPLEKSOWE
            ROZWIĄZANIE 

DLA KOCIĄT
Czasami kocięta ciężko znoszą rozstanie 
z matką. Zdarza się też, że kotka nie ma 
wystarczającej ilości mleka. W takiej sytuacji 
najlepiej podawać maluchom sztuczne mleko. 

PET MILK to rozpuszczana w wodzie 
mieszanka, która składem przypomina mleko 
matki.

PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE

SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko 28 % / Zawartość tłuszczu 34 % / Włókno surowe 0,20 % / Popiół surowy 6,50 % / DHA min. 0,05 %  | 
DODATKI/KG: Dodatki dietetyczne: Witamina A 55000 I.E. / Witamina D3 4410 I.E. / Witamina E 154 mg / Witamina C 264 mg / Nia-
cyna 352 mg / D-pantotenian wapnia 47,44 mg / Witamina B1 17,6 mg / Witamina B2 70,4 mg / Witamina B6 26,4 mg / Witamina B12 0,12 
mg / Witamina K1 17,74 mg / Kwas foliowy 6,46 mg / Biotyna 0,66 mg / Cholina 285,46 mg / DL-metionina 400 mg / Tauryna 1000 mg / 
E 1 - Żelazo (Siarczan żelaza, siedmiowodny) 49,8 mg / E 2 - Jod (Jodek potasu)  1,98 mg / E 4 - Miedź (Siarczan miedzi, pięciowodny)  
10 mg / E 5 - Mangan (Siarczanu manganu, jednowodny) 99,2 mg / E 6 - Cynk (Siarczan cynku, siedmiowodny)  89,82 mg |
SKŁAD: Mleko i produkty pochodne mleka / Produkty pochodzenia roślinnego / Minerały / Olej z ryb.
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KOCIMIĘTKA
TO JEST TO!

Kot pachnący kocimiętką jest w swoim żywiole. Kocimiętka naturalnie 
stymuluje koty i sprawia, że są pełne energii do zabawy.  CAT ATTRACT 
to idealny preparat, dzięki któremu nauczysz kota, które miejsca są dla 
niego i gdzie może się bawić.

SKŁADNIKI: Ekstrakt kocimiętki 
(Nepeta Cataria)    

CAT ATTRACT to 
naturalny ekstrakt z 
kocimiętki (Nepeta 
Cataria).

CAT ATTRACT 200 ml

Sposób użycia: 
Wstrząsnąć przed użyciem. Rozpylić CAT ATTRACT w wybranym miejscu. 
Poczekać kilka minut do wyschnięcia. Przechowywać w chłodnym i ciemnym 
miejscu.

PREPARATY ŚRODOWISKOWE PREPARATY ŚRODOWISKOWEPREPARATY ŚRODOWISKOWE PREPARATY ŚRODOWISKOWE
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Sposób użycia:
Raz w tygodniu spryskuj wybrane miejsca 
środkiem STOP SPRAY INDOOR

KONIEC 
WYLEGIWANIA  

SIĘ NA 
KANAPIE

Czy Twój kot spędza cały dzień na 
kanapie? Albo kocha grzebać w koszu z 
brudną bielizną? 

Po prostu spryskaj preparatem STOP 
SPRAY INDOOR te miejsca, do których 
kot nie powinien mieć dostępu.

Czy Twój kot lubi grzebać w śmieciach? A może uparł się, żeby kopać i drapać w 
nieodpowiednim miejscu?  Po prostu spryskaj preparatem STOP SPRAY OUTDOOR 
te miejsca, do których kot nie powinien mieć dostępu.

KOSZ NA ŚMIECI  
PRZESTAJE BYĆ ATRAKCJĄ

STOP SPRAY OUTDOOR 500 ml

Sposób użycia: 
Spryskuj co 3–4 dni miejsca, w których nie chcesz zastać swojego kota.

STOP SPRAY INDOOR 500 ml

PREPARATY ŚRODOWISKOWE PREPARATY ŚRODOWISKOWE
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to nam smakuje…
Czy Twój kot jest smakoszem? Czy dokładnie wie czego chce? To czego potrzebuje 
Twój kot to super smak i dużo urozmaicenia. Lara zapewnia niezwykle szeroki 
wybór smaków. Inny smak na każdy dzień jako odpowiedź na pragnienia każdego 
kota. Doskonale przyswajalna karma dla doskonałej kondycji.

 Lara, smak dla każdego kota!

9 rodzajów 
karmy
 suchej

Przyjemne 
doznania 
smakowe 

Nowość! 
10 pysznych
 przysmaków
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