katalog
produktů

Přirozené zdraví zvířat

Poctivá německá kvalita

DÝCHACÍ CESTY
Bronchial Vital

Zlepšení samočisticího mechanizmu průdušek, tekutý.

6

HustaVet Immun

K podpoře funkcí dýchacích cest a celkového stavu, sušené bylinky.

6

Olej proti kašli

Podpora při slabé imunitě, kašli a dýchacích potížích.

7

Egyptský olej z černuchy damašské

Esenciální mastné kyseliny pro pokožku, srst, dýchací trakt.
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Fit-Crock Energy & Lac

K podpoře a zaopatření feny během březosti a laktace.

8

Podpora v březosti

Doplňkové krmivo při potížích s plodností, podporuje kondici dělohy.

9

Štěněčí mléko

Náhrada mléka - doplňkové krmivo pro psy, kočky a hlodavce.

9

KLOUBY, ŠLACHY, VAZY
ArthroGreen® Classic

Zdraví pro klouby, svaly, šlachy - se slávkou zelenoústou, v prášku.

10

ArthroGreen® plus

Zdraví pro klouby, svaly, šlachy - navíc s šípkem a vrbovou kůrou, v prášku.

10

ArthroGreen® Junior

Výživné látky pro zaopatření kloubů, svalů, šlach - se slávkou zelenoústou, v prášku.

11

ArthroGreen® Gelenkfit HD

Zvláštní podpora především vazivového aparátu, v prášku.

12

ArthroGreen Lauf-Fit

Výživová podpora při terapii, s vrbovou kůrou a harpagem (čertův dráp), tekutý.

12

Prokrvovací gel

Podpora prokrvení svalstva díky éterickým olejům.

13

ArthroGreen Kloubní fluidum

Vnější péče z kombinace bylin, po zvláštní zátěži.

13

Prokrvovací sprej

Podpora prokrvení svalstva díky éterickým olejům.

14

STŘEVNÍ FLÓRA,
SANACE STŘEV
Čistič střev v prášku

Pro čištění střev, prášek, zvláště vhodný pro kočky a citlivé psy.

17

Čistič střev

Pro čištění střev, tekutý.

18

Aktivní střevo

Výživová podpora střevní flóry, tekuté fermentované byliny.

18

Odčervovací byliny

Vytváří ve střevech prostředí nepříjemné parazitům, prášek.

19

SRST & KŮŽE
Vitalita srsti a kůže

K podpoře zvířat se sklony k problémům s pokožkou a srstí - vhodné např. i při línání.

20

Minerální sprej na kůži a srst

Pečuje a uklidňuje pokožku, vhodný také při napadení parazity.

21

VeaVet Avokádový sprej proti svědění Pečuje a uklidňuje pokožku, především proti svědění.

21

VeaVet Zacelovač ran s mumiem

K následné péči o zranění, intenzivní podpora hojení.

22

Intimní péče

K vnější péči a mytí vaginální oblasti a oblasti předkožky.

22

VeaVet Ošetřující koupel

Wellness a hygienická koupel, silně váže pachy. K použití i jako sprej.

23

Čajovníkový šampon koncentrát

Přirozená péče, nevysušuje, podporuje přirozený lesk.

23

VeaVet Olej na otlaky

Péče o suchou pokožku, otlaky.

24

VeaVet Zacelovač ran v prášku

Pečuje a váže vlhkost, vhodné na místa na pokožce se sklony k ekzému.

24

Bio Brutnákový olej

Především k podpoře pokožky a srsti, bohatý na kyselinu gama-linolenovou.
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Bio Pupalkový olej

Především k podpoře pokožky a srsti, přirozený zdroj esenciálních mastných kyselin.
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SRDCE / VÝKON
Kardio mix

K podpoře srdečních funkcí - s hlohem (crataegus), sušené bylinky.

25

Agili-Dog

Výživa sportovců - výkonnost díky sušeným bylinkám a přidaným aminokyselinám.

25

Bylinkový Dogfitness

Doplňkové krmivo se sušenými bylinkami, vhodné pro psy každého věku a plemene.

26

MINERÁLY
A STOPOVÉ PRVKY
Aloe Vera

K výživové podoře především zažívacího ústrojí.

27

Micro Mineral

Denní zaopatření minerálními látkami, stopovými prvky a vybranými bylinami.

28

Senior Dog/Senior Cat

Doplňkové krmivo pro starší psy a kočky, pro úspěšnou rekonvalescenci.

29

Vet Carotin

Přirozený doplněk výživy k regulaci střev, z šetrně sušené červené karotky.

29

LÁTKOVÁ VÝMĚNA
JÁTRA / LEDVINY
Regenerátor organismu Dog Fit

Dlouhodobá výživová podpora jater a ledvin, tekutý.

30

Čistič orgánů Toxisan

Okamžitá výživová podpora jater a ledvin - s ostropestřcem a divokou maceškou, tekutý.

30

Propolis Herbal

Pomoc pro imunitní systém, vitalita pro organismus, prášek.

31

ToxiVet sorb

Váže toxiny ve střevech - s prebiotickými kvasnicemi, prášek.

32

Urologická směs

Podpora při terapii pro psy a kočky se sklony k potížím s močovými cestami.

33

NERVOZITA
Antistress Calma

Výživová podpora při nervozitě a před stresovými situacemi.

34

Výživa nervů

Uvolnění pro nervózní, bázlivé a ke stresu náchylné psy a kočky, prášek.

34

BIO Bachovy květové esence

Harmonizace psychiky, na základě přenosu energie z květů.
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VeaVet Oční péče

K šetrnému čištění okolo očí.

35

DentaVet Gel na zuby

Zubní krém a pečující prostředek v jednom produktu.

35

Denta Vet Sprej na ústní hygienu

Přírodní pečující sprej pro zdravou ústní flóru.

36

DentaVet Olej na zuby a dásně

Přírodní pečující olej pro zdravou ústní flóru.

36

PÉČE

DentaVet Osvěžovač dechu

Pomáhá se zápachem z úst díky vysokému obsahu chlorofylu.

37

VeaVet Pečující šampón

Šetrné čištění a přirozená péče, pro psa a kočku.

37

VeaVet Jemná ušní péče

Šetrné čištění a přirozená péče, pro citlivého psa a kočku.

38

VeaVet Pečující minerální sprej

Péče o citlivou a namáhanou pokožku, obzvláště vhodný pro kočky.

39

SilverAid Gel

Sprej k intenzivní péči o pokožku, se stříbrem.

68

VNĚJŠÍ ANTIPARAZITIKA
Eukalyptový čistič uší

Čistě přírodní čištění a péče o podrážděné uši, vhodný mj. při napadení roztoči.

40

Ušní péče levandulová

Šetrné čištění uší, přirozená péče a prevence, pro psa.

41

VeaVet Péče o tlapky

Péče o suchá a popraskaná bříška tlapek především v zimě a v létě.

42

Balzám na kůži a tlapky

Intenzivní péče o suché a popraskané tlapky, ochrana.

42

Čajovníkový odpuzovač

Dlouhodobá ochrana na bázi geraniolu a oleje z TeaTree.

43

Levandulový odpuzovač klíšťat jemný

Dlouhodobá ochrana, pro citlivější pokožku. Zvláště vhodné pro kočky.

43

Antiparazitní šampon

Koncentrovaný šampon, s antiparazitními účinky.

44

Citronelový odpuzovač

Přírodní sprej k ochraně proti hmyzu s geraniolem a olejem z citronového eukalyptu.

45

Přípravek proti roztočům MilbenEx

Čistě přírodní obrana před roztoči.

45

Odpuzovač klíšťat SpotOn

Čistě přírodní obrana před klíšťaty, dlouhodobá ochrana pro psa a kočku.

46

Sprej proti klíšťatům

Čistě přírodní obrana před klíšťaty, krátkodobá ochrana.

46

Byliny proti klíšťatům ZeckEx Herbal Výživová podpora metabolismu pokožky a srsti, sypké doplňkové krmivo.

47

Olej proti klíšťatům ZeckEx Herbal

Výživová podpora metabolismu pokožky a srsti, doplňkové krmivo.

47

Prášek na hubení parazitů insektoVet

Prášek působící mechanicky, s křemelinou.

48

InsektoVet Dezinfekční čistič okolí

K hubení blech, bleších larev, roztočů, klíšťat, vší a dalších parazitů.

49

SPEZIAL

ČISTOTA & HYGIENA

casaCare AntiSmell

Pohlcovač pachů.

casaCare Urin-Attacke

Absorbuje pachy, hloubkově odbourává moč a fekální zápachy.

51

cdDes®

Sprej s dezinfekčními účinky.

52

casaCare Ekologický čistič BioClean

Vysoce koncentrovaný všestranný čisticí prostředek, biologicky odbouratelný.

52

50

PŘIROZENÁ VÝŽIVA
Fit-Crock Active/ Mini

Kompletní krmivo pro aktivní, zdravé psy. Bez obilnin, bez laktózy, bez chemie.

53

cdVet Fit-Crock Classic/ Mini

Kompletní krmivo pro psy. Bez chemie, bez umělých doplňkových látek.

54

cdVet Fit Crock Sensitive / Mini

Kompletní krmivo pro citlivé psy, bez obilnin, méně bílkovin a tuku.

55

Fit-Crock Štěně

Kompletní krmivo pro rostoucí psy.

56

cdVet Fit-Crock TCVM

Kompletní krmivo pro citlivé psy, reguluje trávení.

57

Sušená sardel obecná

Zdravá odměna.

58

Jelení paroží

Přírodní kousací zábava.

58

Kousací kořen

Přírodní kousací zábava.

58

Olej z pšeničných klíčků

Přírodní zdroj vitaminů E a A.

59

Sacha Inchi olej

Přirozený zdroj esenciálních mastných kyselin, vyvážený poměr omega 3, 6 a 9.

59

Kolostrum

Hovězí, mrazem sušené mlezivo - zdroj esenciálních živin a imunoglobulinů.

60

Olej z tresčích jater

Přirozený zdroj vitamínu D, nenasycených mastných kyselin.

61

Bio Arganový olej

Vysoký obsah přírodních tokoferolů (vit. E), nenasycených mastných kyselin a fytosterolů.

63

Fit-BARF Lněný olej

Základní krmný olej, optimální nosič energie a nenasycených mastných kyselin.

64

Fit-BARF Sensitive

Doplňkové krmivo - zelenina, bylinky, v prášku.

64

Fit-BARF Mineral

Minerální doplňkové krmivo pro psy a kočky, s vyšším podílem vápníku.

65

Fit-BARF Ovoce

Doplňkové krmivo - ovoce, v prášku.

66

Fit-BARF Zelenina (TCVM)

Doplňkové krmivo - zelenina, reguluje střeva, v prášku.

66

Fit-BARF Vital

Doplňkové krmivo - zelenina, zdroj energie z klíčků, v prášku.

67

Doplňkové krmivo pro psy.
Zlepšení samočisticího
mechanizmu průdušek.
Složení:
Ovocný ocet, šťáva z plodů bezu,
šťáva z červené řepy, šťáva z
rakytníku, extrakt z jitrocele; tinktury
z: tymiánu, anýzu, eukalyptu, šalvěje,
fenyklu, lékořice
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.......................................................... < 0,3 %
hrubý tuk........................................................................ < 0,2 %
hrubý popel............................................................... < 0,4 %
hrubá vláknina..................................................... < 0,5 %
sodík....................................................................................< 0,02 %
vlhkost..........................................................................................93 %

Balení
100 ml

BronchialVital
cdVet Bronchial Vital je tekuté doplňkové krmivo
k výživové podpoře funkcí horních dýchacích cest.
cdVet Bronchial Vital obsahuje éterické oleje
z tymiánu, fenyklu a anýzu, které zlepšují
samočisticí mechanismus průdušek.
V jitroceli obsažené slizové látky chrání a uklidňují
citlivé sliznice dýchacích cest. Optimální zaopatření vitamíny
a vybranými bylinami podporuje imunitní systém
a fyziologické funkce orgánů.
Balení

250 ml

Doporučené dávkování
1–2 ml

500 ml

2–3 ml

3–5 ml

všechna
Po dobu alespoň 14 dní 1 x denně do krmiva nebo přímo do tlamy.

Doplňkové krmivo pro psy
a kočky. K podpoře funkcí
dýchacích cest a celkového
stavu.
Složení:
Lněné semínko, hloh, karotka,
jablko, červená řepa, kopřiva nať,
kořen lékořice, smrkové jehličí,
tymián, dextróza, březový list
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.............................................................10,4 %
hrubý tuk............................................................................... 8,9 %
hrubá vláknina........................................................19,8 %
hrubý popel.......................................................................... 5 %.

Balení
30 g
80 g

DÝCHACÍ CESTY
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Immun
cdVet HustaVet Immun je doplňkové krmivo
k výživové podpoře psů a koček s citlivými
dýchacími cestami, jde o sypké bylinky
zlepšující celkové zdraví.
Zvláště zvířata s dlouhotrvajícími problémy
dýchacích cest mívají narušenou imunitu.
Protože základ imunity je ve střevech, obsahuje
HustaVet Immun vedle průduškových bylinek
také látky optimalizující právě střeva.
I díky vitamínům z karotky, červené řepy a jablka je podporován
imunitní systém; recepturu doplňuje také hloh pro podporu
srdečně-oběhového systému.
Balení

Doporučené dávkování

všechna

1–2 navršené odměrky na 10 kg
tělesné hmotnosti 1 x denně do krmiva.
1 navršená odměrka odpovídá cca 1 g.

Krmná surovina k výživové
podpoře psů s citlivými
dýchacími cestami.
Složení:
Čistý olej z egyptské černuchy
damašské, lisovaný za studena
(DAB kvalita)
Doplňkové látky na kg: senzorické
doplňkové látky:
olej z fenyklu..................................................................... 3,3 g
olej z badyánu................................................................ 3,3 g
olej z šalvěje....................................................................... 3,3 g
olej z tymiánu.................................................................. 3,3 g
olej z kmínu......................................................................... 3,3 g
olej z levandule............................................................ 3,3 g

Balení
20 ml
100 ml
500 ml

DÝCHACÍ CESTY
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Olej proti kašli
Jedinečná kombinace hodnotných
rostlinných a bylinných olejů
na bázi osvědčeného cdVet Oleje z
černuchy damašské (první lisování za
studena z originálních egyptských semen,
DAB kvalita - podle Německé lékařské
knihy). To činí tento produkt ideálním
základním doplňkem výživy zaměřené
na potřeby zvířat s citlivými dýchacími
cestami. cdVet Olej proti kašli je
harmonicky doplněný o kompozici z hodnotných bylinných olejů
z šalvěje, tymiánu, badyánu, fenyklu a levandule.
Balení

Doporučené dávkování

všechna

Podle potřeby 4–12 kapek,
podle tělesné hmotnosti, 1–2 x denně

Doplňkové krmivo pro psy
k cílenému doplnění
bílkovin během větší
potřeby.
Složení:
Jehněčí moučka, krevní moučka,
moučka z mořských ryb, hovězí tuk,
vápenaté mořské řasy, řasy, sladové
klíčky, kopřiva, březový list,
ostropestřec mariánský, smetanka
lékařská, extrakt z jader hroznového
vína, rozmarýn.
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein...................................................................61 %
hrubý tuk...........................................................................14,4 %
hrubá vláknina............................................................ 0,4 %
hrubý popel............................................................. 10,80 %
vápník.......................................................................................... 3,2 %
fosfor.............................................................................................. 1,6 %

Balení
1,75 kg
6 kg
12,50 kg
Důležité:
cdVet Fit-Crock Energy&Lac je
koncipován pouze k doplnění krmné
dávky během zvýšené potřeby
bílkovin (proteinů). Před jeho
podáváním je vhodné zkonzultovat
potřeby psa s odborníkem na
výživu, protože příliš vysoký
a nepřiměřený přísun bílkovin může
vést ke zdravotním problémům
z jejich nadbytku.

POROD / BŘEZOST
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®

Energy & Lac
Bílkoviny hrají ve výživě psa důležitou roli.
Skládají se z aminokyselin. Některé z těchto
aminokyselin jsou esenciální, tělo je tedy
musí získávat z potravy. Bílkoviny (proteiny)
jsou nezbytné pro stavbu a udržování tělesné
hmoty. Pomáhají při různých procesech látkové
výměny, jako je např. tvorba hormonů,
krve, sekretu a enzymů, růst a také tvorba
svalstva. V určitých životních situacích psa
může být nutný zvýšený přísun bílkovin. Vyšší
potřebu mají např. feny od druhé poloviny
březosti a během laktace. Nedostatek proteinů se může projevit
nedostatečným růstem štěňat nebo také špatnou tvorbou
mateřského mléka.
Přestože při získávání energie hrají bílkoviny spíše podřadnou
úlohu, může z cíleného zvýšení příjmu proteinů profitovat
i pes ve větší zátěži. V takovém případě jde ale spíše o
krátkodobé přikrmování. To může pomoci regeneraci po
těžkém dlouhodobém zatížení/tréninku a předcházet projevům
nedostatku jako je chudokrevnost a oslabení svalů. cdVet FitCrock Energy&Lac obsahuje mj. velký podíl krevní moučky, která
je bohatá na esenciální aminokyseliny (např. lysin, methionin,
cystin, threonin, tryptofan) a životně důležité elektrolyty (jako
sodík a draslík).
Balení

Doporučené dávkování

všechna

Podle potřeby nahraďte ¼ až 1/3 denní krmné dávky
doplňkovým krmivem Fit-Crock Energy&Lac. Fenám
v posledních 10 dnech březosti přidávejte tento doplněk jen pomalu
v malém množsví. Později pak podávejte až do konce laktace.
Psům s požadavky na velkou výkonnost nepodávejte déle než 1 týden
po dlouhodobé těžké zátěži.

Doplňkové krmivo
při potížích s plodností
pro psy a kočky.
Složení:
Pšeničné klíčky, listy maliníku, řasy,
srdečník obecný, lněné semínko,
kopřiva dvoudomá, lékořice lysá,
pískavice řecké seno, kontryhel
obecný.
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.............................................................20,8 %
hrubý tuk............................................................................... 8,9 %
hrubá vláknina........................................................12,2 %
hrubý popel...................................................................... 8,6 %
vápník......................................................................................1,11 %
fosfor..........................................................................................0,57 %

Balení

Podpora
v březosti
cdVet Podpora v březosti je přírodní doplněk výživy, který
podporuje a usnadňuje průběh porodu, zlepšuje kondici dělohy.
Balení

½ odměrky

150 g

všechna

400 g
1250 g

Náhrada mateřského mléka
- doplňkové krmivo
pro psy a kočky.
Složení:
Sušené plnotučné mléko,
kolostrum, mléčné bílkoviny, chlorid
sodný, mouka z jader svatojánského
chleba.
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein........................................................ 29,42 %
hrubý tuk...................................................................... 22,62 %
hrubá vláknina........................................................0,01 %
hrubý popel..................................................................6,27 %

Balení
90 g
750 g
3 kg

Od poslední třetiny březosti denně vmíchejte do krmiva, také po
porodu podávejte ještě 10–14 dní; 1 zarovnaná odměrka je cca 4 g.

cdVet Štěněčí mléko může být použito jako náhrada
mateřského mléka v případech, kdy dojde k úhynu
matky nebo když matka z jiného důvodu nemůže
kojit, případně při větším počtu štěňat jako příkrm
apod.
V prvních 3-4 týdnech života by měla být štěňata
výhradně na mateřském mléce. Při nedostatku
mateřského mléka může použití náhradního mléka
ochránit štěňata před nedostatkem živin.
cdVet Štěněčí mléko je uzpůsobené trávení štěňat,
obsahuje navíc obranné složky a je obzvláště hodnotné a lehce
stravitelné.
Součástí receptury je také kolostrum. Doporučujeme používat toto
mléko velice spořivě, protože při překrmení se může
objevit průjem. Je proto vhodné šetrné nasazení a podle stavu štěňat
také včasné přikrmování hodnotným krmivem.

90 g
750 g
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½ - 1½ odměrky

Štěněčí mléko

Balení

POROD / BŘEZOST

Doporučené dávkování

Doporučené dávkování
4 lehce navršené odměrky (15 g) rozpusťte ve 100 ml
vlažné vody (20–30°C). 1 lehce navršená odměrka
odpovídá cca 3,75 g.
Zjednodušeně - rozpusťte v poměru 1:3 v horké, již ne vroucí vodě, dobře
promíchejte a nechte vychladnout do cca pokojové teploty. Krmte v
prvních týdnech v 8-10 denních dávkách, později postupně ubírejte na
zhruba 4 krmení denně.

Doplňkové krmivo
pro psy a kočky.
Zdraví pro klouby, svaly,
šlachy.
Složení:
30 % novozélandská zelená mušle
mrazem sušená, extrakt z jader
hroznového vína, ginkgo, ďáblův
pařát (harpago), kopřiva, přeslička,
rakytník, spirulina.
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.............................................................31,6 %
hrubý tuk............................................................................... 6,2 %
hrubá vláknina........................................................12,1 %
hrubý popel..................................................................10,8 %
fosfor..........................................................................................0,49 %
vápník......................................................................................1,46 %
sodík...........................................................................................0,41 %

Balení

Classic
cdVet® ArthroGreen® Classic díky vysokému
obsahu novozélandské zelenoústé mušle a v
ní obsažených glykosaminoglykanů dodává
kloubům komponenty důležité pro jejich
funkčnost a tak podporuje jejich výstavbu.
Novozélandská mušle (perna canaliculus)
obsahuje velké množství potřebných
biologických účinných látek, jako jsou např.
glykosaminoglykany. To z ní dělá hodnotnou surovinu s mnoha
pozitivními vlastnostmi. Glykosaminoglykany spadají do skupiny
aminocukrů (jednoduchých cukrů), často se jim říká „výživa pro
klouby“, a jsou přirozenou součástí synovie (kloubního mazu) a
chrupavky.
Balení

70 g
165 g
345 g

všechna

700 g

Doporučené dávkování
kočka

pod 10 kg

10–35 kg

přes 35 kg

½ odměrky

½ až 1 odměrka

1–2 odměrky

2–4 odměrky

1 odměrka odpovídá cca 1 g.
Doplňkové krmivo pro psy.
Zdraví pro klouby, svaly,
šlachy.
Složení:
30 % novozélandská zelená mušle
mrazem sušená, ginkgo, 10 %
šípkové slupky, ďáblův pařát
(harpago), kopřiva, přeslička,
rakytník, spirulina, vrbová kůra
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.............................................................. 25,2%
hrubý tuk.................................................................................6,2%
hrubá vláknina..............................................................7,5%
hrubý popel................................................................... 14,1%
fosfor..........................................................................................0,42 %
vápník......................................................................................1,65 %
sodík...........................................................................................0,43 %

Balení
75 g

cdVet® ArthroGreen® plus obsahuje
osvědčenou recepturu ArthroGreen a ještě
navíc je obohacen o šípkové slupky a vrbovou
kůru. Díky tomu je zvláště vhodný k optimální
podpoře pohybového aparátu a kloubů v akutní
fázi. Obsažené šípkové slupky se vyznačují
vysokým obsahem vitaminu C, pektinů ovocných
kyselin a karotenoidů.
Vitamin C má velký význam pro syntézu kolagenu a tím i
pevnost kostí a chrupavek. Díky vybrané kombinaci se salicinem
obsaženém ve vrbové kůře je cdVet® ArthroGreen® plus
přirorozenou výživovou podporou.
Balení

150 g
330 g

všechna
Klouby / Šlachy
Vazy
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Doporučené dávkování
pod 10 kg

10–35 kg

přes 35 kg

½ až 1 odměrka

1–2 odměrky

2–4 odměrky

Doba podávání by neměla přesáhnout 6 týdnů. Po té doporučujeme
dále podávat cdVet ArthroGreen Classic. 1 odměrka odpovídá cca 1g.

Doplňkové krmivo pro psy
a kočky. Výživné látky
pro zaopatření kloubů,
svalů, šlach.
Složení:
30 % novozélandská zelená mušle
mrazem sušená, extrakt z jader
hroznového vína, petržel, ginkgo,
šípkové slupky, přeslička, spirulina,
plody rakytníku
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.............................................................27,5 %
hrubý tuk............................................................................... 6,3 %
hrubá vláknina........................................................13,5 %
hrubý popel..................................................................10,8 %
fosfor..........................................................................................0,43 %
vápník......................................................................................1,13 %
sodík...........................................................................................0,48 %
popel nerozpustný
v kyselině solné.......................................................... 4,0 %

Balení
80 g
140 g
330 g

JUNIOR
Nová receptura ArthroGreen® Junior se
obzvláště hodí pro mladá rostoucí zvířata.
Obsahuje stavební kameny tolik důležité
pro kloubní struktury a pohybový aparát,
zvláště ve fázi růstu.
ArthroGreen® Junior se vyznačuje
vysokým obsahem vitaminu C z petržele,
rakytníku a šípkových slupek. Vitamin
C je důležitý faktor pro vylučování
růstového hormonu v těle, a právě ve
fázi dospívání by neměl v organismu chybět. Dále je vitamin C
důležitý pro syntézu kolagenu a tím i pevnost kostí a chrupavek.
Glykosaminoglykany obsažené v novozélandské zelenoústé mušli
jsou přirozenou součástí synovie (kloubního mazu) a představují
tak důležité stavební kameny pro přirozeně vyvážený růst. Celá
receptura je doplněna o řasu spirulinu, která obsahuje bílkoviny
stravitelné téměř ze 70 %, a zároveň má také vysoký obsah
vitaminů, stopových prvků, minerálních látek a aminokyselin,
takže z ní mohou štěňata v růstu skvěle profitovat. Specifické
extrakty z ginkga mohou mít navíc pozitivní vliv na paměť, tedy i
schopnost učit se.
Balení

všechna

Doporučené dávkování
kočka

pod 10 kg

od 10 kg

½ odměrky

½ až 1 odměrka

1–2 odměrky

1 odměrka odpovídá cca 1 g.

Klouby / Šlachy
Vazy
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Doplňkové krmivo pro psy
a kočky. Zvláštní podpora
především vazivového
aparátu.
Složení:
Dextróza, vojtěška, kopřiva
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein ........................................................ < 0,3 %
hrubý tuk........................................................................ < 0,2 %
hrubá vláknina..................................................... < 0,5 %
hrubý popel...........................................................< 0,12 %
sodík....................................................................................< 0,02 %
Doplňkové látky na kg:
Technologická doplňková látka:
Křemelina E551c 2500 mg

Balení

Gelenkfit HD
cdVet® ArthroGreen® Gelenkfit HD výživově
podporuje funkce pohybového aparátu. Intenzivně
zaopatřuje vazy, šlachy a pojivové tkáně.
J de o osvědčenou synergetickou kombinaci bylin.
cdVet® Gelenkfit HD obsahuje výtažky z bylin,
které jsou důležité pro zaopatření kloubů a šlach.
Směs výživově podporuje a optimalizuje především
přenos informací v těle, které vedou ke zpevnění
vazivového aparátu.
Balení

Doporučené dávkování

všechna

½ - 1 odměrka 1 x denně po dobu 2 měsíců do krmiva.
1 odměrka odpovídá cca 1 g.

70 g

Převážně štěňata/mladé psy velkých plemen
můžete dodatečně podpořit právě produktem
Gelenkfit HD. Přirozeným způsobem pomáhá
stabilizovat šlachy a vazy v období růstu. Je
možné podávat ho od 8. týdne života štěněte.

Doplňkové krmivo pro psy.
Výživová podpora
při terapii, s vrbovou
kůrou a harpagem.
Složení:
Jinan dvoulaločný, měsíček zahradní,
ďáblův pařát (kořen rostliny
Harpago), vrba, jírovec maďal,
prha arnika

Balení
100 ml
250 g

Lauf-Fit
K podpoře pohybového aparátu a kloubů a k vyvážení
výživového nedostatku může významně přispět
optimální kombinace z čistě přírodních bylin.
Ďáblův pařát (harpago) obsahuje iridoidní glykosidy,
a především harpagosid a flavonoidy, které mohou
skvěle výživově podpořit namáhané klouby.
Sušená kůra z vrby obsahuje třísloviny, fenol-glykosidy a salicin,
který je v těle přeměněn na kyselinu salycilovou. Éterické oleje
z měsíčku a ginkga ve spojení s flavonoidy podporují látkovou
výměnu kloubů a působí proti volným radikálům, které mohou
poškozovat strukturu buněk.
Tato vybraná kombinace bylin umožňuje optimální podporu
celého pohybového aparátu při zvýšené námaze, která je běžná
např. při sportovním nasazení.

Klouby / Šlachy
Vazy
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Balení

Doporučené dávkování

všechna

Podle potřeby 2 x denně 2–4 ml po dobu minimálně 6 týdnů
přidejte do krmiva; při celoročním podávání: denně
1 ml. 1 čaj. lžička odpovídá cca 2 ml.

Prokrvovací gel

Ošetřovací gel pro psy.
Složení:
Éterické oleje (máta peprná,
měsíček, eukalyptus, čajovník)

Krevní oběh je základním faktorem činnosti všech tělesných funkcí.
Neboť pouze tam, kam proudí krev, může tělo začít samoléčebné
procesy.

Balení
100 g

cdVet Prokrvovací gel zaopatřuje pokožku živinami a pečujícími
substancemi. Podporuje tak intenzivně krevní oběh, aniž by
pokožku vysušoval.
cdVet Prokrvovací gel je vyživující, osvěžující a blahodárný.
Rychle se do pokožky vstřebává a nezanechává žádné nepříjemné
zbytky na kůži.

500 g

Krevní oběh je důležitý:
• pro nastartování látkové výměny
• při přetížení kloubů a orgánů
• pro kondici mléčné žlázy
• při vzniku hematomů
• při pohmožděninách
• při namožení svalů
• pro dýchací cesty
• při křečích

Přirozená vnější péče
k ošetření kloubů
například po velké zátěži.
Složení:
Bylinný výtažek z kaštanovníku,
arniky a břízy.

Balení
100 ml

Klouby / Šlachy
Vazy

Balení

Doporučené použití

všechna

2x denně tence a rovnoměrně vmasírujte na postižená místa.
Používejte po dobu alespoň 3–8 dnů.

Kloubní fluidum
pro psy
K péči o pokožku v oblasti kloubů.
Zásobuje metabolismus pokožky, šlach a kloubů
a připravuje na zvýšenou námahu.
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Balení

Doporučené dávkování

všechna

15–30 minut před procházkou, prací nebo tréninkem
naneste cdVet Kloubní fluidum pomocí gázy nebo bavlněné
tkaniny v oblasti kloubů a šlach (neobvazujte!). Také po zátěži je péče o
končetiny s cdVet Kloubním fluidem optimální podporou. Zvláště vhodné
při zánětech kloubů.

Ošetřovací sprej pro psy.
Složení:
Voda, přírodní emulgátor, olej
z máty peprné, olej z eukalyptu,
olej z měsíčku, olej z jojoby, olej z
čajovníku (TeaTree), olej
z rozmarýnu, olej z třezalky

Balení
100 ml

Prokrvovací sprej
Denní péče s hodnotnými bylinnými oleji.
Díky spreji je použití jednoduché a rychlé. cdVet
Prokrvovací sprej se do pokožky rychle vstřebává,
aniž by po sobě zanechával mastný film. Zaopatřuje pokožku výživnými a pečujícími látkami a tím
podporuje prokrvení, aniž by pokožku zbytečně
vysušoval. Obsažené oleje udržují pokožku psa přirozeně jemnou a pružnou. cdVet Prokrvovací sprej
má také osvěžující efekt, díky olejům z máty peprné
a eukalyptu má navíc na pokožku chladivý účinek.
Balení

Doporučené použití

všechna

2 x denně tence a rovnoměrně nastříkejte na postižená místa
na pokožce; používejte po dobu alespoň 3–8 dnů.

Prokrvení je důležité:
• pro nastartování látkové výměny
• při přetížení kloubů a orgánů
• pro kondici mléčné žlázy
• při vzniku hematomů
• při pohmožděninách
• při namožení svalů
• pro dýchací cesty
• při křečích

Klouby / Šlachy
Vazy
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SANACE STŘEV

+ DETOXIKACE

Co to vlastně znamená,

a co to přináší mému zvířeti

Střevo je často považováno za orgán, který je zodpovědný
pouze za trávení potravy a vylučování jejích zbytků. Při bližším
pohledu se ale ukazuje, že je to důležitý a v organismu perfektně integrovaný orgán. Zde totiž začíná celkové tělesné
zdraví, a nejen to: přibližně 80% celého imunitního systému se
totiž nachází ve střevech. Právě ta jsou ale v dnešní době často
poznamenaná nevhodnou výživou, denaturovanými bílkovinami, cukry a konzervačními látkami. Díky tomu všemu postupně dochází ke slepení střevních klků a peristaltika se zpomalí
- vzniká tzv. „zlenivění střev“. Ta už se sama dostatečně nečistí
a vznikají v nich usazeniny a hniloba, což zmenšuje resorpční
plochu střev a omezuje vstřebávání živin.
Hnilobný nános ve střevě je navíc živnou půdou pro škodlivé
bakterie a plísně, které se zde množí, a vytlačují bakterie dobré. Z odpadů vyloučených škodlivými bakteriemi a plísněmi
vznikají toxické látky, které krví pronikají do organizmu a jsou
dalším zdrojem otravy.
Tělo si tedy samo způsobuje otravu a navíc je ve stavu, kdy již
není schopné zpracovávat a vstřebávat dostatečné množství
živin, vitamínů atd. Na to zvíře reaguje poruchami
Ideální je za studena lisované krmivo bez umělých přísad,
konzervačních látek a vitamínů, jako je např. cdVet Fit-Crock
(od str. 53).

metabolismu kůže, zažívacími potížemi, ztrátou energie či alergiemi, až po vážná onemocnění.
Často jde o počátek začarovaného kruhu nesnášenlivostí,
které se zdolávají chemickými prostředky jako například kortizonem.
Pro prolomení tohoto začarovaného kruhu je důležité čištění
střev a podpora tvorby zdravé střevní mikroflóry. Zároveň je
vhodné zaměřit se na výběr krmiva, aby se zabránilo opětovnému zanesení střev.
Při čištění střev se uvolňují nejen plísně, ale i
toxiny jimi vyvázané, takže dochází k velké
zátěži střev. Jako přirozený vyvazovač toxinů
se osvědčil sypký produkt cdVet ToxiVet sorb.
Ten na sebe toxiny váže
a tím zabraňuje dalšímu
přetížení již oslabené látkové
výměny. Vyvázané toxiny
mohou být následně
vyloučeny (viz str. 32).
Nebo se rovnou zaměřte na krmení syrovou stravou (barf). I
zde nabízíme další speciální přípravky, které zajistí, že vašemu
miláčkovi nebude nic chybět! (od str. 64)

Výživový plán Sanace střev + Detoxikace
Nejprve Čistič střev…

…potom cdVet Toxisan

30 Dnů

8 Týdnů

…zároveň Aktivní střevo
30 Dnů

Krok
za krokem:
cdVet
čistič orgánů
Toxisan

2

(strana 30)
Aby se tělo mohlo samo kompletně zbavit všech
nadbytečných a odpadních látek, měly by se
do detoxikace zapojit i orgány jako jsou játra.
Ta jsou k tomuto úkolu přímo uzpůsobená
a odvádějí v této oblasti enormní množství
práce - především v situaci, kdy jim přetížená
střeva dodají ještě další odpadní látky a vše je
vyvedeno z rovnováhy. Přírodní komponenty
jako je ostropestřec mariánský, jinan
dvoulaločný, kopřiva, bříza, zlatobýl, měsíček
a violka trojbarevná podporují detoxikační
orgány čistě přirozenou cestou a pomáhají
zlepšovat jejich kondici.

cdVet
čistič střev 

1
(strana 17, 18)

Aby se střeva čištěním nezatěžovala, obsahuje cdVet Čistič střev pouze
přírodní látky. Vybrané přísady jako například ovocný ocet, šťáva z
červené řepy, tekuté fermentované obilí, jinan dvoulaločný (gingko),
oregáno a tymián podporují střevo ve vyplavování toxinů a odpadních
látek a pomáhají opět harmonizovat citlivou
acidobazickou rovnováhu. Doplněk se podává
po dobu 30 dnů.
Pro kočky doporučujeme
cdVet Čistič střev v prášku,
podávat po dobu 14 dnů.

cdVet
aktivní střevo 
(strana 18)
Po očistě s Čističem střev je zapotřebí
vybudovat opět zdravou a aktivní střevní flóru.
Fermentovaný rostlinný extrakt z divokých bylin
a koření zásobuje střevní flóru a podporuje
optimální funkci vstřebávání vitamínů a živin.
Začněte dohromady: spolu s čističem orgánů
Toxisanem, podávejte cdVet Aktivní střevo po
dobu 30 dnů.

3

Doplňkové krmivo pro psy
a kočky, vhodné
při zažívacích potížích
a střevních problémech.
Složení:
Pivovarské kvasnice, vrbová kůra,
kůra z jilmu.
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.............................................................10,2 %
hrubý tuk............................................................................... 2,0 %
hrubá vláknina............................................................ 4,9 %
hrubý popel..................................................................35,2 %
kalcium..................................................................................0,77 %
fosfor..........................................................................................0,17 %
popel nerozpustný
v kyselině chlorovodíkové.................29,0 %
Doplňkové látky na 1kg:
Senzorické doplňkové látky:
extrakt z grapefruitových jadérek
40 000mg, oregano 15 000 mg;
konzervační prostředek: kyselina
mléčná E 270 20 000mg;
technologické doplňkové látky:
bentonit-montmorillonit
E 558 395 g

Balení
20 g

Čistič střev v prášku
Třísloviny obsažené v kůře stromů
mohou přispět k povrchovému
zahuštění střevní sliznice a ke vzniku
ochranného povlaku ve střevech.
Tím se zabraňuje zvýšenému
odvodňování. Střevní obsah je pak
méně tekutý a vzniklá ochranná
vrstva znesnadní průnik bakteriím,
toxinům a jiným dráždivým látkám.
Přírodní výživa by se měla orientovat podle stravy divokých
zvířat. Díky pozorování různých divokých zvířat víme, že také
kůry stromů a keřů představují pevné složky jejich potravy.

40 g
180 g

cdVet Čistič střev v prášku obsahuje složky ze stromů, které
jsou extrémně bohaté na minerály a stopové prvky, mají vysoký
obsah vlákniny, ale také cenných živin. Obsažené kvasnice podporují trávení a zlepšují příjem živin a dalších životně důležitých
látek ve střevech. Pivovarské kvasnice jsou bohaté na přirozené
vitamíny skupiny B, stopové prvky a esenciální aminokyseliny,
podporují zdraví střev a nespecifický imunitní systém.

Balení

všechna

STŘEVNÍ FLÓRA /
SANACE STŘEV
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Doporučené dávkování
kočky

nad 35 kg

1–2 zarovnané odměrky na každých 5 kg tělesné hmotnosti,
14 dní, podávejte jednou
denně po krmení

1–2 zarovnané odměrky na každých 5 kg tělesné hmotnosti,
30 dní, podávejte jednou
denně po krmení

Kvůli vyššímu obsahu bentonit-montmorrilonitu smí být zvířata
krmena tímto doplňkovým krmivem pouze do 5 % denní dávky
potravy. Jedna zarovnaná odměrka odpovídá cca 1 g.

Tekuté doplňkové krmivo
pro psy.
Složení:
Ovocný ocet, dextróza, bezinková
šťáva, šťáva z červené řepy, tekuté
fermentované obilí, laktóza,
extrakt z kopřivy, jitrocelový extrakt
Analytické složky a obsahy:
hrubý tuk........................................................................ < 0,2 %
hrubý popel............................................................... < 0,4 %
hrubý protein.......................................................... < 0,3 %
hrubá vláknina..................................................... < 0,5 %
sodík...........................................................................................0,02 %
vlhkost..........................................................................................91 %
Doplňkové látky na 1kg:
Konzervační přípravky: kyselina
mléčná E 270 9 500mg; senzorické
doplňkové látky: extrakt
z grapefruitových jadérek
60 000 mg a výtažek z oregána
1000 mg, jinan dvoulaločný
5030 mg, artyčok 2087 mg,
tymián 1898 mg, anýz 1898 mg

Čistič střev

Přípravek cdVet Čistič střev je přírodní, tekutý
doplněk výživy k podpoře stravování při zažívacích
potížích a k podpoře přirozené střevní flóry.
Zažívací potíže, nevolnost, průjem a další střevní
problémy jsou často důsledkem nezdravé výživy
nebo narušené střevní flóry. cdVet Čistič střev
přirozeně doplňuje stravu o byliny a rostlinné
výtažky, a tím kompenzuje výživové nedostatky.

Balení

do 40 kg
všechna

nad 40 kg

Denně 3 ml
Denně 2 ml
Na každých 10 kg tělesné hmotnosti Na každých 10 kg tělesné hmotnosti
Po dobu 30 dní podávejte přímo do tlamy nebo do krmiva.

Balení
100 ml
250 ml
500 ml

Pravidelné podávání, nejméně jednou do roka, může
podpořit přirozenou regulaci střev. Dále se doporučuje použít cdVet Čistič střev například po chemickém
odčervení, po léčbě antibiotiky atd., aby mohla být
znovu obnovena přirozená střevní flóra. Tu je možné
následně vybudovat díky speciálně vybraným složkám, které jsou obsažené v přípravku cdVet Aktivní střevo.

Tekuté doplňkové krmivo
pro psy a kočky pro
podporu střevní flóry.
Složení:
Fermentované byliny:
Kopřiva, tymián, máta peprná,
oregáno, ibišek, echinacea, semena
pískavice, řebříček, svízel, čekanka
Analytické složky a obsahy:
hrubý tuk........................................................................ < 0,2 %
hrubý popel............................................................... < 0,7 %
hrubý protein.......................................................... < 0,3 %
hrubá vláknina..................................................... < 1,4 %
vlhkost....................................................................................94,9 %

Balení
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2500 ml
5000 ml

Aktivní střevo

cdVet Aktivní střevo je tekutá směs pro podporu
přirozeného prostředí ve střevech, zejména při
potížích s trávením a při narušené střevní flóře. Před
prvním krmením doporučujeme podávat cdVet
Čistič střev. cdVet Aktivní střevo by mělo být
podáváno alespoň 4–6 týdnů. V zásadě je vhodné
pravidelné podávání cdVet Aktivního střeva 1–2x týdně resp.
podle potřeby.
Balení

všechna
STŘEVNÍ FLÓRA /
SANACE STŘEV

Doporučené dávkování
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Doporučené dávkování
Kočky a malí psi

Psi 3–15 kg

Psi 15–30 kg

Psi nad 30 kg

1–2 ml

2–5 ml

4–9 ml

8–20 ml

Podávejte jednou denně alespoň 4–6 týdnů.

Odčervovací byliny

Doplňkové krmivo.
Prášek, který vytváří
ve střevech nepřátelské
prostředí pro parazity.
Složení:
Aromarické látky, které přidáním do
krmiva zvyšují jeho vůni a chutnost:
301 g na kg, pomocné látky:
křemelina E 551c, dýňová semínka,
listy česneku medvědího
Odčervovací byliny pro psy

Balení
12 g
25 g
100 g
250 g
Odčervovací byliny pro kočky

Balení
12 g

Přípravek cdVet Odčervovací byliny byl
vyvinut pro speciální výživové potřeby
spojené s odčervením.
Nedostatek přirozených látek ve výživě,
jako jsou např. saponiny, hořké látky a
třísloviny, může u našich domácích zvířat
vést k nadměrnému začervení. Oproti volně
žijícím zvířatům ta domácí často nemají
možnost si tyto látky sami obstarat ve formě rostlin či bylin. Jsou
to ale prokazatelně právě tyto látky, které volně žijícím zvířatům
pomáhají zabránit přemnožení střevních parazitů.
Abychom se k chemickému odčervení (k léčivům) nemuseli
uchylovat tak často, je vhodné organismus zvířat přirozeně
posilovat vyváženou stravou s občasným přidáním doplňku,
který vyváží nedostatek bylinných složek jako jsou např. saponiny
a hořké látky.
Mnoho odborníků na parazitologii doporučuje odčervovat
zvířata na základě pravidelného sledování a kontrolování stolice.
Balení

všechna

Doporučené dávkování pro psy
do 20 kg

nad 20 kg

1½ odměrky na 10 kg
tělesné hmotnosti

2 ½ odměrky na 20 kg
tělesné hmotnosti

Příslušné množství podávejte dva po sobě následující dny.
Po 10–14 dnech podávání opakujte.

STŘEVNÍ FLÓRA /
SANACE STŘEV
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Balení

Doporučené dávkování pro kočky

všechna

Jednorázově 1–2 g; po 10–14 dnech podejte opět stejné množství.
cdVet Odčervovací byliny by měly být podávány ráno.
Pro kočky, které nemají možnost pobývat venku,
musí být zajištěn volný přístup na kočičí toaletu.

Doplňkové krmivo pro psy
a kočky vhodné
při problémech
se srstí a pokožkou.
Složení:
Zvápenatělé řasy, pivovarské
kvasnice, sladové klíčky, kopřiva,
maceška, ostropestřec mariánský,
kořen pýrovníku, řasy, extrakt z
hroznových jadérek, ginkgo, semena
černuchy damašské, rakytník
řešetlákový, spirulina
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.............................................................13,6 %
hrubý tuk............................................................................... 3,3 %
hrubá vláknina........................................................11,7 %
hrubý popel..................................................................29,3 %
vápník......................................................................................7,01 %
fosfor..........................................................................................0,29 %
sodík...........................................................................................0,32 %
popel nerozpustný
v kyselině chlorovodíkové..................... 8,5 %

Vitalita srsti a kůže
Přípravek cdVet Vitalita srsti a kůže je čistě
přírodní doplňkové krmivo k intenzivní podpoře
organismu při línání, stejně jako při problémech
s matnou a lámavou srstí, s lupy nebo suchou
pokožkou. Tyto problémy jsou často následkem
stresu a nedostatku určitých prvků, stejně tak
ale mohou být důsledkem zátěže způsobené
syntetickými látkami.
cdVet Vitalita srsti a kůže obsahuje speciální byliny, kvasinky,
esenciální mastné kyseliny a další živiny, stopové prvky a
vitamíny, které pomáhají vyrovnat výživové deficity a tím se
starají o optimální kondici detoxikačních orgánů.
Balení

Technologické doplňkové látky:
bentonit-montmorillonit E558 40 g.
Kvůli zvýšenému obsahu bentonit
montmorillonitu může tento
doplněk tvořit maximálně 50 %
denní krmné dávky.

Doporučené dávkování
Kočky a malí Psi do 10 kg
psi do 5 kg

150 g

3g

Balení

Psi do 35 kg

Psi do 60 kg

10 g

15 g

25 g

Přidávejte nejméně 3 měsíce jednou denně ke krmivu.
Jedna zarovnaná odměrka odpovídá cca 1 g.

150 g
400 g
750 g

Kočky a malí Psi do 10 kg
psi do 5 kg

400 g
750 g
3000 g
6000 g

3000 g
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10 g
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Přidávejte nejméně 3 měsíce jednou denně ke krmivu.
Jedna zarovnaná odměrka odpovídá cca 10 g.
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6000 g

SRST & KŮŽE

5g

Psi do 25 kg

Tipy od expertů
Krmení esenciálními mastnými kyselinami ve
formě za studena lisovaných olejů může výrazně
podpořit zdraví srsti a kůže.
(přírodní krmení strana 59–64)

Pečující přípravek při
svědění, problémech
s matnou srstí a při
napadení parazity.
Složení:
Voda, aloe vera, TeaTree/čajovník,
mořská sůl, levandulový olej,
manukový olej, olej z pelargonie,
polysorbát 20.

Balení
20 ml
100 ml
500 ml

Minerální sprej
na kůži a srst
Přípravek cdVet Minerální sprej na
kůži a srst je přírodní produkt k péči
o pokožku a srst např. při svědění
způsobeném škůdci, při výskytu lupů,
při otlacích, nebo na suchou pokožku a
matnou srst.
cdVet Minerální sprej na kůži a
srst přirozeně čistí srst od látek, které
způsobují svědění a další obtíže.
Obsažené oleje intenzivně pečují o
pokožku, dodávají srsti více lesku. Aloe
Vera navíc pokožku uklidňuje.
Balení

Doporučené použití

všechna

Postižená místa nastříkejte proti směru růstu srsti, a případně
podle potřeby lehce vmasírujte. Zabraňte kontaktu s očima!

®

Avokádový sprej

Pečující přípravek proti
svědění a na problémy
se srstí.
Složení:
Voda, glycerin, komplex
éterických olejů, katatin komplex kir,
komplex minerálních látek

Balení
20 ml

VeaVet Avokádový sprej proti
svědění má dokázaný účinek obzvlášť
při péči o pokožku, která svědí kvůli
různým alergiím.

100 ml
500 ml

SRST & KŮŽE

VeaVet Avokádový sprej proti
svědění je zcela přírodní a zklidňující
sprej ke speciální péči při svědivosti
a při zvýšené citlivosti pokožky. Rychle
se vstřebává a rozvíjí svou účinnost.
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Balení

Doporučené použití

všechna

Postižená místa nastříkejte proti směru růstu srsti,
a případně podle potřeby lehce vmasírujte.
Zabraňte kontaktu s očima!

Přírodní pečující přípravek
k ošetření zraněné pokožky.
Složení:
Voda, komplex minerálních látek,
glycerin, katatin komplex, komplex
éterických olejů, mandlový olej, olej
z rakytníku, mumio.
Doporučené použití:
Nastříkejte kolmo na kůži a v případě
potřeby lehce vmasírujte.

Balení
20 ml
100 ml
500 ml

®

Zacelovač ran
s mumiem
VeaVet Zacelovač ran s mumiem je
přírodní produkt určený ke speciální péči o
poraněnou pokožku. Je šetrný a dobře
snášený, proto je vhodný také pro citlivá
zvířata; pomáhá rychle hojit.
Přípravek VeaVet Zacelovač ran s
mumiem pečuje o namáhanou kůži s
pomocí přírodních minerálních látek a
esenciálních mastných kyselin a přispívá svou péčí k celkovému
zdraví pokožky.
Balení

Doporučené použití

všechna

Postižená místa nastříkejte proti směru růstu srsti,
a případně podle potřeby lehce vmasírujte.
Zabraňte kontaktu s očima!

Hygienický výrobek pro psy
a kočky ke vnější péči ve
vaginální oblasti a oblasti
předkožky zvířat.
Složení:
Koncentrát chlornanu sodného <1%

Balení

Intimní péče

100 ml
Bezpečnostní pokyny:
Biocidy používejte bezpečně.

Hygienický produkt k prevenci zdravotních
problémů.
cdVet Intimní péče zabraňuje šetrně a efektivně
množení plísní a bakterií.

SRST & KŮŽE
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Balení

Doporučené použití

všechna

Naneste na kůži.
V případě potřeby aplikaci opakujte.

Pečující výrobek
a hygienická koupel
pro zvířata, váže silné
pachy.

®

Složení:
Voda, extrakt z jírovce a z březových
listů, měsíček lékařský, olej z borovice, emulgátor

Balení
100 ml
250 ml
1000 ml

Přírodní péče s následným
promašťujícím účinkem opět dodává srsti lesk.
Složení:
Voda, Cocamidopropyl Betain, Coco
Glukoside (přírodní rostlinný tenzid),
čajovníkový olej (Tea Tree), olej z
grapefruitu, hydrolyzát pšeničného
proteinu, olej z jojoby, olej z citronely

Balení
200 ml

VeaVet Ošetřující koupel obsahuje vzácné látky z
jírovce, břízy, měsíčku a borovice.
VeaVet Ošetřující koupel je vhodná např. jako
přídavek do koupele k podpoře a péči o namáhanou
pokožku, nebo pro vnější hygienu pokožky. Díky
čistě přírodním komponentům ji lze využít při silném
pachu zvířete (např. na mokrého psa). Můžete např.
smíchat 10 ml VeaVet Ošetřující koupele s 1 l vody a Vašeho psa
touto směsí rovnoměrně nastříkat. Směs působí jako absorbér
pachu, pachy váže a přitom zvíře nijak nezatěžuje.
VeaVet Ošetřující koupel je v kombinaci s přirozenou výživou
a zaopatřením mikrovýživnými prvky (cdVet Micromineral
nebo cdVet Vitalita srsti a kůže) užitečnou podporou při péči o
pokožku a k vnější hygieně kůže.
Balení

Doporučené použití

všechna

10 ml na 1 litr lázně. Koupel doporučujeme dopřávat
zvířeti zpočátku denně, později podle potřeby.
Lze také použít jako sprej.

Čajovníkový
šampon koncentrát
cdVet Čajovníkový šampon - koncentrát je pečující šampon
pro citlivou pokožku. Pečuje o srst a pokožku přirozenou cestou
s promašťujícím účinkem a dodává srsti lesk. Srst čistí
do hloubky a zároveň zabraňuje tvorbě lupů. cdVet
Čajovníkový šampon - koncentrát je velmi spořivý.
• péče přirozenou metodou s tonizujícím účinkem,
dodává srsti lesk
• hluboce čistí srst také od blešího trusu
• zabraňuje tvorbě lupů
• v použití velmi spořivý (ředí se v poměru 1:5)

1000 ml
5000 ml

SRST & KŮŽE

Ošetřující koupel
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Balení

Doporučené použití

všechna

Před použitím zřeďte v poměru 1:5. Pote naneste na mokrou srst
a vmasírujte. Po 2–3 minutách pečlivě opláchněte.
Podle potřeby tento proces opakujte a nechte pěnu na zvířeti
cca. 5 minut působit. Poté opět pečlivě opláchněte.

Pečující výrobek na mozoly,
otlaky a vysušenou pokožku.
Složení:
Olivový olej, olej z pupalky
dvouleté, olej z měsíčku,
rozmarýnový olej, citronový olej,
olej z kadidlovníku

®

Olej na otlaky
Uvolnění pro pokožku s intenzivními pečujícími
přírodními oleji. VeaVet Olej na otlaky rozvíjí
své účinky ihned po nanesení. Velmi rychle se
vstřebává a pokožku zjemňuje.

Balení
10 ml
50 ml

Balení

Doporučené použití

všechna

Naneste 1–2 kapky na postiženou
oblast a vmasírujte.

®
Přírodní pečující produkt
pro zvířata, který váže
vlhkost, při odřeninách,
ekzémech nebo na
poraněnou pokožku.
Složení:
Přírodní minerální komplex.

Zacelovač ran
v prášku
Sekrece ze zraněné pokožky a tím vzniklá
vlhkost představují při péči o rány často
problém. VeaVet Zacelovač ran v prášku
pomáhá díky obsažené látce kniloptilolith
přebytečnou vlhkost vázat a absorbovat.

Balení
15 g
75 g

VeaVet Zacelovač ran v prášku vytváří na pokožce optimální
hygienické podmínky: mnohé studie prokázaly, že klinoptilolith
má nejen antivirulentní účinky, ale že také váže patogenní
bakterie a plísně a zabraňuje jejich množení. Navíc klinoptilolith
zaopatřuje pokožku minerály a stopovými prvky a tím podporuje
samoregeneraci.

SRST & KŮŽE
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Balení

Doporučené použití

všechna

Podle potřeby postižená místa zapudrujte.

Doplňkové krmivo, k výživové podpoře srdečních funkcí
- s hlohem, sypké bylinky.
Složení:
Hloh, jmelí, rakytník řešetlákový,
bezinky, černý kmín, kopřiva
dvoudomá, echinacea, červená
řepa, arnika
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.............................................................12,7 %
hrubý tuk............................................................................... 8,3 %
hrubá vláknina........................................................15,5 %
hrubý popel...................................................................... 7,8 %
vápník......................................................................................1,12 %
fosfor..........................................................................................0,29 %
sodík...........................................................................................0,03 %

Kardio mix
cdVet Kardio mix obsahuje vybrané
a vyvážené byliny, které zvířatům
dodávají důležité bioflavonoidy a
vitamíny. Sofistikovaná bylinná směs
nutričně podporuje krevní
oběh zvířat.
Balení

Balení

všechna

70 g

kočky

malí psi

střední a velcí psi

½ - 1 odměrka

1 ½ - 3 odměrky

3–6 odměrek

Při intenzivním podávání každý den po 4–6 tydnů. K obecné podpoře
vitality stačí zhruba 1/2 až 1/3 doporučeného množství.
Jedna odměrka odpovida cca 0,7 g.

250 g
600 g

Doplňkové krmivo, které
je vhodné podávat při
sportu a zvýšené námaze:
zpevňuje vazy, šlachy,
podporuje svaly.
Složení:
Lněné semínko, sladové klíčky,
pivovarské kvasnice, hloh,
ostropestřec mariánský, kopřiva
dvoudomá, březový list, rozmarýn,
jinan dvoulaločný, pampeliška
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.............................................................31,2 %
hrubý tuk...........................................................................15,4 %
hrubá vláknina......................................................11,5 %,
hrubý popel...................................................................... 5,4 %
Doplňkové látky na 1kg:
Nutriční doplňkové látky: L-lysin
monohydrochlorid 130 g,
DLmetionin 55 g

Balení
70 g
250 g
600 g

SRDCE & VÝKON
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Agili-Dog
Optimální přísun vitamínů, stopových prvků, aminokyselin a
vybraných bylin, které podporují fyziologickou funkci orgánů
a metabolických procesů, je nezbytný pro posílení svalstva
a jeho výkonnosti.
cdVet Agili-Dog je přírodní
doplňkové krmivo pro psy, které
dodává cenné byliny, vitamín E, selen,
aminokyseliny, elektrolyty,
esenciální mastné kyseliny a železo.
Doporučujeme jako podporu při
celkové slabosti, apatii, po nemocech
nebo operacích, po tréninkové pauze,
při nedostatku agility a také před, během a po březosti.
Balení

Doporučené dávkování

všechna

1–2 odměrky denně do krmeni, podle tělesné zátěže a váhy.
1 odměrka odpovídá cca 3 g.

K dodatečnému zaopatření minerály a dalšími mikrovýživnými
prvky doporučujeme podávat ještě cdVet Micromineral (str. 28).

Doplňkové krmivo pro psy.
Složení:
Kopřiva dvoudomá, březový list,
ostropestřec mariánský, pampeliška
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.............................................................14,3 %
hrubý tuk............................................................................... 3,5 %
hrubá vláknina........................................................17,9 %
hrubý popel..................................................................12,1 %
vápník......................................................................................1,82 %
fosfor..........................................................................................0,32 %
sodík...........................................................................................0,39 %

Balení

Dogfitness
Optimální přísun vitamínů, stopových prvků, aminokyselin
a vybraných bylin podporuje fyziologickou funkci orgánů
a metabolických procesů a napomáhá také celkovému zdraví.
cdVet Bylinkový Dogfitness je
dlouhodobě osvědčená směs kvalitních
bylin k přirozenému doplnění denní krmné
dávky.
cdVet Bylinkový Dogfitness
je zvláště osvědčený:

200 g
600 g

• ve sportu
• v chovu
• u mladých psů v růstu
V kombinaci s cdVet MicroMineralem
tvoří optimální zaopatření.

SRDCE & VÝKON
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Balení

Doporučené dávkování

všechna

1/2 - 1 odměrka na 15 kg tělesné hmotnosti, podávejte jednou
denně do krmení; cdVet Bylinkový Dogfitness může být také
připravený jako psí čaj, 1 odměrka na 500 ml vody.
1 odměrka odpovídá cca. 2,5 g.

Doplňkové krmivo pro psy,
koně a domácí zvířata
pro výživovou podporu
žaludečního a střevního
traktu.
Složení:
Ovocný ocet, Aloe Vera gel v
prášku
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.......................................................... < 0,3 %
hrubá vláknina..................................................... < 0,5 %
hrubý popel............................................................... < 0,4 %
hrubý tuk........................................................................ < 0,2 %
vláha.................................................................................................93 %
sodík....................................................................................< 0,02 %

Balení
500 ml

MINERÁLY &
STOPOVÉ PRVKY
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AloeVera
Aloe Vera je pouštní rostlina a patří k rostlinám
liliovitým. Jako potravina se používá pouze
dřeň (gel) z jejích listů, které mají velkou
schopnost vázat vodu. Aloe Vera obsahuje
velké množství látek jako jsou ve vodě rozpustné
vitamíny, salicylové kyseliny, aminokyseliny a
glykoproteiny. Také ovocný ocet je rozmanitá
potravina: může například vyrovnávat hodnotu
ph v žaludku a ve střevech. Skrze obsažené
kyseliny ovocný ocet povzbuzuje vylučování
trávicích žláz. Tím přispívá ke zdravému trávení a k udržování
fyziologické střevní flóry.
Balení

Doporučené dávkování

všechna

1–5 ml na 1 l pitné vody denně; doporučujeme krmit
po dobu 8–12 tydnů.

Minerální doplňkové krmivo
pro psy a kočky.
Složení:
Mořské řasy, pivovarské kvasnice,
sladové klíčky, řasy, extrahovaná
hroznová jadérka
Analytické složky a obsahy:
hrubý popel..................................................................52,1 %
hrubý protein.............................................................10,8 %
hrubý tuk............................................................................... 1,1 %
hrubá vláknina............................................................ 6,0 %
vápník............................................................................................17 %
fosfor..........................................................................................0,25 %
draslík.......................................................................................0,65 %
hořčík........................................................................................1,16 %
sodík...........................................................................................0,63 %
lysin............................................................................................0,44 %,
popel nerozpustný
v kyselině chlorovodíkové........................... 6 %

cdVet Micro Mineral obsahuje 100%
přírodní ingredience jako řasy, vápenaté
řasy, extrakt z hroznových jader a
pivovarské kvasnice, které jsou bohaté na
přírodní, snadno dostupné živiny jako
jsou minerály, stopové prvky, vitamíny,
atd. Díky jejich rostlinnému původu nejsou
tolik zatěžovány detoxikační orgány, což
umožňuje optimální zaopatření např.
přírodním vápníkem, hořčíkem, celým
komplexem esenciálních stopových prvků
a alginátů.
Zvláště při krmení hotovými krmivy v organismu rychle vzniká
nedostatek, protože skrze průmyslové a tepelné zpracování
se hodně látek poškozuje, mění, nebo ničí. Syntetické látky
nemohou tento nedostatek zcela vyvážit. Proto by neměl cdVet
Micro Mineral chybět v žádné výživě. Jako přísada ke granulím,
ke konzervám, a také při krmení čerstvým masem, pro přirozenou
mineralizaci a doplnění vitamínů.

Balení
60 g
150 g
500 g
1000 g
3000 g

Balení

5000 g
Optimální množství
mikrovýživných
látek je zvláště důležité:
• v období růstu
• při línání
• v zátěži - při tréninku, při soutěžích
• v chovu
• ve stresu
• při problémech se srstí a pokožkou
• u starších zvířat
• při metabolických problémech a
alergiích
Možné následky nedostatku
stopových prvků a mikroživin:
• problémy během línání
• šupinatá kůže
• matná srst
• vývojová zpoždění
• degenerace kostí a kloubů
• oslabený imunitní systém
• příznaky předčasného stárnutí
• náchylnost ke stresu
• obtíže při porodu

MINERÁLY &
STOPOVÉ PRVKY
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150 g
500 g

Doporučené dávkování

Cca. 1 odměrka denně

1 ½ odměrky na 10 kg tělesné
váhy denně

1 odměrka odpovídá cca 2 g.
Balení
1000 g
3000 g
5000 g

Doporučené dávkování
1/3 odměrky denně

½ odměrky na 10 kg
tělesné váhy denně

1 odměrka odpovídá cca. 7 g.

Tip od expertů: Narušená střevní mikroflóra je
často další příčinou nedostatku. Mezi příznaky
patří například pojídání výkalů (nebo i špíny,
hlíny atd.) a opožděná výměna srsti. K ozdravení
střevní mikroflóry a tím i zlepšení příjmu živin
doporučujeme produkty k sanaci střev (str.: 15–18).

Doplňkové krmivo
vhodné pro starší
a zotavující se psy a kočky.
Složení:
Lněné semínko, mláto, hloh,
pivovarské kvasnice,
ostropestřec mariánský, březový
list, kopřiva, jinan dvoulaločný,
pampeliška, zázvor
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.............................................................31,2 %
hrubý tuk...........................................................................15,4 %
hrubá vláknina........................................................11,5 %
hrubý popel...................................................................... 5,4 %
Doplňkové látky na kg: nutriční doplňkové látky: L-lysin monohydrochlorid 130 g, DL-methionin 55 g.
Senior Dog

Balení
70 g

SeniorDog
SeniorCat
cdVet Senior Dog a cdVet Senior Cat je přírodní doplňkové
krmivo pro psy a kočky, které dodává zvířecímu organismu
vzácné byliny, vitamín E, selen, aminokyseliny, elektrolyty,
esenciální mastné kyseliny a železo.
cdVet Senior Dog a cdVet Senior Cat je zvláště vhodný
při celkové slabosti, apatii, po nemoci nebo po operaci, po
tréninkové pauze, při nedostatku agility a u starších zvířat.
Pomáhá mj. zpevňovat svaly, šlachy a vazy.
Balení

250 g

Doporučené dávkování

600 g
Senior Cat

150 g
500 g

Balení
70 g

Podávejte jednu odměrku
denně, po jídle.

Podávejte 1-2 odměrky denně,
podle tělesné hmotnosti, po jídle.

1 odměrka odpovídá cca 3,2 g.

250 g
600 g

VetCarotin

Krmná surovina
pro psy a kočky.
Složení:
Čerstvé, jemně sušené a namleté
červené mrkve.
Analytické složky a obsahy:
hrubá vláknina..............................................................30 %

Balení
90 g
720 g
600 g

MINERÁLY &
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cdVet Vet Carotin je čistě přírodní, jemně
mletý mrkvový granulát, který se podává
každý den s běžným krmivem. Obsažený
beta-karoten (provitamín A) se v těle
přemění na vitamín A a slouží organismu
mimo jiné ke stavbě, ochraně a zahuštění vnější vrstvy pokožky a
sliznice dýchacího a zažívacího ústrojí, stejně jako vylučovacího a
pohlavního systému.
Při průjmu způsobeném výživou se může podávat jako vhodná
podpora společně s cdVet Čističem střev. Pozor, VetCarotin
má vliv na pigmentaci pokožky a zvláště u světlých psů může
způsobit lehkou změnu barvy.
Balení

Doporučené dávkování

všechna

Denně 5 g na každých 10 kg tělesné hmotnosti,
přidávejte do jídla. Jedna odměrka odpovídá cca 1,5 g.

Pro dlouhodobou
výživovou podporu
funkcí jater a ledvin.
Složení:
Ovocný ocet, šťáva z černého bezu,
šťáva z červené řepy, tekuté fermentované obilí, dextróza, laktóza,
extrakt z kopřivy, jitrocelový extrakt
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.......................................................... < 0,3 %
hrubá vláknina..................................................... < 0,5 %
hrubý popel............................................................... < 0,4 %
hrubý tuk........................................................................ < 0,2 %
vlhkost..........................................................................................93 %
Doplňkové látky na 1 kg:
Konzervační prostředek: kyselina
mléčná E270 10000 mg; senzorické
doplňkové látky: tinktura z
ginkga 5300 mg, tinktura z artyčoku
2200 mg

Regenerátor
organismu Dog Fit
cdVet Regenerátor organismu Dog Fit je tekutý
doplněk stravy s bylinnými, ovocnými a zeleninovými
extrakty, které jsou důležité zejména pro zaopatření
detoxikačních orgánů (játer a ledvin) a trávicí systém.
Optimální stav detoxikačního a trávicího ústrojí je
nejdůležitější podmínkou pro všechny metabolické
procesy a pro stav kůže a srsti.
Balení

Doporučené dávkování

všechna

3–7 ml na 10 kg tělesne hmotnosti 1x denně, alespoň po 6
tydnů a maximalně po 3 měsíce, podávejte zamíchané do krmiva.

Balení
100 ml
250 ml

500 ml

Pro okamžitou podporu
jater a ledvin.
Složení:
Extrakt z kopřivy, extrakt z divoké
macešky, extrakt z měsíčku, extrakt
z arniky.
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.......................................................... < 0,3 %
hrubá vláknina..................................................... < 0,5 %
hrubý popel............................................................... < 0,4 %
hrubý tuk........................................................................ < 0,2 %
vlhkost..........................................................................................93 %
Přísady na 1 kg:
Kyselina citronová E 330 47,5 g,
kyselina mléčná E 270 47,5 g;
senzorické doplňkové látky: tinktura
z: ginkgo 71 g, ostropestřec
mariánský 23,5 g, bříza 11,9 g,
zlatobýl 23,5 g

Čistič orgánů
Toxisan
cdVet čistič orgánů Toxisan je tekutý doplněk stravy,
který se skládá z bylin a rostlinných výtažků, které
jsou důležité zejména pro zásobování detoxikačních
orgánů, jako např. játra a ledviny. Optimální stav
detoxikačních orgánů je nejdůležitější podmínkou
pro všechny metabolické procesy a stav kůže a srsti.
Balení

Doporučené dávkování

všechna

Podle potřeby po dobu 8 týdnů denně
1–5 ml do krmiva.

Balení
50 ml

Tipy od expertů:
osvědčený produkt v našem detoxikačním
programu (viz strana 15 a 16).

100 ml
250 ml

LÁTKOVÁ VÝMĚNA
JÁTRA / LEDVINY
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Doplňkové krmivo pro psy,
kočky a jiná domácí zvířata
k výživové podpoře
imunitního systému
při infekcích.
Složení:
Propolisový prášek, bobule
rakytníku řešetlákového,
spirulina, hluchavka, fazolové
lusky, přeslička, ostružiny, listy
meduňky, sadec,
kořen ženšenu, vinné listy,
dubová kůra, vrbová kůra, květy
heřmánku.
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein................................................................. 4,1 %
hrubý tuk............................................................................ 14,6%
hrubá vláknina............................................................ 2,8 %
hrubý popel..................................................................43,8 %
vápník......................................................................................1,01%,
fosfor..........................................................................................0,07 %
sodík............................................................................................ 0,70%
popel nerozpustný
v kyselině chlorovodíkové.......................46 %

PropolisHerbal
cdVet Propolis Herbal je čistě
přírodní výživový doplněk a může
se podávat všem druhům zvířat.
Balení

všechna

Doporučené dávkování
kočka

do 5 kg

přes 5 kg

přes 20 kg

½-1
odměrka

½-1½
odměrky

1 odměrka na 5 kg
tělesné hmotnosti

1 odměrka na 10 kg
tělesné hmotnosti

Podávejte jednou denně po krmení. 1 odměrka odpovídá cca 1 g.
Kvůli vyššímu obsahu bentonit montmorillonitu může toto doplňkové
krmivo zaujímat maximálně 4,4 % z denního přídělu krmiva.

Přísady na kg:
technologické doplňkové látky:
bentonit montmorrilonit E 558 450 g

Balení
15 g
35 g
75 g
150 g

Pomoc pro náš imunitní systém,
vitalita pro organismus.

Přestože naše zvířata stále přicházejí do styku s bakteriemi, viry a plísněmi,
zůstávají zdravotně v pořádku. Aby tělo poskytovalo tuto službu,
imunitní systém musí být neustále ve střehu. Stres, vlivy prostředí a
přirozený proces stárnutí mohou imunitní systém a obranyschopnost
organismu oslabit.
Propolis je včelí produkt, který se používá jako stavební materiál pro
úl a je složený z mnoha různých látek jako například vitamíny,
aminokyseliny, mastné kyseliny, stopové prvky a flavonoidy.
Hodnotné složky podporují nejen imunitní systém,
ale jsou v těle požadovány i pro různé metabolické
procesy. Dále propolis obsahuje cenné minerální
látky a stopové prvky jako hořčík, vápník, křemík,
Klouby / Šlachy
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zinekVazy
a železo.

Doplňkové krmivo
pro psy, kteří mají
citlivé zažívání.

ToxiVet® sorb

Složení:
Pivovarské kvasnice, kořen pýru
plazivého, malinové listí.

Při průjmu může být pro podporu použit také v kombinaci s
cdVet Aktivním střevem.

Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.............................................................13,7 %
hrubý tuk.................................................................................4,4%
hrubá vláknina............................................................ 7,1 %
hrubý popel..................................................................34,5 %
vápník......................................................................................0,79 %
fosfor..........................................................................................0,28 %
sodík...........................................................................................0,15 %
popel nerozpustný v kyselině
chlorovodíkové......................................................25,0 %

cdVet ToxiVet sorb obsahuje mimo jiné
stopové prvky a esenciální aminokyseliny
a kromě toho také podporuje ochrannou
slizovou vrstvu střev a tím i jejich
nespecifický imunitní systém. ToxiVet sorb
se také stará o přirozenou vazbu toxinů v
trávicím traktu.

Přísady na 1 kg:
Technologické doplňkové látky:
bentonit montmorillonit E 558
-350 g

Balení

Balení

všechna

150 g

Doporučené dávkování
pod 10 kg

10–35 kg

přes 35 kg

½ čajové lžičky

1 čajová lžička

1 ½ čajové lžičky

1 čajová lžička odpovídá cca 4,5 g.
Podávejte podle potřeby alespoň 3 dny, 1–2x denně.

LÁTKOVÁ VÝMĚNA
JÁTRA / LEDVINY
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Doplňkové krmivo pro
psy a kočky pro speciální
krmení zvířat s citlivými
močovými cestami.
Složení:
Extrakt z hroznových jadérek,
hluchavka, fazolové lusky, listy z
ostružiny, přeslička, propolis, meduňka, dubová kůra, vrbová kůra,
ženšen, sadec, vinné listy,
heřmánek
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.............................................................14,5 %
hrubý tuk............................................................................... 1,6 %
hrubá vláknina........................................................25,1 %
hrubý popel..................................................................18,6 %
popel nerozpustný v kyselině
chlorovodíkové............................................................10 %
Přísady na 1 kg:
technologické doplňkové látky:
křemelina E551c 75g

Urologická
směs
Optimální dodávka vitamínů, stopových prvků,
aminokyselin a vybraných bylin podporuje
fyziologické funkce orgánů a metabolické procesy
i močové cesty.
cdVet Urologická směs obsahuje celou
řadu vysoce kvalitních bylin a minerálů. Mají
močopudné a protizánětlivé účinky, a tak
podporují vylučování negativních bakterií, které jsou často
zapojeny do problému s močením.
Balení

Balení
12,5 g

psi 2–15 kg

psi 15–30 kg

psi nad 30 kg

1 špetka

½–1 odměrka

1–2 odměrky

2–3 odměrky

všechna

30 g
80 g

Podávejte po 14–30 dní jednou denně. 1 odměrka odpovídá cca 1 g.

150 g
450 g

LÁTKOVÁ VÝMĚNA
JÁTRA / LEDVINY

Doporučené dávkování
kočky a malí
psi do 3 kg
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Doplňkové krmivo
z aromatických látek pro
psy a kočky pro nutriční
podporu při nervozitě a
před stresovými situacemi.
Složení:
Směs aromatických látek. Výtažky z
třezalky tečkované, meduňky.

Balení
20 ml

Antistress Calma
Vysoké požadavky ve všech oblastech života, stres a
napětí nás provázejí každým dnem. Nervový systém
je často namáhán, emocionální a fyzická síla se tak
dostává neustále pod tlak. To přináší tělu a mysli
neklid, způsobuje tím nevyváženost a vyvolává
úzkost.
Díky třezalce tečkované, která obsahuje hyperforin
v kombinaci se seskviterpeny z meduňky může cdVet Antistress
Calma ve stresových situacích užitečně doplnit přírodní krmení.

100 ml
250 ml

Doplňkové krmivo pro psy a
kočky náchylné k nervozitě,
úzkosti a stresu.
Složení:
Mořské řasy,sladové klíčky,listy
meduňky lékařské, kořen pivoňky,
třezalka tečkovaná, pivovarské
kvasnice
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.............................................................13,9 %
hrubá vláknina............................................................ 9,2 %
hrubý tuk............................................................................... 1,7 %
hrubý popel..................................................................31,1 %
popel nerozpustný v kyselině
chlorovodíkové................................................................ 7 %

Balení
180 g

Balení

Doporučené dávkování

všechna

Podávejte 15 až 30 min. před stresovou situací
v závislosti na hmotnosti 2–20 kapek.
Znovu podávejte dle potřeby cca po 2 hodinách.

Výživa nervů
Stres je zcela normální reakce těla. Jedním
z mnoha faktorů, které mohou vyvolat
dlouhodobý stres, je nedostatečná výživa.
Tento přípravek obsahuje celou řadu vitamínů,
minerálních látek a sekundárních rostlinných
látek, ze kterých mohou těžit nervózní,
neklidná nebo podrážděná zvířata. Přípravek
nemá negativní vliv na bdělost zvířete.
Kvůli jemné receptuře cdVet Výživy nervů lze první účinek
očekávat až po 8 dnech. Tato doba by měla být respektována
zejména v situacích, které negativně ovlivňují stav zvířete, jako
např. dlouhé cesty, nové prostředí nebo neznámý hluk.

450 g

Balení

Doporučené dávkování
kočky

všechna

NERVOZITA
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malí psi

střední psi

velcí psi

¾ odměrky
1 odměrka
¹/³ odměrky ½ odměrky
Doba krmení je 30–60 dní, v případě potřeby delší.
Jedna odměrka odpovídá cca 5,5 g.
Poznámka: Efekt z velké části končí po 8 dnech po ukončení užívání.
Tento produkt není vhodný pro agresivní zvířata.

Přípravek pro důkladnou
a šetrnou péči v okolí očí.

®

Složení:
Růžová voda, roztok chloridu
sodného.

Oční péče

Pro jemné a účinné čištění v okolí očí.
VeaVet Oční péče může být použita také
pro dodatečnou péči při zánětu spojivek.

Balení
20 ml

Balení

Doporučené použití

všechna

Držte lahvičku v bezpečné vzdálenosti
od oka, zmáčknutím dávkovače aplikujte
na spojivkový váček 1–2 kapky, připadné
nečistoty na krajích očí pečlivě otřete.

Pečující přípravek. Zubní
krém a pečující prostředek
v jednom produktu.
Složení:
Organický konopný olej, zeolit,
prášek z vaječných skořápek,
extrakt z grapefruitových jadérek,
kadidlový olej, šalvějový olej,
badyánový olej, fenyklový olej,
tymiánový olej, hřebíčkový olej

Balení
35 g

®

Gel

DentaVet Gel na zuby, jemná zubní péče pro
Vaše zvířata. Také u psů a koček by měla být
pravidelná stomatologická péče považována
za samozřejmost. Stejně jako u lidí, může i jim
vznikat plak a zubní kámen. Ne každé zvíře si v
klidu nechá čistit zuby a manipulovat s kartáčkem
v tlamě.
Zde nabízí DentaVet Gel na zuby vynikající alternativu. Jednoduchá
aplikace (krátké použití, čištění už dělá zvíře samo), se stává denní
zubní péče záležitostí bez stresu. Také vysoce kvalitní ingredience
zajišťují přínos této péče. Zeolit, jako mnoho minerálních zemin,
působí jako čistě přírodní filtr. Má schopnost harmonizovat vnitřní
flóru úst tím, že na sebe váže bakterie a kyseliny.
Skrze přírodní, jemné částečky skořápek je povlak jemně
odstraněn, bez poškození citlivé zubní skloviny. Tato
kombinace, spolu s esenciálními oleji z kadidla a fenyklu, jemně
odstraňuje zubní povlak a proniká hluboko do ústní dutiny.
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Balení

Doporučené použití

všechna

Dvakrát týdně nanášejte rovnoměrně
na všechny zuby a dásně.
Nedostatek zubní péče nebo ústní péče s
nevhodnými produkty mají často za následek
záněty dásní a záněty dutiny ústní. cdVet Gel
na zuby obsahuje přírodní pečující látky, které
pozitivně ovlivňují ústní hygienu. Při pravidelném
používání jsou zuby jemně očištěné a chráněné
před plakem. Také se redukuje zápach z úst.

Sprej
na ústní hygienu

Pečující prostředek.
Přírodní pečující sprej
pro zdravou ústní flóru.

®

Složení:
Voda, měsíčkový olej, přírodní
emulgátor, olej z kadidlovníku,
olej z borovice.

Bakterie a plísně často tvoří ústní flóru, která negativně
ovlivňuje zdraví. Zánět dásní, zánět dutiny ústní,
vznik zubního kamene, a také ztráta zubů jsou často
přímé důsledky - ztráta chuti k jídlu, bolest v čelistech,
nepříjemný zápach z úst, ale ani další zatoulaná ohniska
nákazy v těle bohužel nejsou neobvyklá. Proto je
optimální péče a ústní hygiena zejména u citlivých zvířat
důležitým přínosem pro zdraví a pohodu.

Balení
20 ml
50 ml

Denta Vet Sprej na ústní hygienu obsahuje vzácné oleje
z měsíčku, kadidlovníku a borovice.
• vyživuje zuby a dásně
• zbavuje zápachu a posiluje dásně
• poskytuje efektivní doplněk zubní a ústní hygieny

Pečující prostředek.
Přírodní pečující olej
pro zdravou ústní flóru.

Balení

Doporučené použití

všechna

Podle potřeby použijte několikrát denně,
nastříkejte na zuby a dásně.

Olej
na zuby a dásně
®

Složení:
Organický konopný olej, organický
arganový olej, olej z kadidlovníku,
šalvějový olej, badyánový olej,
fenyklový olej, tymiánový olej,
hřebíčkový olej

Balení
20 ml

Bakterie a plísně často tvoří ústní flóru, která negativně
ovlivňuje zdraví. Zánět dásní, zánět dutiny ústní, vznik zubního
kamene, a také ztráta zubů jsou často přímé důsledky - ztráta
chuti k jídlu, bolest v čelistech, nepříjemný zápach z úst, ale ani
další zatoulaná ohniska nákazy v těle bohužel nejsou neobvyklá.
Proto je optimální péče a ústní hygiena zejména u citlivých zvířat
důležitým přínosem pro zdraví a pohodu.
dentaVet Olej na zuby a dásně obsahuje vzácné oleje
z kadidlovníku, šalvěje, badyánu, fenyklu, tymiánu a hřebíčku.
• vyživuje zuby a dásně
• zbavuje zápachu a posiluje dásně
• poskytuje efektivní doplněk zubní a ústní hygieny
• působí dlouho díky olejovité konzistenci
• bezhlučné sprejování, proto je vhodný i pro citlivá zvířata
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Balení

Doporučené použití

všechna

Dle potřeby, jednou denně nasprejovat
na zuby a dásně.

Doplňkové krmivo pro psy.
Pomáhá se zápachem
z úst díky vysokému
obsahu chlorofylu.
Složení:
Petržel, travní a bobovité rostliny,
byliny, mořská řasa ascophyllum
nodosum, listy šalvěje, chlorela
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.............................................................14,8 %
hrubý tuk............................................................................... 3,0 %
hrubý popel..................................................................18,9 %
hrubá vláknina........................................................10,9 %
popel nerozpustný v kyselině
chlorovodíkové......................................................10,2 %

Balení
100 g
350 g

®

Osvěžovač dechu
Těžko může něco narušit vztah člověka se
zvířetem natolik, jako nepříjemný zápach z
úst. DentaVet osvěžovač dechu byl vyvinut
právě kvůli tomuto problému. Jednou z
nejvýraznějších vlastností chlorofylu je jeho
silná schopnost vázat zápach. S petrželkou a s
řasou chlorellou jsme spojili dva bohaté zdroje.
Chlorofyl může také výrazně oslabit pach
hárajících fen, a tím udržet psy na uzdě. Může
také při silné „vlastní vůni“ psa jeho zápach výrazně zlepšit.
Dále bylo zjištěno, že řasa kelpa (Ascophyllum nodosum), která
patří mezi hnědé řasy rozšířené v severním Atlantiku, zabraňuje
tvorbě bakteriálního biofilmu, nebo ho dokonce
může odstranit. To znamená, že brání tvorbě zubního plaku.
Balení

Doporučené dávkování

všechna

2–3 krát týdně psům do 15 kg tělesné hmotnosti 2–6 odměrek,
psi od 15 kg tělesné hmotnosti 6–10 odměrek,
1 odměrka odpovídá cca 1 g

Pečující prostředek.
Šetrné čištění a přirozená
péče, pro psa a kočku.
Složení:
Voda, Cocamidopropyl Betaine
(přírodní tenzid), Lauryl Glucoside
(přírodní tenzid), Methylpropanediol
(přirozené rozpouštědlo), CocoGlucoside (přírodní tenzid), Carprylyl
Glycol (rostlinná ošetřující látka),
Citrus Grandis Peel Oil (éterický olej),
Cymbopogon Winterianus Herb Oil
(éterický olej), Geraniol (éterický
olej), Phenylpropanol (vonná látka s
antimikrobiálním účinkem), Sodium
Hydroxide (hydroxid sodný)

Balení
200 g
1000 g
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®

šampón

Pečující

VeaVet pečující šampón je šampón, který je vhodný při
speciální péči o srst. Dodává srsti lesk a hustotu, zlepšuje
strukturu chlupů a podporuje elasticitu a česání srsti. Doplněním
chybějících látek přirozenou cestou pečuje také o zdraví
pokožky. Díky hydratačním účinkům a pH, které je
přizpůsobené zvířecí pokožce, ji pomáhá zklidňovat.
VeaVet pečující šampón je vysoce koncentrovaný, v
použití spořivý, a ředí se v poměru 1:5.
Zlepšuje strukturu srsti, podporuje pružnost
a vyčesávání chlupů.
• Zvyšuje lesk srsti.
• Zklidňuje a hydratuje.
• pH 7.
• Velmi vydatný (ředění v poměru 1:5).
Balení

Doporučené použití

všechna

Před použitím zřeďte v poměru 1:5. Vmasírujte do
vlhké pokožky a poté důkladně opláchněte.

Pečující prostředek.
Šetrné čištění a přirozená
péče, pro citlivého psa
a kočku.
Složení:
Voda, PEG- 40 hydrogenovaný
ricinový olej, měsíčkový olej,
neemový olej, hřebíčkový olej, olej
z pelargonie, levandulový olej,
tymiánový olej, šalvějový olej, olej
z listů arniky, kadidlový olej

Balení

Jemná
ušní péče
®

Čistě přírodní produkt pro péči o vnější oblast uší.
Ucho je primární smyslový orgán psa, bohužel i zde
se často setkáváme s problémy. U silně zarostlých,
převislých uší může být čištění obzvláště složité.
Ušní maz se špatně dostává ven, nebo také vůbec,
a to může vést k zablokování zvukovodu. Kožní maz a
ušní maz tvoří dobrou živnou půdu pro plísně
a bakterie.

20 ml

Prostřednictvím pravidelného jemného čištění
s VeaVet Jemnou ušní péčí se vytváří prostředí,
které je nepříznivé pro plísně a bakterie,
a těmito podmínkami působí proti opakovaným
ušním problémům.
VeaVet Jemná ušní péče je bez čajovníkového oleje,
a proto je vhodná zejména pro kočky.
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Balení

Doporučené použití

všechna

Denně 1–2 kapky do každého ucha.

Pečující prostředek.
Péče o citlivou a namáhanou
pokožku, obzvláště vhodný
pro kočky.
Složení:
Voda, PEG-40 hydrogenovaný
ricinový olej, sůl z Mrtvého moře,
jojobový olej, měsíčkový olej,
levandulový olej, borový olej, aloe
vera, kadidlový olej

Balení

Pečující
minerální sprej
®

VeaVet Pečující minerální sprej je přírodní pečující
prostředek na srst a kůži, který je zvláště vhodný pro
citlivá zvířata pro podporu regenerace pokožky. Při
pravidelném používání vytváří prostředí nepříznivé
pro plísně a bakterie.

20 ml

Namáhaná kůže může být pozitivně ovlivněna solí
z Mrtvého moře a kadidlovým olejem. V kombinaci
se zklidňujícími vlastnostmi měsíčku a jojobového
oleje je pokožka přirozeně vyživována.

100 ml
500 ml

Levandulový a borový olej, jejichž vlastnosti
podporují regeneraci kůže, dělají z VeaVet
Pečujícího minerálního spreje perfektní
prostředek pro namáhanou pokožku, který je
vhodný i pro kočky.
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Balení

Doporučené použití

všechna

Postižené oblasti ošetřete
1–2 krát denně rozprašovačem.

Repelent. Čistě přírodní
čištění a péče o podrážděné
uši, vhodný mj. při napadení
roztoči.
Složení:
Olej z citronového eukalyptu; účinná
látka Geraniol (organická sloučenina
éterického oleje)

Balení
20 ml

Eukalyptový
čistič uší
Eukalyptový čistič uší je přirozená kompozice
éterických olejů na obranu proti ušním roztočům a k
čištění a péči o podrážděné a citlivé vnější zvukovody
u psů a koček.
Ušní roztoči jsou pro naše zvířata nepříjemným
problémem. Roztoči rádi hnízdí ve vnějším zvukovodu
a ve vnitřním uchu. Napadení často doprovází silné
svědění.

Bezpečnostní informace:
Biocidy používejte bezpečně.

Zvířata často třepou hlavou a mohou se dokonce
škrábat do krve. Dále se tvoří velké množství
červenohnědého až černého ušního mazu.
Eukalyptový čistič uší je přirozenou obranou proti těmto
škůdcům, bez zatěžování organismu toxiny.
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Balení

Doporučené použití

všechna

Po 3 týdny jednou denně, poté 1–2 krát týdně
dokud nedojde ke zlepšení.

Prostředek pro jemné
čištění a zklidňující péči.
Složení:
Voda, levandulový olej,
olej z čajovníku, neemový olej,
olej z pelargonie, polysorbát 20

Ušní péče
levandulová
cdVet Ušní péče levandulová je vhodná pro důkladné,
jemné čištění a zklidňující péči o uši (zvukovod a vnější
ucho), i při napadení roztoči.

Balení
20 ml

cdVet Ušní péče levandulová působí systematicky v
celém uchu, sama se dostává až hluboko do zvukovodu.
Tím je dosaženo zvláště hlubokého a trvalého čištění uší.
V některých úporných případech může být prodlouženo
období používání, protože musí být vyčištěny „kontaminované
lokality“ často až hluboko uvnitř ucha. Běžné přípravky do
hlubších oblastí neproniknou.
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Balení

Doporučené použití

všechna

Hlavu zvířete jemně nakloňte a kápněte
1–3 kapky podle velikosti zvířete do vnějšího zvukovodu.
Opatrnou masáží pomůžete zlepšit účinnost.
Uvolněnou špínu a ušní maz pak zvíře samo vytřepe.
Po 3 týdny používejte jednou denně, poté 1–2 x týdně
dokud nedojde ke zlepšení.

Pečující prostředek. Péče
o křehké a popraskané
tlapky při vysoké námaze
jak v létě, tak i v zimě.
Složení:
Mandlový olej, levandulový olej,
šalvějový olej.

Balení
10 ml

Pečující prostředek.
Intenzivně pečuje o
popraskané a suché tlapky.
Optimální pro následnou
péči o zraněnou pokožku.
Složení:
Kokosový olej, slunečnicový olej,
jojobový olej, včelí vosk,
čajovníkový olej.

Péče o tlapky
V zimě nebo v létě! Tlapky našich miláčků musí něco
vydržet. Ať už se jedná o drobné a ostré ledové částice
a posypové soli používané v zimních měsících, nebo o
horké chodníky, asfaltové cesty a písečné pláže během
koupací sezóny. Pro citlivé tlapky představují tyto
extrémy skutečnou výzvu.
Naše VeaVet Péče o tlapky s mandlovým,
levandulovým a šalvějovým olejem chrání a pečuje o tlapky
našich miláčků při vysoké námaze, pod kterou se mohou dostat
zejména v zimě a v létě.
Díky obsaženým pečujícím olejům jsou kůže i povrch
srsti před vnějšími vlivy chráněny jemnou vrstvou (film vytvářející
efekt). Vzhledem ke svým cenným éterickým vlastnostem
má levandulový olej pozitivní vliv na citlivou a popraskanou
pokožku. Podobně je také šalvějový olej vhodný pro další
terapeutickou péči.
Díky rychlému vstřebávání cdVet Péče o tlapky nezůstávají na
tlapkách žádné zbytky, takže na hladkých površích nevzniká
zvýšené riziko úrazu, ani nezůstávají mastné skvrny na koberci
apod.
Balení

Doporučené použití

všechna

Po kapkách naneste na tlapky a vmasírujte.

Balzám na kůži
& tlapky
cdVet Balzám na kůži a tlapky pro přírodní péči
o suchou, šupinatou a citlivou pokožku.
Použití:
• na ochranu tlapek proti vlivům vnějšího prostředí
• je vhodný zejména pro přirozenou péči o suchou, popraskanou
pokožku, stejně tak pro péči o přecitlivělou kůži, na dohojení
drobných (již zacelených) ranek díky TeaTree odpuzuje hmyz

Balení
75 ml
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Balení

Doporučené použití

všechna

Tlapky nebo postiženou kůži nakrémujte několikrát denně.

Repelent.
Dlouhodobá ochrana
proti klíšťatům.
Čajovníkový odpuzovač
Složení:
Čajovníkový olej, jojobový olej,
levandulový olej, olej z pelargonie
Účinná látka:
Geraniol baua Reg číslo N-47639

Balení
10 ml
Levandulový odpuz. klíšťat jemný
Složení:
Alkohol, neemový olej, olej z
pelargonie, levandulový olej, olej
z manuky, badyánový olej
Účinná látka:
Geraniol baua Reg číslo N-47640

Balení
10 ml
Bezpečnostní pokyny:
Biocidy používejte bezpečně. Před
použitím si vždy přečtěte etiketu.

Čajovníkový odpuzovač
Levandulový odpuzovač
klíšťat jemný
Přírodní alternativa ke konvenčním metodám na odpuzování
hmyzu (např. klíšťata, blechy, roztoči).
Prostřednictvím vybrané kombinace éterických olejů splňuje
cdVet Čajovníkový odpuzovač / Levandulový odpuzovač
klíšťat jemný všechny požadavky na alternativu k obvyklým
jedovatým insekticidům.
• ochrana proti klíšťatům, blechám, roztočům a vším
• spolehlivě chrání a odpuzuje
• snadná manipulace
• čistě rostlinné přísady
• dlouhodobá ochrana
K rozvinutí plné účinnosti dochází po 3 týdnech
při každodenním používání, později pak stačí
aplikovat 1–2 x týdně.
Čajovníkový odpuzovač
Balení

Doporučené použití

všechna

Podávejte po dobu 3 týdnů denně 1 kapku,
prstem vetřete do obou uší (na ušní čípek), nebo vetřete
mezi lopatky a na kořen ocasu (přímo na kůži).
Poté 1–2x týdně podle potřeby.
Levandulový odpuz. klíšťat jemný

VNĚJŠÍ
ANTIPARAZITIKA
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Balení

Doporučené použití

všechna

Podávejte po dobu 3 týdnů denně 1 kapku,
prstem vetřete do obou uší (na ušní čípek),
nebo vetřete mezi lopatky a na kořen ocasu
(přímo na kůži). Poté 1–2 x týdně podle potřeby.

Repelent. Koncentrovaný
šampon, s antiparazitními
účinky.
Složení:
Voda, Cocamidopropyl
Betaine, Lauryl Glucoside,
Methylpropanediol, Coco-Glucoside,
Carprylyl Glycol, Citrus Grandis
Peel Oil, Cymbopogon Winterianus
Herb Oil, Geraniol, Phenylpropanol,
Sodium Hydroxide; účinná látka:
geraniol

Antiparazitní
šampon
Šampon s antiparazitním účinkem, s geraniolem.
Díky kombinaci obsažených éterických olejů nabízí
Antiparazitní šampon alternativu k běžným syntetickým
toxickým biocidům.

Balení
200 ml
1000 ml
Bezpečnostní upozornění:
Biocidy používejte bezpečně.
Před použitím vždy čtěte označení
a produktové informace. Zabraňte
kontaktu s očima!

VNĚJŠÍ
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• obsahuje jedinečnou rostlinnou účinnou látku geraniol
• šampon nenarušuje přirozené pH zvířecí
pokožky (pH 7)
• na obsažené látky nevznikají rezistence
• maximální ochrana před blechami, roztoči a dalšími parazity
• odpuzuje nežádoucí parazity a zabraňuje
novému napadení
VHODNÉ PRO KOČKY
• je vhodný i pro štěňata a mladé psy
• má rychlý nástup účinků
• příjemná vůně z éterických olejů
Balení

Doporučené použití

všechna

Před použitím zřeďte šampon 1:5 s vodou.
Vmasírujte do vlhkého kožichu. Po 2–3 minutách
dobře opláchněte. Následně postup zopakujte
a nechte zvíře cca 5 minut stát v pěně.
Poté opět dobře opláchněte.

®

Repelent. Na obranu proti
obtížnému hmyzu.
Složení:
Eukalyptový citronelový olej;
Účinné látky: Geraniol baua Reg
číslo N- 49505

Balení
100 ml

Citronelový odpuzovač je repelent, který je vyrobený z čistě
přírodních surovin.

500 ml
1000 ml
5000 ml
Bezpečnostní pokyny:
Biocidy používejte bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte
etiketu. Zabraňte kontaktu s očima!

Repelent. Na přirozenou
obranu proti roztočům
a hmyzu, stejně tak jako
pro intenzivní čištění
a péči v problémových
situacích.
Složení:
Eukalyptový citronelový olej;
Účinné látky: Geraniol baua Reg
číslo N- 49506

Balení
50 ml
100 ml
500 ml
Bezpečnostní pokyny:
Biocidy používejte bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte
etiketu. Zabraňte kontaktu s očima!
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Prostřednictvím své kombinace éterických olejů splňuje
Citronelový odpuzovač všechny požadavky na alternativu
k obvyklým jedovatým biocidům.
• má široké uplatnění jak doma, tak i na dvorku,
ve stodole, v práci, atd.
• obsahuje jedinečnou rostlinnou látku Geraniol
• má rychlý nástup účinku
• je biologicky rozložitelný
• nevznikají rezistence
• maximální ochrana proti blechám, klíšťatům,
mouchám, a dalším škůdcům
• odpuzuje nežádoucí parazity a zabraňuje
novému napadení
• je vhodný i pro mladé psy a štěňata
• příjemně voní díky éterickým olejům
Balení

Doporučené použití

všechna

Jednoduše nastříkejte rovnoměrně v tenké
vrstvě na celou srst zvířete nebo na oděv;
použití je univerzální.

Přípravek
proti roztočům
Kožní problémy způsobené roztoči a všenkami jsou
běžné u mladých a starších zvířat. Spouštěcími faktory
jsou také oslabený imunitní systém, problémy s výměnou
srsti anebo s látkovou výměnou.
Přípravek proti roztočům zvíře brání přirozenou cestou,
a to bez zbytečného zatěžování organismu toxiny.
Balení

Doporučené použití

všechna

Jednoduše nasprejujte postiženou kůži 1–2 krát
denně proti směru růstu srsti a eventuelně vmasírujte.

Repelent. Čistě přírodní
obrana před klíšťaty,
dlouhodobá ochrana
pro psa a kočku.
Účinná látka:
Geraniol 3,0g/l Reg číslo N-66754

Balení
10 ml
50 ml
Bezpečnostní pokyny:
Biocidy používejte bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte
etiketu. Zabraňte kontaktu s očima!

Repelent. Na intenzivní
obranu proti klíšťatům.
Složení:
Olej z citronového eukalyptu;
Účinné látky: Geraniol baua Reg
číslo N- 46301

Balení
20 ml
50 ml
Bezpečnostní pokyny:
Biocidy používejte bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte
etiketu. Zabraňte kontaktu s očima!

Odpuzovač klíšťat
SpotOn
cdVet Odpuzovač klíšťat SpotOn je přírodní
repelent, alternativa k chemickým biocidním
přípravkům. Přípravek nabízí dlouhodobou ochranu
všem obratlovcům, hodí se i pro kočky a mladé psy.
Účinnost zajišťují obsažené hodnotné éterické oleje,
které jsou bohaté na aromatické složky. Tyto složky
hmyzu naleptávají dýchací ústrojí a odpuzují ho.
Stejně jako Levandulový nebo Čajovníkový
odpuzovač lze ZeckEx Spot On nanášet na ušní čípky
(bližší popis je níže) nebo jej můžete aplikovat i na
pokožku mezi lopatky a na kořen ocasu.
Balení

Doporučené použití

všechna

Použití u psů a koček: Po dobu tří týdnů u malých psů a koček: 2 x týdně,
u středních psů: každý druhý den, u velkých psů: denně vždy 1 kapku na prst
a vmasírovat na oba ušní čípky nebo po jedné kapce kápněte na prst a vmasírujte do pokožky mezi lopatkami a na kořen ocasu
(přímo na pokožku).
Později aplikujte podle potřeby 1–2x týdně.

Sprej proti klíšťatům
Sprej proti klíšťatům je vysoce účinný sprej s dlouhodobým
účinkem. Zvíře je před klíšťaty chráněno přirozenou
cestou, bez chemických látek, pomocí vůně.
Tím se redukuje nebezpečí zakousnutí klíštěte při
procházce se psem, nebo při volném pohybu kočky.
• rychlý nástup účinku
• biologicky rozložitelný
• žádná rezistence
• příjemně voní díky éterickým olejům
Jako přirozená ochrana proti klíšťatům, a také prevence. Sprej
proti klíšťatům je přírodní alternativa k chemickým repelentům.
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Balení

Doporučené použití

všechna

1–2 krát denně před procházkou/volným
pohybem nasprejujte proti směru růstu srsti.

Výživová obrana proti
parazitům, podpora látkové
výměny pokožky.
Složení:
pivovarské kvasnice, strouhaný
kokos, petržel, semena černuchy
damašské.
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.............................................................23,2 %
hrubá vláknina............................................................ 4,8 %
hrubý tuk...........................................................................27,3 %
hrubý popel...................................................................... 6,5 %

ZeckEx Herbal
Zatímco mnoho psů na výskyt klíšťat
ani jiných parazitů prakticky netrpí,
existují psi,u kterých je obrana proti
hmyzu naopak velice obtížná. Někteří
psi mohou mít výraznější vlastní pach,
způsobený např. chybnou výživou,
resp. přetíženou látkovou výměnou
pokožky. Pokožka i srst ale mají velice
důležité funkce: slouží jako bariéra pro
vnější vlivy, jako je horko, chlad apod.

Balení
100 g
250 g
Samozřejmě se dá ZeckEx Herbal
kombinovat s dalšími biocidními
produkty jako je ZeckEx Spot
on, Sprej proti klíšťatům, nebo
Levandulový odpuzovač klíšťat.

ZeckEx Herbal je vyvinutý právě
pro takové případy. Obsažené bylinky a pivovarské kvasnice –
především různorodost vitamínů skupiny B – výživově podporují
látkovou výměnu pokožky a tím pozitivně přispívají k rozvoji
kožní flóry a také zlepšují pach psa. To pak může mít na parazity
odpuzující vliv.
Balení

všechna

Doplňkové látky na kg:
senzorické doplňkové látky:
olej z levandule 1g, olej z šalvěje 1g,
olej z rozmarýnu 1g

Balení
100 ml
500 ml
Tento olej samozřejmě můžete
kombinovat s ostatními cdVet
biocidními přípravky jako je
Odpuzovač klíšťat ZeckEx Spot
On neboSprej proti klíšťatům ZeckEx.
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pod 10 kg

10–35 kg

přes 35 kg

1–2 g

2–4 g

4–6 g

1 odměrka odpovídá cca 1g.

Přirozená podpora pokožky
proti klíšťatům.
Složení:
100% čistý olej z egyptské černuchy
damašské, lisovaný za studena v
kvalitě DAB (podle Německé lékařské
knihy)

Doporučené dávkování

Olej proti
klíšťatům
cdVet Olej proti klíšťatům výživově
podporuje tělu přirozenou schopnost
obrany před parazity, zvláště před klíšťaty.
Tato vyvážená receptura je vhodná ke
každodennímu podávání. Tento olej
nepatrně mění pach psa (kočky, koně) tak,
že se postupně stane pro klíšťata a další
parazity nezajímavým.
Balení

Doporučené použití

všechna

Psi, kočky: 2–6 kapek podle tělesné hmotnosti.

®
Speciální produkt na hubení
blech, roztočů a dalších
škůdců.
Složení:
Přirozeně získaná mikroelementární
hornina (používá se i v
potravinářství).
Účinné látky:
Silice/ křemelina baua Reg číslo
N- 46793

Prášek na hubení parazitů je vhodný k boji s hmyzem, jako jsou
blechy, roztoči, mravenci, atd., který se vyskytuje v obývacích
pokojích a uzavřených prostorech (např. v ptačích voliérách,
stájích a psích boudách).
• účinkuje čistě biofyzikálně, mechanicky
• bojuje proti blechám, klíšťatům a vším
• hubí spolehlivě
• snadná manipulace
• nezpůsobuje rezistence
• lze použít i přímo na srst zvířete

Balení
50 g
250 g
1500 g
5000 g
Informace:
Jedná se o produkt, který by podle
evropského krmivářského práva bylo
možné použít jako součást krmiva
všech druhů zvířat. To poukazuje na
jeho maximální bezpečnost.

VNĚJŠÍ
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Prášek na hubení parazitů je přírodní
rostlinno-minerální prášek. Působí čistě
fyzikálně tak, že způsobuje perforaci
hmyzího krunýře, a škůdce vysuší. Tento
účinek je dán díky zvláštní krystalové
struktuře horniny, která může do značné
míry absorbovat tekutiny a vosky. Hmyz jako jsou blechy, vši,
roztoči, atd. vysychají, jakmile přijdou do kontaktu s jemným
práškem. Ten musí být použitý a skladovaný v suchu. V případě
navlhnutí nechte insektoVet prášek otevřený na topení, aby
vyschnul.
Balení

Doporučené použití

všechna

V bytě: Co nejrovnoměrněji rozprašte. Především do koberce, na jeho
okraje, na fleecové podložky, do různých škvír, rohů, dutin; tence rozprašte
a příp. zapracujte.
Ve stáji: insektoVet prášek se dá nanést buď ručně, nebo pomocí tlakové
nádoby s rozprašovačem. Produkt se musí skladovat a používat v suchu,
jinak nemůže rozvinout svou účinnost. Balení po použití dobře uzavřete!
Pozor, světlé materiály se mohou zbarvit!

Repelent, insekticid
na hubení blech,
jejich larev, roztočů, klíšťat,
mšic, vší, atd.
Složení:
S účinnou látkou z listů rostliny
palmarosa geraniumgrases +
citronového eukalyptu
Účinná látka:
Geraniol 30g/l, Citriodiol 40g/l
Registr. č.: N-66155

Dezinfekční
čistič okolí
InsektoVet Dezinfekční čistič okolí je biocid z
čistě přírodních složek k hubení blech, jejich larev,
roztočů, klíšťat, mšic, vší, atd.
Díky své kombinaci z éterických olejů splňuje
InsektoVet Dezinfekční čistič okolí všechny
požadavky na alternativu k obvyklým jedovatým
insekticidům.

Balení
100 ml
500 ml
1000 ml

• široká škála použití jak doma, tak venku, ve stáji, v práci/dílně atd.
• obsahuje jedinečnou rostlinnou látku Geraniol
• rychlý nástup účinku
• biologicky rozložitelný
• nezpůsobuje rezistence
• maximální ochrana proti blechám, klíšťatům a dalšímu
škodlivému hmyzu
• bojuje proti parazitům a zabraňuje dalšímu napadení
• příjemná vůně díky éterickým olejům

Bezpečnostní pokyny:
Biocidy používejte bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte
etiketu.
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Balení

Doporučené použití

všechna

Jednoduše nastříkejte zasažené místo.

®
Pohlcuje nepříjemné pachy
jako je cigaretový kouř,
moč, výkaly, stelivo koček,
smetí, pot, atd., ve vzduchu
nebo na tkaninách.
Složení:
Voda, alkohol, bylinné výtažky.

Balení

AntiSmell
Zejména při vyšších teplotách vnímáme
nepříjemné pachy ještě silněji. Tam,
kde dříve pomáhaly pouze chemické
produkty, nabízí nyní cdVet příjemnější
variantu.
casaCare AntiSmell byl vyvinut pro
každodenní použití. Čistý rostlinný
produkt eliminuje organické pachy již za několik málo minut.
Nepříjemný pach je tak odstraněn. Obsažené látky odstraňují
nepříjemný zápach moči, výkalů, nebo kočičího záchodu díky
katalytickému rozkládání a starají se o příjemnou svěží vůni.

20 ml
100 ml
500 ml
5000 ml

Kromě toho se také používá proti nepříjemným pachům jako je
cigaretový kouř, pot, nebo zápach z odpadků.
casaCare AntiSmell je velmi univerzální a může být použit jak ve
vzduchu, tak i na tkaninách.
Pro odstranění nepříjemného zápachu pomocí casaCare
AntiSmell doporučujeme roztok jednoduše nasprejovat do
vzduchu, nebo přímo na zdroj zápachu. K tomu je
optimální vzdálenost od 20 do 30 cm.

SPEZIAL

ČISTOTA
& HYGIENA
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Balení

Doporučené použití

všechna

Jednoduše použitelné ve vzduchu, nebo přímo na zdroj zápachu,
nasprejujte ze vzdálenosti 20–30 cm

®
Absorbuje pachy, hloubkově odbourává moč a fekální
zápachy.
Složení:
Voda, mikroorganismy, enzymy.

Balení
100 ml
500 ml
5000 ml

SPEZIAL

UrinAttacke
casaCare Urin-Attacke všestranné
použití: sanitární oblasti, restaurace,
letiště, školy, sportovní a rekreační
zařízení, psí cvičiště, výstavní haly, zvířecí
výstavy, auta, byty, diskotéky, psí školky,
zvířecí hotely, velká shromáždění (např.
na záchodech) atd.
2- stupňová efektivní metoda:
• stupeň 1: Okamžitý účinek díky vysoce účinné absorbci zápachu
• stupeň 2: Dlouhodobý účinek díky mikroorganismům, které
odbourávají rušivé a silné pachy moči a výkalů.
Funkce:
• proniká do spár a spolehlivě zde odbourává silný zápach moči,
bez poškození
• mimořádně šetrné použití
• nezanechává skvrny!!
• použitelný ve všech veřejných a soukromých sanitárních
oblastech například ve školkách, školách, sportovištích a
parcích, atd.
Výhody:
• vhodný pro kočičí toalety, značkování psů, pomočený textil,
nábytek, atd.
• působí dokonce i na kočičí a psí pachy od moči a výkalů na
kobercích, dlažbách, podlahách, v autě, atd.
• nepoškozuje kohoutky, chrom, atd.
• vhodné pro vnitřní a vnější použití
• může být použit preventivně i při řešení problému
• je neškodný, i když zvíře ošetřené místo olízne
• spořivé v použití (malá spotřeba)

SPEZIAL

ČISTOTA
& HYGIENA
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Balení

Doporučené použití

všechna

Jednoduše nastříkat a nechat působit;
může být také přidán do vody na vytírání.

Hygienický a dezinfekční
prostředek.
Složení:
Voda upravená pomocí speciální
elektrolýzy, Natriumhypochlorid koncentrace <1% (usmrcuje bakterie
ve vodě během 15 až 30 minut).

Balení
100 ml
500 ml
1000 ml
5000 ml
10 l
Bezpečnostní pokyny:
Biocidy používejte bezpečně. Před
použitím si vždy přečtěte etiketu.

Přírodní čisticí prostředek
k intenzivnímu
odstraňování moči,
mastných a bílkovinných
nánosů.

500 ml
1000 ml
5000 ml

ČISTOTA
& HYGIENA

Využijte nyní této čistě přírodní víceúčelové
dezinfekce! S cdVet cdDes jemně čistěte a
dezinfikujte! cdVet cdDes je přírodní alternativa
k syntetickým dezinfekčním prostředkům. Díky
snadné manipulaci a rychlému působení je
cdVet cdDes nezbytnou součástí každé zvířecí
domácnosti.
Pomocí speciálního procesu elektrolýzy se vyrábí
z vody a soli tento vysoce účinný roztok, který se
po použití znovu rozkládá ve své výchozí látky.
Šetrné složení tak umožňuje jemné čištění a
desinfekci misek, ploch kde zvíře leží, nábytku,
dopravních košů, stejně tak předmětů, které přijdou do kontaktu
se zvířaty jako kartáče, obojky a hračky.
cdVet cdDes je rovněž neškodný, pokud se dostane do pitné
vody a proto je vhodný pro veřejné oblasti, jako jsou například
zvířecí útulky, zvířecí pensiony nebo kavárny, ve kterých se
zdržuje více psů a pije zde z jedné misky.
Balení

Doporučené použití

všechna

Nasprejujte postižené oblasti.

Ekologický
čistič BioClean
®

• povolen v potravinářství
• odstraňuje živnou půdu
choroboplodných zárodků
• šetrný k povrchům (kovy, laky, gumy,
plasty)
• odstraňuje mastnotu z jakýchkoli
materiálů
• možné použít ve vysokotlakém čističi
nebo např. do vody do ostřikovačů
• plně biologicky odbouratelný

Balení

SPEZIAL

cdDes®
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Balení

Doporučené použití

všechna

V závislosti na aplikaci řeďte v poměru od 1:2 do 1:40
Příklad: čištění chléva: 1:5–1:20; dojírna: 1:5–1:15; motorové bloky
nebo zbytky naolejovaného stroje: 1:5–1:20; krev, bílkoviny, tuky: 1:10;
ostřikovače, stěrače v domácnosti: 2–10 ml na 1 l vody; nouzové situace v
domácnosti, na farmě a na statku: naředěný do 1:7

Kompletní krmivo
pro aktivní, zdravé psy.
Bez obilnin, bez laktózy,
bez chemie.
Složení:
Brambory, maso a vedlejší
produkty živočišného původu
(15% jehněčí & ovčí moučka, 7%
krevní moučka, 6,1% hovězí tuk),
topinambur, moučka z mořských
ryb, karotka, pivovarské kvasnice,
šetrně lisovaný lněný olej, vápenaté
mořské řasy, mořské řasy, sladový
květ, nať kopřivy, březový list, nať
ostropestřce, kořen pampelišky,
extrahovaná hroznová jadérka,
rozmarýn.
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein...................................................................25 %
hrubý tuk...........................................................................10,2 %
hrubá vláknina............................................................ 5,1 %
hrubý popel...................................................................... 8,9 %
vápník.......................................................................................... 1,6 %
fosfor..........................................................................................0,87 %
Fit-Crock Active

Balení
2,25 kg
6 kg

®

Active
Active Mini
cdVet Fit-Crock Active/ Mini je čistě
přírodní kompletní krmivo pro psy
bez chemie. Vyvážené přírodní složky
poskytují rozsáhlé zaopatření; obsah
bílkovin v cdVet Fit-Crock Active/
Mini je záměrně spíše nižší, aby se
tolik nezatěžoval metabolizmus,
zatímco zvýšená potřeba esenciálních
aminokyselin je pokryta. Obsah tuku
tvoří tuk hovězí pro rychlou a lehce
disponibilní energii, a hodnotný,
za studena lisovaný rostlinný olej k
zaopatření esenciálními mastnými
kyselinami. Fit-Crock Active je vhodný především pro aktivní a
sportovní psy, např. lovecké psy nebo čilé, horlivé domácí psy.
Fit-Crock Active (Doporučené dávkování jako kompletní krmivo)

12,5 kg

Hmotnost
psů

Fit-Crock Active Mini

Balení

5–10 kg

10–20 kg 20–35 kg 35 -50 kg 50–65 kg

Denní dávka 30–100 g 75–150 g 100–250 g 200–300 g 250–400 g 300–500 g

2,25 kg
6 kg

Fit-Crock Active Mini (Doporučené dávkování jako kompletní krmivo)

12,5 kg

Hmotnost
psů
Denní dávka

PŘIROZENÁ
VÝŽIVA

1–5 kg
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1–5 kg

5–10 kg

10–20 kg

30–100 g

75–150 g

100–250 g

Kompletní krmivo pro psy.
Bez chemie, bez umělých
doplňkových látek.
Složení:
Kukuřice, maso a vedlejší produkty
živočišného původu (13,5% jehněčí
& ovčí moučka, 5% krevní moučka,
2% hovězí tuk), rýže, kukuřičné
klíčky, dřeň z řepy, mrkev, moučka
z mořských ryb, melasa, pivovarské
kvasnice, mléko a mléčné produkty,
přírodní za studena lisovaný sojový
olej, lněné semínko, zvápenatělé
mořské řasy, řasy, sladový květ,
nať kopřivy, březový list, nať ostropestřce, kořen pampelišky, extrahovaná hroznová jadérka, rozmarýn.
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein........................................................ 19,90 %
hrubý tuk...........................................................................7,20 %
hrubá vláknina........................................................3,25 %
hrubý popel..................................................................5,50 %
vápník......................................................................................1,20 %
fosfor..........................................................................................0,70 %
Fit-Crock Classic

Balení

®

Classic
Classic Mini
cdVet Fit-Crock Classic/ Mini
je čistě přírodní krmivo pro
psy. Zdrželi jsme se záměrně
přidávání syntetických vitamínů,
aby se zabránilo zbytečnému
zatížení organismu.
Vyvážené přírodní složky
poskytují rozsáhlé zaopatření,
stejně jako optimální výživu
přirozenou cestou. Vzorem je
pro nás příroda, podle které se
při vzniku receptury orientujeme.

velké
kousky

malé
kousky

Nižší obsah tuku a bílkovin v cdVet Fit-Crock Classic/ Mini
nabízí optimální nutriční základ, přičemž občasné přikrmování
masem je dobře snášeno a doporučeno.

2 kg
6 kg
15 kg

Fit-Crock Classic (Doporučené dávkování jako kompletní krmivo)

Fit-Crock Classic Mini

Hmotnost
psů

Balení

1–5 kg

5–10 kg

10–20 kg 20–35 kg 35 -50 kg 50–65 kg

1,75 kg

Denní dávka 50–100 g 100–200 g 200–300 g 300–400 g 400–500 g 500–600 g

4,5 kg
12,5 kg

Fit-Crock Classic Mini (Doporučené dávkování jako kompletní krmivo)
Hmotnost
psů
Denní dávka

PŘIROZENÁ
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1–5 kg

5–10 kg

10–20 kg

50–100 g

100–200 g

200–300 g

BEZ OBILNIN

®
Kompletní krmivo pro citlivé psy, bez obilnin, méně
bílkovin a tuku.
Složení:
Brambory, topinambur, maso a
vedlejší produkty živočišného
původu (10% jehněčí & ovčí
moučka, 5% krevní moučka,
4,8% hovězí tuk) mrkev, dřeň z
řepy, moučka z mořských ryb,
melasa, pivovarské kvasnice, lněné
semínko, zvápenatělé mořské řasy,
řasy, sladový květ, nať kopřivy,
březový list, nať ostropestřce, kořen
pampelišky, extrahovaná hroznová
jadérka, rozmarýn
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein........................................................ 19,90 %
hrubý tuk...........................................................................7,50 %
hrubá vláknina........................................................8,50 %
hrubý popel..................................................................4,80 %
vápník......................................................................................1,35 %
fosfor..........................................................................................0,75 %
Fit-Crock Sensitive

Balení
2,25 kg
6 kg
12,5 kg
Fit-Crock Sensitive Mini

Balení

Sensitive
Sensitive Mini
Pro speciální výživu psů s oslabenou
látkovou výměnou, bez obilnin,
vhodné např. k redukční dietě nebo
při problémech se zažíváním.
cdVet Fit Crock Sensitive / Mini
je čistě přírodní kompletní krmivo
pro psy. Záměrně se zříkáme
přidaných syntetických vitamínů,
aby se zbytečně nezatěžoval
metabolismus. Vyvážené přírodní
složky zajišťují široké zaopatření a
optimální výživu.

velké
kousky

malé
kousky

Naše šetrná výrobní metoda lisování za studena - bezpečně zajišťuje, že přírodní vitamíny a
mikro živiny zůstávají zachovány ve své původní formě, a tak jsou
organismu k dispozici v plné míře. Vzorem je pro nás příroda,
podle které se orientujeme. Obsah tuku a bílkovin je záměrně
nízký, aby krmivo vyhovovalo také psům s alergiemi a s narušenou
látkovou výměnou, stejně jako psům s nadváhou. To nabízí
optimální nutriční základ, přičemž občasné přikrmování masem v
přiměřeném množství je dobře snášené a doporučené.
Fit-Crock Sensitive (Doporučené dávkování jako kompletní krmivo)

2,25 kg

Hmotnost
psů

6 kg
12,5 kg

1–5 kg

5–10 kg

10–20 kg 20–35 kg 35 -50 kg 50–65 kg

Denní dávka 50–100 g 100–200 g 200–300 g 300–400 g 400–500 g 500–600 g
Fit-Crock Sensitive Mini (Doporučené dávkování jako kompletní krmivo)
Hmotnost
psů
PŘIROZENÁ
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Denní dávka

1–5 kg

5–10 kg

10–20 kg

50–100 g

100–200 g

200–300 g

®
Kompletní krmivo pro
rostoucí psy.
Složení:
Maso a vedlejší produkty živočišného
původu (12,8% jehněčí & ovčí
moučka, 11% krevní moučka, 4%
hovězí tuk), kukuřice, rýže, moučka
z mořských ryb, dřeň z řepy, mrkev,
melasa, kukuřičné klíčky, mléko a
mléčné výrobky, pivovarské kvasnice,
přírodní za studena lisovaný sojový
olej, lněné semínko, zvápenatělé
mořské řasy, řasy, sladový květ,
nať kopřivy, březový list, nať
ostropestřce, kořen pampelišky,
extrahovaná hroznová jadérka,
rozmarýn.
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.............................................................25,5 %
hrubý tuk............................................................................... 9,4 %
hrubá vláknina.................................................................. 4 %
hrubý popel...................................................................... 6,4 %
vápník......................................................................................1,49 %
fosfor..........................................................................................0,76 %

Balení
2 kg
6 kg
12,5 kg

Štěně

cdVet Fit-Crock Štěně je čistě přírodní
krmivo pro psy. Záměrně se zříkáme přidávání
syntetických vitamínů, aby se zabránilo
zbytečnému zatížení metabolismu. Vyvážené
přírodní složky poskytují rozsáhlé zaopatření,
stejně jako optimální výživu přirozenou
cestou. Vzorem je pro nás příroda, podle které
se při vzniku receptury orientujeme. Nižší
obsah tuku a bílkovin v cdVet Fit-Crock Štěně nabízí optimální
nutriční základ, přičemž občasné přikrmování masem je dobře
snášeno.
V zásadě by měli být všichni mladí psi krmeni minimálně do
4–5 měsíců věku a nejdéle do věku 9–12 měsíců krmivem
cdVet Fit-Crock Štěně. Během této doby je potřeba hrubého
proteinu a všech dalších živin - vzhledem k rychlosti růstu - větší
než obvykle, a výživa příliš chudá na bílkoviny resp. na živiny
může vést k těžkému narušení růstu. Konkrétní čas přechodu na
krmivo pro dospělé psy cdVet Fit- Crock Classic / Sensitive /
Active je závislý na individuálním vývoji každého mladého psa
(růst, pohyb, hbitost). Důležité je, aby štěně v té době již dosáhlo
zhruba své očekávané výšky. Spíše nižší obsah bílkovin a živin
posléze splňuje redukovanou potřebu mladých psů. Aby byli
psi optimálně zaopatřeni všemi důležitými živinami a vitamíny,
doporučujeme denně podávat doplněk cdVet MicroMineral.
Psi větších plemen mohou být navíc podpořeni produktem
cdVet Gelenkfit HD nebo ArthroGreen Junior.
Doporučené dávkování jako hlavní krmivo zvířete na den
Hmotnost
dospělého
psa
Do 5 kg
5–10 kg
10–15 kg
15–20 kg
20–30 kg
30–40 kg
40–50 kg
50–70 kg

PŘIROZENÁ
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2
měsíce
60–70 g
80–90 g
120–140 g
150–170 g
210–220 g
310–330 g
320–340 g
370–400 g

3
měsíce

4
měsíce

5-6
měsíců

80–100 g 100–120 g 110–130 g
120–140 g 160–180 g 165–190 g
180–200 g 210–240 g 220–250 g
240–265 g 280–310 g 300–320 g*
310–330 g 390–420 g 400–430 g*
440–465 g 520–540 g* 550–580 g*
470–490 g 570–590 g* 600–630 g*
600–620 g 730–750 g* 820–850 g*

6-9
měsíců

9-12
měsíců

90–110 g
165–200 g*
220–250 g*
300–320 g*
400–430 g*
570–590 g*
600–630 g*
830–850 g*

80–100 g*
150–170 g*
210–240 g*
280–310 g*
390–420 g*
540–560 g*
590–610 g*
800–820 g*

Uvedené dávky krmiva jsou průměrnými hodnotami ověřenými v praxi. Optimální krmná dávka pro
vašeho psa je závislá na rase, stáří a temperamentu/hbitosti.
* Námi doporučená doba pro přechod na cdVet Fit-Crock Classic/Sensitive/Active, aby měl kosterní
aparát díky zmenšenému přísunu bílkovin dostatek času vyzrát.

®

Kompletní krmivo pro citlivé psy, reguluje trávení.
Složení:
Kachní moučka, topinambur,
amarant, rajče, karotka, červená řepa,
zvápenatělé mořské řasy, jablko,
aronie, pivovarské kvasnice, lněné
semínko, krevní moučka, hovězí tuk,
cuketa, sladový květ, extrakt z hroznových jader, potočnice lékařská,
řasy, kůra z jilmu.
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.............................................................25,3 %
hrubý tuk............................................................................... 9,4 %
hrubá vláknina............................................................ 9,7 %
hrubý popel...................................................................... 8,9 %
vápník......................................................................................2,04 %
fosfor..........................................................................................0,97 %
Fit-Crock TCVM

Balení
2 kg

TCVM
TCVM Mini
Podle výživových principů tradiční čínské veterinární medicíny.

„Vaše jídlo by mělo být Vaším lékem, a Váš lék
by měl být Vaším jídlem.“
Hippokrates

Receptura cdVet Fit-Crock TCVM
byla vyvinuta s ohledem
na zdravotní problematiku
mnoha dnešních psů.
Zatímco přísady v cdVet FitCrock Classic mají podle TCM
spíše hřejivý charakter, obsahuje
nyní tato nová receptura cdVet
Fit-Crock TCVM spíše chladivé a
neutrální elementy.

6 kg
12,5 kg
Fit-Crock TCVM Mini

Balení

velké
kousky

malé
kousky

Fit-Crock TCVM (Doporučené dávkování jako kompletní krmivo)

1,75 kg
4,5 kg

Hmotnost
psů

12,5 kg

1–5 kg

5–10 kg

10–20 kg 20–35 kg 35 -50 kg 50–65 kg

Denní dávka 30–100 g 75–150 g 100–250 g 200–300 g 250–400 g 300–500 g
Fit-Crock TCVM Mini (Doporučené dávkování jako kompletní krmivo)
Hmotnost
psů
Denní dávka

PŘIROZENÁ
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1–5 kg

5–10 kg

10–20 kg

30–100 g

75–150 g

100–250 g

Krmná surovina pro psy
a kočky. Zdravá odměna.
Složení:
Sušené ryby.

Balení
250 g

Sušená sardel
obecná
Tu a tam zdravá svačina!

Krmná surovina pro psy.
Přírodní kousací zábava.
Složení:
100% čisté jelení paroží
Analytické složky a obsahy:
hrubý popel...................................... 50,5%
hrubý protein.................................35,21%
vlhkost..............................................12,87%
hrubá vláknina................................. 0,17%
obsah tuku........................................ 0,15%
Minerální látky na 100 g:
vápník: 19,5 g, fosfor: 8 g,
železo: 9,1 mg, hořčík: 426 mg,
sodík: 0,5 g, kalium: 0,04 g.

Přírodně uchovaná ryba se suší
pouze horkým vzduchem a je
velice vhodná např. jako svačina
za odměnu pro Vašeho psa.
Neobsahuje žádné konzervační
látky, žádná chemická barviva,
žádné chemické přísady.

Jelení paroží
Přírodní žvýkací hračka pro psy pro zdravé zuby
a dásně. Vysoká zvěř ztrácí paroží přirozeným
způsobem jednou za rok. Pro tento produkt
tedy nemuselo zemřít žádné zvíře! Jelení
paroží je bez barviv, konzervantů a vhodné pro
alergiky - je 100% přírodní.

Balení
XS
S
M
L
XL

Hmotnost
psů
Doporučená
velikost

do 12 kg

do 25 kg

do 35 kg

nad 35 kg

XS
25–50 g

S
50–80 g

M
80–120 g

L
120–160 g

XL
160–250 g

Kousací kořen

Přírodní hračka pro psy.

Dlouho trvající kousací zábava,
100% přírodní.

Balení
vel. S
vel. M
vel. L

PŘIROZENÁ
VÝŽIVA

do 6 kg

Psi zpravidla rádi žvýkají dřevo - mají
od přírody potřebu žvýkat, zvláště pak
v době přezubení, a také jednoduše k
posilování žvýkacích svalů. Tyto kořeny
se hodí zvláště pro zvířata, která mají tuto potřebu hodně
rozvinutou, je to ideální zábava.
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• bez tuku
• antialergenní
• zábavné
• péče o zuby
• z ekologicky udržitelných zdrojů

Krmná surovina
pro psy a kočky. Přírodní
zdroj vitaminů E a A.
Složení:
100% olej z pšeničných klíčků za
studena lisovaný.

Olej z pšeničných klíčků je čistě přírodní produkt,
který při denním používání výživově podporuje
lesklou srst, stimuluje krevní oběh, stejně jako
metabolismus, a tím zlepšuje zdraví.
Olej z pšeničných klíčků je mimo to bohatý na
přírodní vitamín E.

Balení
30 ml
100 ml

Krmná surovina
pro psy a kočky. Přirozený
zdroj esenciálních mastných
kyselin, vyvážený poměr
omega 3, 6 a 9.
Složení:
100 % olej Sacha Inchi.

Balení

Doporučené dávkování

všechna

Na každych 5 kg tělesné hmotnosti krmte denně
1 kapku, při poškození srsti denně 2 kapky na
každých 5 kg tělesné hmotnosti.

Sacha Inchi olej
Čistý olej Sacha Inchi z prvního, šetrného lisování
za studena. Vysoký obsah nenasycených mastných
mastných kyselin a zdroj přírodních vitaminů E a A.
Hodnotný olej Sacha Inchi má svůj původ v
peruánském amazonském pralese. Rostlina patří do
čeledi pryšcovitých a někdy se jí říká „ořech Inků“,
protože domorodí obyvatelé Amazonie využívají
jejích léčivých účinků už tisíce let.
Se svou vysokou stravitelností až 96% se tento olej
řadí k nejhodnotnějším olejům vůbec a je vhodný i pro citlivá
zvířata. Má naprosto vyrovnané, harmonické poměry všech
esenciálních nenasycených mastných kyselin: omega-3 (cca 48%),
omega-6 (cca 36%) a omega-9. V žádném jiném rostlinném oleji
se takový poměr nenachází. Především vysoký obsah omega-3
se skoro 50% je nepřekonatelný a je pravou konkurencí pro rybí
oleje, je vhodný jako doplněk výživy nejen při krmení syrovou
stravou.

Balení
50 ml
100 ml

PŘIROZENÁ
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Olej z pšeničných
klíčků
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Balení

Doporučené dávkování

všechna

Denně 1–5 kapek na 10 kg tělesné váhy.

Krmná surovina
pro psy a kočky. Hovězí,
mrazem sušené mlezivo zdroj esenciálních živin a
imunoglobulinů.
Složení:
100 % hovězí kolostrum, mrazem
sušené.
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein...................................................................70 %

Balení
35 g
100 g
250 g

Kolostrum
Posílení imunity a organismu
– imunoglobuliny, vitamíny, minerální
látky a aminokyseliny.
Kolostrum, jinými slovy také mlezivo či prvotní mléko, je jedna
z nejstarších a nejobdivuhodnějších potravin, jaké se v přírodě
nacházejí. Kolostrum je jedinečné – vedle vitamínů, minerálů,
stopových prvků, esenciálních i neesenciálních aminokyselin,
obsahuje přirozené imunitní a růstové faktory v ojedinělé
rozmanitosti a koncentraci tak, jak se tyto látky nenachází v
žádném jiném rostlinném ani chemickém produktu!
Balení

Doporučené dávkování

všechna

1 odměrka na 10 kg tělesné váhy.
1 odměrka odpovídá cca 0,6 g.

• Pro mladá i dospělá zvířata, např. k podpoře imunitního
systému během dlouhodobých problémů s dýchacími cestami.
• Kolostrum velice dobře akceptují také kočky díky příjemné vůni.
• Mimo to se kolostrum skvěle hodí v období rekonvalescence
jako koncentrovaná náhradní výživa, také např. při špatném
příjmu potravy.

Krmná surovina
pro psy.
Složení:
100% čistý egyptský olej z
černuchy damašské, z prvního
lisování za studena (DAB kvalita)

cdVet Egyptský olej z černuchy damašské
obsahuje esenciální mastné kyseliny a vitamíny,
které jsou důležité jako stavební kámen nejen pro
obranyschopnost organismu, ale také při výskytu
alergií a při potížích se srstí a pokožkou. Používá se
také v situacích velké zátěže pro zvýšení výkonnosti.

Balení
100 ml

PŘIROZENÁ
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Egyptský olej
z černuchy
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Balení

Doporučené dávkování

všechna

Denně 2–6 kapek, podle tělesné váhy.

Krmná surovina. Přirozený
zdroj vitamínu D, nenasycených mastných kyselin.
Složení:
100 % olej z tresčích jater.

-D3- Olej
z tresčích jater
Přirozený zdroj omega-3 mastných kyselin a vitamínu D.
Singulares -D3- Olej z tresčích jater je hodnotný
dodavatel omega-3-mastných kyselin a vitamínu D.
Omega-3 mastné kyseliny (např. kyselina linolenová)
jsou vícenenasycené mastné kyseliny, které si tělo
nedokáže samo vytvořit. Proto jsou nazývány esenciální a
organismus jich musí přijímat dostatek ve výživě. Vitamín D je
důležitý pro stavbu kostí a regulaci hospodaření s vápníkem.

Balení
100 ml
250 ml

Balení

všechna

Doporučené dávkování
Kočky a malí psi

Střední psi

Velcí psi

½ čajové lžičky
1–2 x týdně

1 čajová lžička
1–2 x týdně

1 ½ čajové lžičky
1–2 x týdně

Při každodenním podávání doporučujeme délku kúry 4–6 týdnů.

Krmná surovina
pro psy a kočky.
Složení:
100% organický olej z brutnáku,
kontrolní stanice DE-ÖKO-001,
zemědělská produkce mimo EU

Balení
50 ml

BIO Brutnákový olej
Bio-Brutnákový olej obsahuje esenciální mastné
kyseliny, které jsou pro tělo důležitými stavebními
kameny pro obranyschopnost, při alergiích a při
problémech se srstí a pokožkou.
Brutnák je bylina, používaná mj. jako koření, která
je původem ze Středomoří. Olej z jeho semen je
mimořádně hodnotný díky obsahu nenasycených
mastných kyselin, především kyseliny gama-linolenové.
Ta má velký vliv na přirozenou hormonální rovnováhu,
na procesy látkové výměny a na kvalitu pokožky.
Balení

všechna
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Doporučené dávkování
Kočky

Malí psi

Střední psi

Velcí psi

½ čajové lžičky

½ čajové lžičky

1čajová lžička

1 ½ čajové lžičky

Dávkování je v čajových lžičkách.

Ned ůvě ra

Stres

Pan ika

j ídlu
N echu ť k

BIO Bachovy květové esence
pro každou situaci!
Žebrání

20 ml

V situacích - pro psy, kteří přehnaně žadoní o jídlo, kradou ho ze
stolu, hypnotizují očima, kňučí, skáčou na stůl.
Netolerance

20 ml

V situacích – při chybějící toleranci, vyvolávání boje o moc,
vyhrožování, bojování s ostatními zvířaty v domácnosti.
Apatie

20 ml

V situacích - apatie, rezignace, nechuť k jídlu, k pohybu, vysílení
po operaci nebo po dlouhé nemoci, kdy zvířeti chybí jiskra a cítí se
unavené.
Závislost

20 ml

V situacích - noční mňoukání, bláznivé běhání po bytě, vyžaduje
mazlení uprostřed noci, chce vzít do postele, neustále chodí dovnitř
a ven.
Rebelie

20 ml

V situacích - tvrdohlavá potřeba stále určovat hierarchii, hájit si
svůj revír, hračky nebo jídlo, případně i nábytek.
Rozmazlenost

20 ml

V situacích - odmítání potravy, bědování, nadměrné usilování o
pozornost, nechuť k jídlu.

Značkování

20 ml

V situacích - nečistota z protestu, často na základě nové nebo
změněné situace.
Rivalita

20 ml

V situacích - přílišná rvavost, rivalita a soupeřivost, hrubé a
neotesané chování.
Skepse

20 ml

V situacích - pochybnosti vůči novému okolí, nedůvěra nebo
bezdůvodný strach z lidí a dalších zvířat.
Opuštěnost

20 ml

V situacích - neklid, závislost na majiteli, vyžadování stálé
společnosti, kňučí a štěkají, sami doma pak pro získání pozornosti
ničí nábytek a podobně.
Bázlivost

20 ml

V situacích - strach z určitých zvuků, z jiných zvířat, ale i z lidí,
strach z nových věcí a situací nebo strach pramenící ze špatných
zkušeností.
Záchrana

20 ml

V situacích - stres, panika, Silvestr, tragická událost, ztráta blízkého
nebo návštěva veterináře.

Krmná surovina
pro psy a kočky.
Složení:
100% organický olej z pupalky
dvouleté, za studena lisovaný,
kontrolní stanice DE-ÖKO-001,
zemědělská produkce mimo EU

Balení
50 ml

Krmná surovina
pro psy a kočky. Vysoký
obsah přírodních tokoferolů
(vit. E), nenasycených
mastných kyselin a
fytosterolů.
Složení:
100% arganový olej ze sběru ve
volné přírodě, z prvního lisování za
studena, kontrolní stanice
DE-ÖKO-001, zemědělská produkce
mimo EU

Balení
30 ml
100 ml
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Bio Pupalkový olej
Singulares Bio Pupalkový olej je obzvláště
kvalitní a cenný dodavatel všech životně důležitých
esenciálních mastných kyselin (například kyselina
linolová, kyselina gama-linolenová). Vzhledem
ke svému optimálnímu složení se doporučuje
pupalkový olej jako doplněk stravy zvláště na
podporu zdravé kůže, dýchání a k podpoře
samičího rozmnožovacího systému.

Balení

Doporučené dávkování

všechna

Denně 1-2 kapky na 10 kg tělesné hmotnosti.

Bio Arganový olej
Čistý Bio arganový olej, jemně lisovaný za studena.
Arganový olej patří vůbec k nejvzácnějším olejům,
proto je také často označován jako „tekuté zlato
Maroka“. Není pouze chutný, ale také velmi zdravý.
To vyplývá z vysokého obsahu antioxidačních
látek, které chrání buňky, a mnoha fytoaktivních
látek. Téměř přes 80% mastných kyselin se nachází
v nenasycené formě, z toho cca. 35% je kyselina
linolová. Velmi vysoká koncentrace tokoferolů
(vitamín E) může posílit skrze svůj antioxidační
účinek imunitní systém. Arganový olej může pomoci s revitalizací
pokožky a její regenerací.
Balení

Doporučené dávkování

všechna

Denně 2–6 kapek podle tělesné hmotnosti.

Krmný olej, optimální nosič
nenasycených mastných
kyselin.
Složení:
Lněný olej, pupalkový olej, olej z
pšeničných klíčků, olej z dýňových
jadérek, arganový olej
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.......................................................... < 0,3 %
hrubý tuk...........................................................................99,6 %
hrubá vláknina................................................... < 0,5 %,
hrubý popel............................................................... < 0,4 %

Balení
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml

Lněný olej
cdVet Fit-BARF Lněný olej je směs vysoce kvalitních
za studena lisovaných rostlinných olejů. Základ tvoří
hodnotný lněný olej v potravinářské kvalitě, který je
smíchaný s dalšími funkčními oleji (pupalkový olej,
olej z pšeničných klíčků, olej z dýňových jadérek a
arganový olej). To zajišťuje optimální, vyvážený
přísun esenciálních mastných kyselin.
Díky této kombinaci z přírodních složek je cdVet FitBARF Lněný olej vysoce koncentrovaným zdrojem energie a rovněž
je zdrojem významných živin z vybraných olejů v jednom produktu.
Balení

Doporučené dávkování
kočky a malí psi

střední psi

velcí psi

1 špetka

½–1 ml

2–3 ml

všechna

Doplňkové krmivo
- zelenina, bylinky,
v prášku.
Složení:
Topinambur, červená řepa, mletá
mrkev, lněná semínka, pivovarské
kvasnice, semínka černého
kmínu, sladový květ, kopřiva,
březový list, ostropestřec
mariánský, pampeliška, kořen
pampelišky
Analytické složky a obsahy:
hrubý protein.....................................8,0 %
hrubá vláknina................................ 18,1 %
vápník................................................. 1,83 %
hrubý tuk.............................................5,4 %
hrubý popel..................................... 12,4 %
fosfor................................................... 0,24 %
Přísady na kg:
Technologické doplňkové látky:
Bentonit - Montmorillonit E 558 10 g

Sensitive
cdVet Fit-BARF Sensitive je vyroben z vybraných
složek, aby při krmení BARFem nabídl nejen
pestrost, ale i vyváženost, doplní zejména vitamíny
(A, E, B skupina), esenciální mastné kyseliny a
vlákninu. V kombinaci s cdVet MicroMinerálem
je tím položený základ pro Barf. Samozřejmě je
možné nadále částečně BARFovat s cdVet Fit-Crock
a cdVet Fit-Crock Sensitive. Tato směs je také vhodná k vytvoření
dietního plánu (slinivková, ledvinová, jaterní, redukční dieta, atd.)
Balení
350 g
700 g

Balení
100 g

Doporučené dávkování
kočky a malí psi

střední psi

Velcí psi

1 odměrka

2 odměrky

3 odměrky

Běžné denní množství zeleniny nahraďte výše uvedeným
množstvím. 1 odměrka odpovídá cca 4,5 g.

350 g
700 g

Balení

2000 g
5500 g
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Doporučené dávkování
kočky a malí psi

střední psi

Velcí psi

1 čajová lžička

2 čajové lžičky

3 čajové lžičky

Běžné denní množství zeleniny nahraďte výše uvedeným
množstvím. 1 čajová lžička odpovídá cca 4,5 g.

Minerální doplňkové
krmivo pro psy a kočky,
s vyšším podílem vápníku.
Složení:
Skořápky z vajec, zvápenatělé
mořské řasy, mořské řasy, pivovarské
kvasnice, sladový květ, extrahovaná
hroznová jadérka.
Analytické složky a obsahy:
hrubý popel..................................... 70,8 %
hrubá vláknina...................................3,1 %
hrubý protein.....................................8,3 %
hrubý tuk.............................................1,0 %
vápník................................................. 24,4 %
fosfor............................................... < 0,25 %
sodík................................................... 0,43 %
popel nerozpustný
v kyselině chlorovodíkové............6,5 %

Balení
300 g

Mineral
Pro denní zaopatření minerály, stopovými
prvky a vitamíny, obsahuje navíc vápník
z vaječných skořápek.
Minerální látky a stopové prvky jsou
nepostradatelnými stavebními kameny těla.
Zvláště přísun vápníku hraje při krmení syrovou
stravou velkou roli, a zajišťuje ho především dostatečné krmení
kostmi. Ne každý pes ale chce kosti žrát a u kočky může být
krmení celou kořistí (myš či kuřátko) také problematické.
Díky vyššímu obsahu vaječných skořápek nabízí cdVet Fit-BARF
Mineral velice dobře stravitelný zdroj živočišného vápníku
ke každodennímu krmení.
Následující množství prosím denně vmíchejte do krmiva:

600 g
1 kg
5 kg

½ odměrky

25 kg

1 odměrka na 10 kg tělesné váhy
1 ½ g na 10 kg tělesné váhy

300 g, 600 g, 1 kg balení
5 kg, 25 kg balení

PŘIROZENÁ
VÝŽIVA

65

1 odměrka odpovídá cca 1,6 g
1 zarovnaná čaj. lž. odpovídá cca 5 g

Ovoce

Doplňkové krmivo pro psy
a kočky k doplnění denní
krmné dávky při barfování.
Složení:
Výlisky z aronie, jablečné výlisky,
jahodové výlisky, výlisky z
černého rybízu, šípkové slupky,
sladové klíčky, pivovarské
kvasnice

cdVet Fit-BARF Ovoce je vyroben z kvalitních ingrediencí, aby
poskytoval lepší vyváženou stravu při syrovém krmení. Doplňuje
potřebné vitamíny (niacin, riboflavin (B2), kyselina listová, E, A, K, C),
flavonoidy (polyfenoly), stejně tak i vlákninu. V kombinaci s cdVet
MicroMinerálem tvoří základ pro zdravé barfování.

Analytické složení a obsahy:
hrubý popel...................................................................... 3,1 %
hrubý protein.............................................................10,6 %
hrubý tuk............................................................................... 4,4 %
hrubá vláknina........................................................21,1 %
vápník......................................................................................0,20 %
fosfor..........................................................................................0,25 %

cdVet Fit-BARF Ovoce neobsahuje obilí a je
zdravou alternativou k zelenině. Přináší tím
nejen rozmanitost, ale i rovnováhu
v Barf krmném plánu.

Balení

Balení

100 g
350 g

Doporučené dávkování
kočky a malí psi

střední psi

velcí psi

1 odměrka

2 odměrky

3 odměrky

všechna

700 g
2000 g

1–2x týdně nahraďte obvyklou dávku ovoce výše uvedeným množstvím.
Jedna odměrka odpovídá cca 4 g.
Doplňkové krmivo pro psy
a kočky k doplnění denní
krmné dávky při barfování.
Receptura podle tradiční
čínské veterinární receptury.
Složení:
Pastinák, brokolice, topinambur,
celer, dýně, lněné semínko, červená
řepa, karotka, kůra z jilmu.
Analytické složení a obsahy:
hrubý protein................................................................. 9,5 %
hrubý tuk............................................................................... 4,4 %
hrubá vláknina............................................................ 9,7 %
hrubý popel...................................................................... 6,4 %
fosfor..........................................................................................0,32 %
vápník......................................................................................0,54 %
sodík...........................................................................................0,08 %
hořčík........................................................................................0,18 %

Balení
360 g

Zelenina

(TCVM)

cdVet Fit-BARF Zelenina (TCVM) je vyrobena
z vybraných ingrediencí, aby byla poskytnuta
vyvážená strava při syrovém krmení. V kombinaci
s cdVet MicroMinerálem je položen základ pro
zdravý Barf. Na rozdíl od západního způsobu
myšlení jsou v tradiční čínské veterinární medicíně
potraviny posuzovány nejen podle vitálních
látek nebo jejich původu, ale také podle jejich
tepelného působení a pěti elementů: dřeva, ohně,
země, kovu, vody. Potraviny, stejně jako bylinky,
jsou přiřazovány podle svého energetického
působení, tepelného chování, barvy, chuti a vůně
určitému funkčnímu okruhu.
Balení

700 g
2000 g

Doporučené dávkování
kočky a malí psi

střední psi

velcí psi

1 odměrka

2 odměrky

3 odměrky

všechna
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Běžné denní množství zeleniny nahraďte výše uvedeným množstvím.
1 odměrka odpovídá cca 4 g.

Vital

Doplňkové krmivo pro psy
a kočky k doplnění denní
krmné dávky při barfování.
Složení:
Pšeničné klíčky, lněné semínko,
karotka mletá, červená řepa, jablečná dřeň, sladový květ, pivovarské
kvasnice.
Analytické složení a obsahy:
hrubý popel...................................................................... 6,2 %
hrubý protein.............................................................24,5 %
hrubý tuk............................................................................... 9,0 %
hrubá vláknina............................................................ 7,2 %
vápník......................................................................................0,74 %
fosfor..........................................................................................0,82 %

Balení

Energie není jen výkon ve smyslu tuků a sacharidů,
ale především ve smyslu životní energie.
cdVet Fit-BARF Vital se skládá z velké části z
pšeničných klíčků, které jsou získány speciální
šetrnou metodou pod 40°C. Pšeničné klíčky jsou
plné vznikající životní energie z pšenice a poskytují
tělu enormní bioenergetickou sílu.
To je užitečné pro celý imunitní systém, konstituci a přirozeně
pro posílení těla. Přínosem je tento produkt také při větší zátěži
organismu ve stresu.
Navíc obsahuje cdVet Fit-BARF Vital vysoký podíl přírodní
kyseliny listové a je proto významný pro mladá zvířata, laktující
nebo březí feny.

400 g
900 g
3000 g

Balení
400 g
900 g

Doporučené dávkování
kočky a malí psi

střední psi

velcí psi

1 odměrka

2 odměrky

3 odměrky

Obvyklou denní dávku zeleniny nahraďte uvedeným množstvím viz výše.
1 zarovnaná odměrka odpovídá 5,3 g.
kočky a malí psi

střední psi

velcí psi

1 čajová lžička

2 čajové lžičky

3 čajové lžičky

3000 g
Obvyklou denní dávku zeleniny nahraďte uvedeným množstvím viz výše.

Pšeničné klíčky neobsahují žádný lepek a jsou
proto - v kontextu terapeutických dietních plánů
- optimálním doplňkem k syrovému masu a
cdVet MicroMinerálu.
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Pečující přípravek
pro zvířata k intenzivní
péči o pokožku.

SilverAid Gel

Složení:
Voda, emulgátor, mandlvý olej,
jojobový olej, olej z měsíčku, olej z
levandule, xantanová guma,
koloidní stříbro, olej z šalvěje

Balení
20 ml
50 ml

cdVet SilverAid Gel se stříbrem obsahuje
speciálně upravené mikrostříbro v kombinaci
s hodnotnými, za studena lisovanými oleji.
Stříbrné částice mají speciální, houbovitý
povrch, který má zvláštní schopnost generovat
nové silberiony po celý den – stále tedy
dochází k obnově ochranné funkce. Rostlinné
oleje navíc tuto ochrannou funkci doplňují a
pokožku zvláčňují a vyživují.
Přípravek je velice šetrný, je možné ho použít
také na podrážděnou pokožku, má pozitivní
efekt na celou kožní mikroflóru. Lze jej použít
k vnější péči o pokožku a srst; ztěžuje šíření
špatných bakterií, protože jim bere živnou
půdu, navíc pomáhá redukovat nepříjemný
zápach.
Proč stříbro? Už v 18. století byl tento ušlechtilý kov znám pro své
dlouhodobé účinky, které pomáhaly zlepšovat hygienu.
SilverAid Gel obsahuje mikronizované částice větší velikosti,
proto se nedostanou do organismu zvířete. Jsou větší než
nanočástice, které se do organismu dostanou a mohou na něj mít
škodlivý vliv. Povrchový efekt stříbrných částic v tomto spreji ale
úplně stačí k tomu, aby dlouhodobě chránil pokožku.
Sprej je neškodný jak pro životní prostředí, tak pro zvířecí
organismus.
Balení

Způsob použití

všechna

Před použitím lahvičku protřepeme! Tence a rovnoměrně nastříkáme na
postižená místa na pokožce.

cdVet SiverAid Gel je vhodný např. na bodnutí
hmyzem, na tzv. hot spot, na zranění, při výskytu
podlomu (u koní). Nezacelí ránu tak rychle jako
Zacelovač ran s mumiem WundEx, ale zase je
vhodnější u hlubších zranění (kde je možné, že by
po velice rychlém zacelení rány ještě mohlo dojít k
dalšímu množení bakterií pod povrchem).
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Rejstřík produktů
Agili-Dog....................................................................25
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Aloe Vera.................................................................... 27
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Bio Arganový olej....................................................63
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cdDes®.........................................................................52
Citronelový odpuzovač........................................45
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Denta Vet Sprej na ústní hygienu.....................36
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DentaVet Olej na zuby a dásně..........................36
DentaVet osvěžovač dechu................................. 37
Egyptský olej z černuchy damašské.................60
Eukalyptový čistič uší.............................................40
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Fit-BARF Mineral......................................................65
Fit-BARF Ovoce........................................................66
Fit-BARF Sensitive...................................................64
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Kontakty
Přírodní lékárna PRO ZVÍŘATA

Mgr. Milada Kajzrová
Poradna přírodní lékárny
„Pes a kočka“
kajzrova@baron.cz
Tel.: 775 213 328

Dana Žaloudková

Příjem objednávek,
reklamace
zaloudkova@baron.cz
Tel.: 602 266 445 nebo 475 603 343

Jiří Horák

Obchodní ředitel
(péče o VO, banneristé, marketing)
horak@baron.cz
Tel.: 725 587 236

Přírodní lékárna PRO LIDI

Lucie Jelínková

Poradna přírodní lékárny „Lidé“
poradce@baron.cz
Tel.: 774 702 938

Milan Kreim

Jaroslav Langer (jednatel)

Péče o poradce
kreim@baron.cz
Tel.: 774 032 628

Péče o spokojenost partnerů
langer@baron.cz
Tel. nemám - napište mi prosím

Ověřené recenze zákazníků e-shopu
1576 recenzí (19. 5. 2016)
Obchod Baron.cz získal díky
spokojenosti ověřených zákazníků
prestižní certifikát Ověřeno zákazníky.

99 %

zákazníků by doporučilo
obchod svým známým

celkové hodnocení
dodací lhůta
přehlednost obchodu
kvalita komunikace

www.baron.cz
Přírodní lékárna PRO ZVÍŘATA

Přírodní lékárna
Kloubní výživa
Odčervení psů
Posílení imunity
Péče o oči, uši, zuby
Detoxikace organismu

Vše pro BARF
Částečný BARF
Doplňky k BARF
Maso pro psy
Knihy o BARFu
Zelenina a vločky

Lisovaná krmiva
Fit-Crock Štěně
Fit-Crock Classic
Fit-Crock Sensitive
Fit-Crock Active
Čínská medicína TCVM

Doplňky výživy
Pro seniory
Pro srst a kůži
Pro chov štěňat
Ovoce, zelenina, byliny
Minerály a stopové prvky

Antiparazitika
Ochrana (roztoči)
Ochrana (klíšťata, blechy)
Ochrana (komáři, mušky)
Hubení blech
Hubení mravenců

Péče o srst
Stříhací strojky
Hlavy strojků
Vyčesávací hrabičky
Hřebeny na psy
Nůžky na psy

Zdravé pamlsky
Mořské ryby
Sušené maso
Sušené vnitřnosti
Sušené uši
Masová svačinka

Konzervy
BIO konzervy
Kapsičky
Konzervy 400 g
Konzervy 800 g
100 % masové

novinka

Přírodní lékárna PRO LIDI

Doplňky výživy
Regulatpro® Bio
Dentální péče
Knihy, aplikátory

Eko drogerie
Prací prostředky
Mytí koupelen
Čištění oken, zrcadel

Bio kosmetika
Anti Aging krémy
Opravný kožní bio sprej
Hydratační tělová pěna

novinka

RAW (ŽIVÉ) potraviny
Bio sladidla
Bio oříšky
Bio sušené ovoce

Přírodní lékárna - Baron.cz

Příčiny nemocí psů a koček
Nemoc je projev Přetížení & Nedostatku
baron.cz

Zákon minima

baron.cz

baron.cz

baron.cz

Umělé vitamíny

Umělé vitamíny v krmivech
mohou způsobit rakovinu !

Antibiotika

baron.cz

Škodlivé
bakterie

Přetékající popelnice

baron.cz

baron.cz

baron.cz

baron.cz

Návrat k přírodě nebo cesta k lékaři

Za studena lisovaná krmiva cdVet Fit-Crock

Výživa psa podle BARFu

Receptury přírodních léčitelů zvířat z týmu cdVet pro zdraví psů

Podle přírodního vzoru obsahuje cdVet Fit-Crock 50 až 65 % masa

Rostlinné složky dodávají vitamíny, minerální látky a vlákninu pro čistá střeva

Léčivé byliny (bříza, ostropestřec, pampeliška, kopřiva, rozmarýn) upevňují zdraví

Přirozené zdraví zvířat

Inspirace přírodou
Už více než jedno desetiletí vyvíjí firma cdVet Naturprodukte přírodní produkty, které
odpovídají vysokým nárokům managementu zdraví, jak v moderním chovatelství a
krmivářství užitkových zvířat, tak v chovu domácích zvířat.
K tomuto účelu nabízí přírodní produkty, které optimálním zaopatřením organizmu,
především mikrovýživnými látkami, podporují fyziologické funkce orgánů a procesy
látkové výměny a pomáhají udržet zdraví. Díky používání vysoce hodnotných surovin a
šetrnému zpracování produktů firmy cdVet je zdraví efektivně podpořeno silou přírody,
aniž by byl zbytečně zatěžován organizmus.
K výrobě jsou použity cenné, čistě přírodní a geneticky nezměněné suroviny
jako např. za studena lisované oleje, byliny, éterické oleje a mikro výživné látky
z přírodních zdrojů. Zároveň jsou z výroby záměrně vyloučeny všechny syntetické
přídatné látky a konzervační prostředky.

