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Flea & Tick Control

Flea & Tick Collar
قالده ضد کک و کنه
#

12129
65 cm
12 pcs

Flea & Tick Collar
قالده های ضد کک و کنه بیفار همگی ضد آب بوده و باعث نابودی کامل انواع کک و کنه موجود
بر روی پوشش خارجی بدن سگ ها می شود و برای مدت  4ماه مانع هجوم مجدد آنها خواهد
موثر دیازینون موجود در این قالده ها به سرعت و در لحظه برخورد با انواع کک و کنه
شد .ماده ٔ
موثر بر روی
باعث نابودی آنها خواهد شد ،ولی این نکته حائز اهمیت است که گسترش ماده ٔ
کل پوشش خارجی بدن سگ ممکن است چند روزی طول بکشد .این ماده اثر غیر سیستمیک
داشته و وارد گردش خون حیوان نمی شود.
طول این قالده  65سانتی متر بوده و برای توله سگ های باالی  3ماه و نیز سگ های بالغ
کلیه نژادها قابل استفاده است.

How To Use:
قالده را به دور گردن سگ بسته و فاصله ی حداقل  2انگشت را بین گردن سگ و قالده لحاظ
نمایید .در صورت استفاده برای توله سگ های در حال رشد ،حتماً توجه شود که با بزرگتر شدن
ً
مجددا تنظیم گردد.
حیوان سایز قالده

Contraindications:
 استفاده از این محصول برای سگ های ماده ای که در حال شیردادن به توله سگ های خودهستند ،ممنوع می باشد.
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Flea & Tick Control

Fiprotec Spot On Small Dogs
قطره ضد کک و کنه
مخصوص سگ های کوچک
#

15588
4 Vials
6 pcs

Small Dogs 2 - 10 kg

Fiprotec Spot On Small Dogs
موثر فیپرونیل است که بطور قطعی باعث نابودی انواع کک و کنه روی
این محصول حاوی ماده ٔ
بدن سگ ها خواهد شد .هر پیپت حاوی  67میلی گرم فیپرونیل بوده که برای سگ هایی با
وزن بین  2تا  10کیلوگرم مناسب می باشد .این محصول باعث نابودی کک ها تا  5هفته و
کنه ها از روز  7تا روز  28پس از مصرف خواهد شد.

How To Use:
بعد از حصول اطمینان از وزن حیوان محتویات یک پیپت را در محل پشت گردن مابین
دو شانه بریزید تا از طریق پوست جذب شود .بهتر است که نیمی از محتویات را در یک نقطه
و مابقی را در نقطه ای به فاصله  2الی  3سانتی متر پایین تر در محل مورد نظر بریزید.
محل چکاندن پیپت باید به گونه ای انتخاب شود که حیوان قادر به لیسیدن آن نباشد.
در مواردی که برای بیش از یک سگ به صورت همزمان از این محصول استفاده می نمایید،
می بایست مراقب بود که نتوانند دارو را با لیسیدن از روی پوست هم پاک نمایند.
حمام کردن سگ و یا تماس با آب برای مدت  2روز پس از استفاده از این دارو ممنوع می باشد.

Contraindications:

 استفاده از این محصول در توله سگ های زیر  8هفته و یا سگ هایی با وزن زیر  2کیلوگرمممنوع می باشد.
 استفاده از این محصول برای حیوانات آبستن و شیرده ممنوع می باشد.موثر فیپرونیل حساسیت دارند منع مصرف دارد.
 این محصول در حیواناتی که به ماده ٔ استفاده از این محصول در حیوانات بیمار (مانند بیماری های سیستمیک ،تب و  )...و یادر حال گذراندن دوران نقاهت ،ممنوع می باشد.
 استفاده از این محصول در خرگوش منجر به تأثیر معکوس و یا حتی مرگ حیوان خواهد شد. استفاده از این محصول برای گربه ها می تواند منجر به مسمومیت دارویی شود. -این محصول صرفاً جهت مصرف خارجی بوده و نباید روی زخم و یا پوست آسیب دیده مصرف شود.
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Flea & Tick Control

Fiprotec Spot On Medium Dogs
قطره ضد کک و کنه
مخصوص سگ های متوسط
#

15589
4 Vials
6 pcs

Medium Dogs 10 - 20 kg

Fiprotec Spot On Medium Dogs
موثر فیپرونیل است که بطور قطعی باعث نابودی انواع کک و کنه روی
این محصول حاوی ماده ٔ
بدن سگ ها خواهد شد .هر پیپت حاوی  134میلی گرم فیپرونیل بوده که برای سگ هایی
با وزن بین  10تا  20کیلوگرم مناسب می باشد .این محصول باعث نابودی کک ها تا  5هفته
و کنه ها از روز  7تا روز  28پس از مصرف خواهد شد.

How To Use:
بعد از حصول اطمینان از وزن حیوان محتویات یک پیپت را در محل پشت گردن مابین
دو شانه بریزید تا از طریق پوست جذب شود .بهتر است که نیمی از محتویات را در یک نقطه
و مابقی را در نقطه ای به فاصله  2الی  3سانتی متر پایین تر در محل مورد نظر بریزید.
محل چکاندن پیپت باید به گونه ای انتخاب شود که حیوان قادر به لیسیدن آن نباشد.
در مواردی که برای بیش از یک سگ به صورت همزمان از این محصول استفاده می نمایید،
می بایست مراقب بود که نتوانند دارو را با لیسیدن از روی پوست هم پاک نمایند.
حمام کردن سگ و یا تماس با آب برای مدت  2روز پس از استفاده از این دارو ممنوع می باشد.

Contraindications:

 استفاده از این محصول در توله سگ های زیر  8هفته و یا سگ هایی با وزن زیر  2کیلوگرمممنوع می باشد.
 استفاده از این محصول برای حیوانات آبستن و شیرده ممنوع می باشد.موثر فیپرونیل حساسیت دارند منع مصرف دارد.
 این محصول در حیواناتی که به ماده ٔ استفاده از این محصول در حیوانات بیمار (مانند بیماری های سیستمیک ،تب و  )...و یا در حالگذراندن دوران نقاهت ،ممنوع می باشد.
 استفاده از این محصول در خرگوش منجر به تأثیر معکوس و یا حتی مرگ حیوان خواهد شد. استفاده از این محصول برای گربه ها می تواند منجر به مسمومیت دارویی شود. -این محصول صرفاً جهت مصرف خارجی بوده و نباید روی زخم و یا پوست آسیب دیده مصرف شود.
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Flea & Tick Control

Fiprotec Spot On Large Dogs
قطره ضد کک و کنه
مخصوص سگ های بزرگ
#

15597
4 Vials
6 pcs

Large Dogs 20 - 40 kg

Fiprotec Spot On Large Dogs
موثر فیپرونیل است که بطور قطعی باعث نابودی انواع کک و کنه روی
این محصول حاوی ماده ٔ
بدن سگ ها خواهد شد .هر پیپت حاوی  268میلی گرم فیپرونیل بوده که برای سگ هایی
با وزن بین  20تا  40کیلوگرم مناسب می باشد .این محصول باعث نابودی کک ها تا  5هفته
و کنه ها از روز  7تا روز  28پس از مصرف خواهد شد.

How To Use:
بعد از حصول اطمینان از وزن حیوان محتویات یک پیپت را در محل پشت گردن مابین
دو شانه بریزید تا از طریق پوست جذب شود .بهتر است که نیمی از محتویات را در یک نقطه
و مابقی را در نقطه ای به فاصله  2الی  3سانتی متر پایین تر در محل مورد نظر بریزید.
محل چکاندن پیپت باید به گونه ای انتخاب شود که حیوان قادر به لیسیدن آن نباشد.
در مواردی که برای بیش از یک سگ به صورت همزمان از این محصول استفاده می نمایید،
می بایست مراقب بود که نتوانند دارو را با لیسیدن از روی پوست هم پاک نمایند.
حمام کردن سگ و یا تماس با آب برای مدت  2روز پس از استفاده از این دارو ممنوع می باشد.

Contraindications:

 استفاده از این محصول در توله سگ های زیر  8هفته و یا سگ هایی با وزن زیر  2کیلوگرمممنوع می باشد.
 استفاده از این محصول برای حیوانات آبستن و شیرده ممنوع می باشد.موثر فیپرونیل حساسیت دارند منع مصرف دارد.
 این محصول در حیواناتی که به ماده ٔ استفاده از این محصول در حیوانات بیمار (مانند بیماری های سیستمیک ،تب و  )...و یا درحال گذراندن دوران نقاهت ،ممنوع می باشد.
 استفاده از این محصول در خرگوش منجر به تأثیر معکوس و یا حتی مرگ حیوان خواهد شد. استفاده از این محصول برای گربه ها می تواند منجر به مسمومیت دارویی شود. -این محصول صرفاً جهت مصرف خارجی بوده و نباید روی زخم و یا پوست آسیب دیده مصرف شود.
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Flea & Tick Control

Fiprotec Spot On Extra Large Dogs
قطره ضد کک و کنه
مخصوص سگ های خیلی بزرگ
#

15494
4 Vials
6 pcs

Extra Large Dogs 40 - 60 kg

Fiprotec Spot On Extra Large Dogs
موثر فیپرونیل است که بطور قطعی باعث نابودی انواع کک و کنه روی
این محصول حاوی ماده ٔ
بدن سگ ها خواهد شد .هر پیپت حاوی  402میلی گرم فیپرونیل بوده که برای سگ هایی
با وزن بین  40تا  60کیلوگرم مناسب می باشد .این محصول باعث نابودی کک ها تا  5هفته
و کنه ها از روز  7تا روز  28پس از مصرف خواهد شد.

How To Use:
بعد از حصول اطمینان از وزن حیوان محتویات یک پیپت را در محل پشت گردن مابین
دو شانه بریزید تا از طریق پوست جذب شود .بهتر است که نیمی از محتویات را در یک نقطه
و مابقی را در نقطه ای به فاصله  2الی  3سانتی متر پایین تر در محل مورد نظر بریزید.
محل چکاندن پیپت باید به گونه ای انتخاب شود که حیوان قادر به لیسیدن آن نباشد.
در مواردی که برای بیش از یک سگ به صورت همزمان از این محصول استفاده می نمایید،
می بایست مراقب بود که نتوانند دارو را با لیسیدن از روی پوست هم پاک نمایند.
حمام کردن سگ و یا تماس با آب برای مدت  2روز پس از استفاده از این دارو ممنوع می باشد.

Contraindications:

 استفاده از این محصول در توله سگ های زیر  8هفته و یا سگ هایی با وزن زیر  2کیلوگرمممنوع می باشد.
 استفاده از این محصول برای حیوانات آبستن و شیرده ممنوع می باشد.موثر فیپرونیل حساسیت دارند منع مصرف دارد.
 این محصول در حیواناتی که به ماده ٔ استفاده از این محصول در حیوانات بیمار (مانند بیماری های سیستمیک ،تب و  )...و یا در حالگذراندن دوران نقاهت ،ممنوع می باشد.
 استفاده از این محصول در خرگوش منجر به تأثیر معکوس و یا حتی مرگ حیوان خواهد شد. استفاده از این محصول برای گربه ها می تواند منجر به مسمومیت دارویی شود. -این محصول صرفاً جهت مصرف خارجی بوده و نباید روی زخم و یا پوست آسیب دیده مصرف شود.
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Flea & Tick Control

Spot
On

atment
Tre

onil
ipr
sF

onil
ipr
sF

Flea spray, shampoo or powder

ctive
ffe

Easy
&

Household sprays

E

or within 24 hours as it spreads throughout the coat.

ctive
ffe

Easy
&

E

of spraying. The residual action will kill the larvae
when they come into contact with the spray.
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Flea & Tick Control

But Does Not Contain Any Chemical Insecticides
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Flea & Tick Control

Dimethicare Line On
Small Dogs
قطره ضد کک ،کنه و حشرات موذی
مخصوص سگ های کوچک

6 pcs

Small Dogs < 15 kg

Dimethicare Line On Small Dogs
این محـصول ترکیـبی از یـک مـاده ضـد انـگل خـارجی غیر شیمـیایی و یـک مکـمل تقویتی
پوست و مو می باشد.
دایمتیکر نه تنها ضد کک و کنه می باشد بلکه بر روی سایر انگل های جلدی همچون جرب،
شپش ،پشه و مگس نیز تأثیر دارد .این محصول فاقد حشره کش های شیمیایی بوده و با
تشکیل یک کپسول سیلیکونی از جنس دایمتیکون در اطراف موجود مهاجم موجب فلج شدن
آن خواهد شد که بدین سبب این موجود از روی پوست حیوان خواهد افتاد و یا با برس
کشیدن جدا خواهد شد .این محصول برای سگ هایی با وزن زیر  15کیلوگرم و با سن حداقل
 12هفته مناسب می باشد .همچنین این محصول به دلیل داشتن ترکیبات آلوورا حامی ایجاد
پوست و موی ایده آل نیز است.
مصرف این محصول برای سگ های آبستن و یا شیرده هیچ نوع منعی ندارد.

How To Use:
این محصول جهت مصرف خارجی بوده و محتویات یک پیپت باید به صورت خطی مستقیم
از گـردن تا دم در پشـت حیـوان چـکانده شود .این عمـل می بایـست هر  4هفته و یا پس از
شست و شو تکرار گردد.
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Flea & Tick Control

Dimethicare Line On
Medium Dogs
قطره ضد کک ،کنه و حشرات موذی
مخصوص سگ های متوسط

6 pcs

Medium Dogs 15 - 30 kg

Dimethicare Line On Medium Dogs
این محصول ترکیبی از یک ماده ضد انگل خارجی غیر شیمیایی و یک مکمل تقویتی
پوست و مو می باشد.
دایمتیکر نه تنها ضد کک و کنه می باشد بلکه بر روی سایر انگل های جلدی همچون جرب،
شپش ،پشه و مگس نیز تأثیر دارد .این محصول فاقد حشره کش های شیمیایی بوده و با
تشکیل یک کپسول سیلیکونی از جنس دایمتیکون در اطراف موجود مهاجم موجب فلج شدن
آن خواهد شد که بدین سبب این موجود از روی پوست حیوان خواهد افتاد و یا با برس
کشیدن جدا خواهد شد .این محصول برای سگ هایی با وزن بین  15تا  30کیلوگرم و با سن
حداقل  12هفته مناسب می باشد .همچنین این محصول به دلیل داشتن ترکیبات آلوورا حامی
ایجاد پوست و موی ایده آل نیز است.
مصرف این محصول برای سگ های آبستن و یا شیرده هیچ نوع منعی ندارد.

How To Use:
این محصول جهت مصرف خارجی بوده و محتویات یک پیپت باید به صورت خطی مستقیم از
گردن تا دم در پشت حیوان چـکانده شود .این عمـل می بایسـت هر  4هفـته و یا پس از
شست و شو تکرار گردد.
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Flea & Tick Control

Dimethicare Line On
Large Dogs
قطره ضد کک ،کنه و حشرات موذی
مخصوص سگ های بزرگ

6 pcs

Large Dogs > 30 kg

Dimethicare Line On Large Dogs
این محصول ترکیبی از یک ماده ضد انگل خارجی غیر شیمیایی و یک مکمل تقویتی
پوست و مو می باشد.
دایمتیکر نه تنها ضد کک و کنه می باشد بلکه بر روی سایر انگل های جلدی همچون جرب،
شپش ،پشه و مگس نیز تأثیر دارد .این محصول فاقد حشره کش های شیمیایی بوده و با
تشکیل یک کپسول سیلیکونی از جنس دایمتیکون در اطراف موجود مهاجم موجب فلج شدن
آن خواهد شد که بدین سبب این موجود از روی پوست حیوان خواهد افتاد و یا با برس
کشیدن جدا خواهد شد .این محصول برای سگ هایی با وزن بیشتر از  30کیلوگرم و با سن
حداقل  12هفته مناسب می باشد .همچنین این محصول به دلیل داشتن ترکیبات آلوورا حامی
ایجاد پوست و موی ایده آل نیز است.
مصرف این محصول برای سگ های آبستن و یا شیرده هیچ نوع منعی ندارد.

How To Use:
این محصول جهت مصرف خارجی بوده و محتویات یک پیپت باید به صورت خطی مستقیم از
گردن تا دم در پشـت حـیوان چـکانده شود .این عمل می بایست هر  4هفته و یا پس از
شست و شو تکرار گردد.
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VERA

#

Flea & Tick Control

AL

Dimethicare Shampoo
شامپو ضد کک ،کنه و حشرات موذی
15268
200 ml
6 pcs

Dimethicare Shampoo
باشد.
باشد .این
هفته می
هفته می
سـن 12
سن 12
حـداقل
حداقل
ها با
ها با
گـربه
گربه
ها و
ها و
سـگ
برایسگ
مصـرفبرای
مناسبمصرف
دایمتـیکرمناسب
شامپو دایمتیکر
مکـمل تقویتی
شیمـیایی وو یک مکمل
غیـر شیمـیایی
خـارجی غیر
انـگل خارجـی
ضد انـگل
ضـد
ماده
ماده
یـک
یـک
ترکیبی از
ترکیبی از
محصول
محصول
این
باشد.
می باشد.
مو می
پوست و مو
دایمتیکر نه تنها ضد کک و کنه می باشد بلکه بر روی سایر انگل های جلدی همچون جرب،
شپش ،پشه و مگس نیز تأثیر دارد .این محصول فاقد حشره کش های شیمیایی بوده و با
تشکیل یک کپسول سیلیکونی از جنس دایمتیکون در اطراف موجود مهاجم موجب فلج شدن
کشیدن
برس با برس
با و یا
افتاد
خواهد و یا
خواهد افتاد
حیوانحیوان
پوست
پوست
روی روی
موجود از
موجود از
ایناین
سبب
بدینسبب
شدکهکهبدین
خواهد شد
آن خواهد
موی
حامیوایجاد
آلووراپوست
ترکیباتایجاد
آلوورا حامی
داشتن
ترکیبات
داشتن دلیل
محصول به
اینبدلیل
محصول
همچنین
همچنین این
خواهد شد.
جداشد.
خواهد
کشیدن
جدا
ایده آل نیز است.
هست.
موی
آل ونیز
پوست
ایده
ندارد.
منعیندارد.
نوعمنعی
هیچنوع
شیردههیچ
آبستن وو یایا شیرده
های آبستن
گربه های
ها وو گربه
مصرف این محصول برای سگ ها

How To Use:
اسپری
رویش
خالف جهت
نیممتر
سانتی
با فاصله
محصول
این
شود.حیوان ریخته
شـده
بدنموخیس
طبیعیروی
شـامپو را بـر
بر بطری
درب
معـادل10یک و
تقریبـی
حجـم
و بـه مـدت تقریبـی  2دقیقـه کل بـدن را ماسـاژ دهید سـپس  5دقیقه صبر نموده و آبکشـی و
خشک نمایید.
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250 ml

VERA

Ë

O

#

15269
AL

Flea & Tick Control

Dimethicare Spray
اسپری ضد کک ،کنه و حشرات موذی

6 pcs

Dimethicare Spray
اسپری دایمتـیکر مناسب مصـرف برای سـگ ها و گـربه ها با حـداقل سـن  12هفته می باشد.
این محصول ترکیبی از یـک ماده ضد انـگل خـارجی غیـر شیمـیایی و یک مکـمل تقویتی
پوست و مو می باشد.
دایمتیکر نه تنها ضد کک و کنه می باشد بلکه بر روی سایر انگل های جلدی همچون جرب،
شپش ،پشه و مگس نیز تأثیر دارد .این محصول فاقد حشره کش های شیمیایی بوده و با
تشکیل یک کپسول سیلیکونی از جنس دایمتیکون در اطراف موجود مهاجم موجب فلج شدن
آن خواهد شد که بدین سبب این موجود از روی پوست حیوان خواهد افتاد و یا با برس کشیدن
جدا خواهد شد .همچنین این محصول به دلیل داشتن ترکیبات آلوورا حامی ایجاد پوست و موی
ایده آل نیز است .تأثیر این محصول بر روی پوست به مدت  8الی  10روز باقی خواهد ماند.
مصرف این محصول برای سگ ها و گربه های آبستن و یا شیرده هیچ نوع منعی ندارد.

How To Use:
این محصول با فاصله  10سانتی متر بر خالف جهت طبیعی رویش مو اسپری شود.
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#

Worm Control

Wormclear Tablets Small Dogs
قرص درمان عفونت های انگلی
مخصوص سگ های کوچک
11793
2 Tabs
6 pcs

2

tablets

Dogs Up To 20 kg

Pork Flavoured

Wormclear Tablets Small Dogs
این محصول جهت درمان عفونت های ترکیبی انگلی که توسط انگل های گوارشی (کرم های گرد
و نواری) در سگ ها ایجاد می گردند ،کاربرد داشته که با یک بار مصرف موجب درمان این
عفونت ها می گردد.
این محصول مناسب سگ های با سن باالی  2هفته و وزن بین  3تا  20کیلوگرم می باشد.
طعم گوشت موجود در این محصول سبب شده تا سگ ها به راحتی آن را قبول کنند.
این محصول حاوی  2قرص بوده که هر قرص حاوی  50میلی گرم پرازیکوانتل 50 ،میلی گرم
پیرانتل و  150میلی گرم فبانتل می باشد.

How To Use:

توصیه می شود قبل از مصرف به بروشور داخل بسته مراجعه فرمایید .این محصول جهت
مصرف خوراکـی بوده و پس از مشخـص شدن وزن حیوان بر طبق جدول زیر تـجویز می گردد.
وزن بدن ()Kg

دوز مصرف (قرص)

3-5

0/5

5 - 10

1

10 - 15

1/5

15 - 20

2

قرص ها به صورت مستقیم و یا در صورت نیاز همراه با غذا استفاده گردند .برای استفاده از این
محصول نیاز به خالی بودن معده حیوان نیست.

Contraindications:

 این محصول برای سگ های با سن کمتر از  2هفته و یا وزن کمتر از  3کیلوگرم منع مصرف دارد. این محصول برای سگ های آبستن منع مصرف دارد. این محصول نباید همزمان با سایر ضد انگل ها مصرف گردد. مصرف این محصول برای سگ هایی که به هر یک از مواد تشکیل دهنده آن حساسیت دارند،مجاز نمی باشد.
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Worm Control

Wormclear Tablets Large Dogs
قرص درمان عفونت های انگلی
مخصوص سگ های بزرگ
#

11795
4 Tabs

4

6 pcs

tablets

Dogs Up To 40 kg

Pork Flavoured

Wormclear Tablets Large Dogs
این محصول جهت درمان عفونت های ترکیبی انگلی که توسط انگل های گوارشی (کرم های گرد
و نواری) در سگ ها ایجاد می گردند ،کاربرد داشته که با یک بار مصرف موجب درمان این
عفونت ها می گردد.
این محصول مناسب سگ ها با سن باالی  2هفته و وزن بین  3تا  40کیلوگرم می باشد.
طعم گوشت موجود در این محصول سبب شده تا سگ ها به راحتی آن را قبول کنند.
این محصول حاوی  4قرص بوده که هر قرص حاوی  50میلی گرم پرازیکوانتل 50 ،میلی گرم
پیرانتل و  150میلی گرم فبانتل می باشد.

How To Use:

توصیه می شود قبل از مصرف به بروشور داخل بسته مراجعه فرمایید .این محصول جهت
مصرف خوراکـی بوده و پس از مشخـص شدن وزن حیوان بر طبق جدول زیر تـجویز می گردد.
وزن بدن ()Kg

دوز مصرف (قرص)

وزن بدن ()Kg

دوز مصرف (قرص)

3-5

0/5

20 - 25

2/5

5 - 10

1

25 - 30

3

10 - 15

1/5

30 - 35

3/5

15 - 20

2

35 - 40

4

قرص ها به صورت مستقیم و یا در صورت نیاز همراه با غذا استفاده گردند .برای استفاده از این
محصول نیاز به خالی بودن معده حیوان نیست.

Contraindications:

 این محصول برای سگ های با سن کمتر از  2هفته و یا وزن کمتر از  3کیلوگرم منع مصرف دارد. این محصول برای سگ های آبستن منع مصرف دارد. این محصول نباید همزمان با سایر ضدانگل ها مصرف گردد. مصرف این محصول برای سگ هایی که به هر یک از مواد تشکیل دهنده آن حساسیت دارند،مجاز نمی باشد.
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Bio & Natural Products

Bio Collar
قالده گیاهی ضد خارش
#

13709
65 cm
6 pcs

Bio Collar
این محصول حاوی ترکیـبات گیاهی نظیر پونه و روغن اکالیپـتوس است .بعد از بستن قالده
به دور گردن ،این ترکیبات به آهستگی در تمام سطح پوست پخش می شود و به مرور باعث
کاهش خارش و التهابات پوستی می گردد و تأثیر آن برای مدت  4ماه باقی خواهد ماند.
همچنین این قالده ضد آب می باشد.

How To Use:
قالده را به دور گردن سگ بسته و فاصلۀ حداقل  2انگشت را بین گردن سگ و قالده لحاظ
نمایید .در صورت استفاده برای توله سگ های در حال رشد ،حتماً توجه شود که با بزرگتر شدن
ً
مجددا تنظیم گردد.
حیوان سایز قالده

www.jmvetgroup.com
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To Help Energetic Dogs Stay Active.

Health

Complete Range Of Supplements

But You CAN Keep

Joints
Young!
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Health

Growing OLD Is

Inevitable...
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Health

Joint Paste
خمیر تقویت مفاصل
#

10638
250 gr
3 pcs

Joint Paste
خمیر خوراکی تقویـت مفاصـل حـاوی مقادیـر کافی گلوکـزآمین ،ویتـامین  C ،Eو پودر نوعی
صدف دریایی به عنوان منبع کندروتین و اسید چرب امگا  3می باشد  .مصرف این محصول باعث
افزایش سالمتی مفاصل ،بهبود شرایط تاندونی ،بافت همبند ،کمک به غضروف سازی و تولید
مایع بین مفصلی خواهد شد.

How To Use:
به صورت جداگانه و یا مخلوط با غذا روزانه طبق جدول زیر مصرف شود.
وزن بدن ()Kg

دوز مصرف ()gr

حجم متناسب

<5

3/5

قاشق چای خوری کوچک

5 - 10

7

قاشق چای خوری بزرگ

10 - 25

10

قاشق دسر خوری کوچک

>25

15

قاشق دسر خوری بزرگ

همزمان با مصرف این محصول الزم است آب تازه به مقدار الزم و به صورت دائمی در اختیار
حیوان قرار گیرد.
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Health

Joint Fit Powder
پودر تقویت مفاصل
16113
300 gr
3 pcs

Joint Fit Powder
پودر تقویت مفاصل حاوی مقادیر مناسبی از کندروتین ،گلوکزآمین ،ویتامین  Cو  Eمی باشد که
بر روی سالمتی مفاصل انواع سگ ها و گربه ها در تمامی سنین به ویژه سگ های جوان از
موثر می باشد و از بروز مشکالت مفصلی و غضروفی جلوگیری خواهد کرد.
نژادهای بزرگ ٔ
در درمان بیماری های مختلف مفصلی در کنار کنترل درد ،جراحی و کاهش وزن ،مصرف محصوالت
این چنینی که حاوی  DMOADsمی باشند ،می تواند نتیجه خوبی به همراه داشته باشد که این
اثر با تحقیقات علمی اثبات گردیده است.

طبق جدول زیر با غذا به صورت روزانه مخلوط شود.

How To Use:

توله سگ ها و سگ های جوان (از  12هفتگی)

 0/5پیمانه

سگ های نژاد کوچک و گربه ها تا وزن  10کیلوگرم

 1پیمانه

سگ های نژاد متوسط  10 - 25کیلوگرم

 2پیمانه

سگ های نژاد بزرگ بیشتر از  25کیلوگرم

 3پیمانه

همزمان با مصرف این محصول الزم است آب تازه به مقدار الزم و به صورت دائمی در اختیار
حیوان قرار گیرد.
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Health

Joint Fit Solution
شربت تقویت مفاصل
#

17646
45 ml
3 pcs

Joint Fit Solution
این محصول به عنوان مکمل غذایی موجب کمک به سالمت مفاصل در سگ ها و گربه ها با سن
حداقل  12هفته می باشد که برای حیوانات در حال رشد ،با فعالیت باال ،کاری و مسن قابل
استفاده است.
محلول تقویت مفاصل بیفار حاوی موادی با قابلیت متابولیسم آسان می باشد که به عنوان اجزای
ساختمانی در ترمیم و بازسازی مفاصل و مایع مفصلی استفاده خواهند شد .این محصول حاوی
اسید هیالورونیک جهت تسهیل حرکت مفاصل و همچنین مس و منگنز جهت رشد و توسعه
ماهیچه و استخوان ها می باشد.
همچنین به منظور کمک به تشکیل کالژن و بهبود عملکرد مفاصل ،ویتامین  Cبه این محصول
افزوده شده است .با تأیید دامپزشکان تأثیر استفاده از این محصول بر عملکرد مفاصل و برطرف
نمودن مشکالت مفصلی پس از  6هفته مصرف ،قابل رویت خواهد بود.

How To Use:

این محصول را می توان به صورت مستقیم از طریق زبان و یا همراه با غذا به حیوان خوراند.
میزان مصرف این محصول مطابق جدول زیر می باشد.
گربه و سگ های با وزن زیر  20کیلوگرم

 1پمپ در روز

سگ های باالی  20کیلوگرم

 2پمپ در روز

هر پمپ معادل  1میلی لیتر می باشد.

قبل از مصرف شیشه را به خوبی تکان داده و همواره آب تازه در اختیار حیوان قرار دهید.
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Joint Tablets
قرص تقویت مفاصل
11810
60 Tabs
3 pcs

Liver Flavoured

Joint Tablets
این محصول حاوی گلوکزآمین ،کندروتین و ویتامین  Eمی باشد که باعث تقویت مفاصل شده
و در نتیجه تسهیل حرکات مفاصل و تحرک راحت و بدون درد حیوان را در پی خواهد داشت.
مقادیر باالی گلوکزآمین در این محصول موجب کمک به ساخت و بازسازی غضروف می شود و
همچنین کندروتین نیز با خاصیت ضد التهابی ،حرکات مفاصل را تسهیل می نماید .طعم گوشت
این قرص ها سبب می شود که سخت گیرترین سگ ها هم عالقه به خوردن آن نشان دهند.

How To Use:

قرص جویدنی تقویت مفاصل را بخاطر طعم لذیذ آن ،می توان بطور مستقیم و به عنوان اسنک
به حیوان داد ولی بهتر است که به همراه وعده اصلی غذایی داده شود.
جهت برطرف نمودن مشکالت مفصلی در سگ ها می بایست به مدت  4الی  6هفته دوره درمان
با دوز درمانی سپری شده و سپس استفاده از این محصول با دوز تقویتی جهت قدرت بخشیدن
به مفاصل ادامه یابد.
وزن بدن ()Kg

دوز درمانی (در روز)

دوز تقویتی (در روز)

<10

 1قرص

 0/5قرص

10 - 20

 2قرص

 1قرص

20 - 40

 3قرص

 1 - 2قرص

>40

 4قرص

 2قرص

به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.

www.jmvetgroup.com

27

Health

Glucosamine Easy Treat
اسنک گلوکزآمین
#

15329
150 gr
6 pcs

Turkey Flavoured

Glucosamine Easy Treat
این اسنک ها با طعم بوقلمون به دلیل داشتن گلوکزآمین باعث تقویت سالمت و بهبود شرایط
تاندون ها ،مفاصل و بافت همبند می شوند.

How To Use:
روزانه یک اسنک به ازای هر  5کیلوگرم وزن بدن مناسب می باشد.
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
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Joint Sticks
استیک تقویت مفاصل  7عددی
17749
175 gr
12 pcs

Meaty Flavoured

Joint Sticks
این محصول متشکل از استیک های لذیذ با طعم گوشت حاوی گلوکزآمین ،کندروتین و نوعی
صدف دریایی تولید شده برای تقویت مفاصل ،تاندون ها و بافت همبند می باشد.

How To Use:
مصرف روزانه یک استیک توصیه می شود.
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
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)Multi - Vit + Carnitine (Laveta
شربت مولتی ویتامین و کارنتین
#

11429
50 ml
6 pcs

)Multi - Vit + Carnitine (Laveta
شربت مولتی ویتامین و کارنتین حاوی انواع ویتامین هایی است که برای بهبود شرایط
موثر است.
پوست های حساس و حفظ سالمت پوست و پوشش خارجی بدن در سگ ها ٔ
همچنین اسید آمینه ال کارنتین موجود در این شربت که برای سگ ها بسیار مهم و ضروری است
باعث تقویت عملکرد قلب و بهبود میزان انرژی در سگ ها می شود .این محصول به طرز
چشم گیری منجر به کاهش ریزش مو و همچنین برطرف نمودن خارش می گردد.

How To Use:
به میزان توصیه شده در جدول زیر با غذا مخلوط شود.
دوز مصرف

وزن بدن
()Kg

()ml

قطره

<2/5

0/19

5

2/5 - 5

0/30

7

5 - 10

0/50

11

10 - 30

1

22

30 - 80

2

44

هرگز به طور مستقیم روی زبان حیوان استفاده نشود.
در محل تاریک و خنک نگهداری شود.
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Vitamin B - Complex
شربت ویتامین ب کمپلکس
11651

#

50 ml
3 pcs

Vitamin B - Complex
کمبود ویتامین های گروه  Bمی تواند منجر به بروز مشکالتی در پوست و پوشش خارجی بدن،
سیستم اعصاب و همچنین ایجاد بی حالی گردد .شربت ب کمپکس بیفار حاوی  7نوع مختلف
از گروه ویتامین های  Bمی باشد که مصرف آن باعث ارتقای انرژی متابولیسم ،تقویت سیستم عصبی
و بهبود شرایط پوست و پوشش خارجی بدن خواهد شد.
این محصول قابل مصـرف برای انـواع سـگ ،گربه ،پرندگان و جوندگانی نظیر موش ،همستر،
خوکچه هندی و خرگوش می باشد.

به میزان توصیه شده در جدول زیر با غذا مخلوط شود.
وزن بدن ()Kg

دوز مصرف (قطره)

وزن بدن ()Kg

موش
0/03
رت
10
همستر
0/14

6
خوکچه هندی

0/85

دوز مصرف (قطره)
گربه

>0/05

2

0/5 - 2/5

15

0/05 - 0/08

3

2/5 - 5

22

0/08 - 0/15

5

5-9

33

0/15 - 0/3

7

سگ

0/3 - 0/6

12

>2/5

3

0/6 - 1/2

18

2/5 - 5

7

5 - 10

11

10 - 30

22

30 - 80

44

17
خرگوش

3/5

وزن بدن ()Kg

پرندگان زینتی
1

0/35

دوز مصرف (قطره)

How To Use:

25

در محل تاریک و خنک نگهداری شود.
مصرف این محصول در زمان بروز ضعف عمومی و یا مصرف انواع دارو و یا آنتی بیوتیک
با میزان  2برابر دوز پیشنهادی در جدول به مدت  7روز توصیه می شود.
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Top 10
قرص مولتی ویتامین تاپ 10
#

11013
180 Tabs
6 pcs

Shrimp Flavoured

Top 10
این محصول حاوی انواع ویتامین های ضروری ،موادمعدنی و عناصر کمیاب می باشد که مصرف
آن باعث افزایش تحرک و سرزندگی و بهبود شرایط فیزیکی سگ ها خواهد بود.
این محصول در سگ های جوان باعث رشد سریعتر استخوان ها و دندان ها خواهد شد و
همچنین موجب درخشندگی چشم ها و براق شدن پوشش خارجی بدن می گردد .قرص های
مولتی ویتامین تاپ  10در سگ های مسن باعث افزایش تحرک و شادابی خواهد شد ،همچنین
این محصول حاوی اسید آمینه ال کارنتین می باشد که باعث تقویت عضالت در سگ ها
می شود.

How To Use:
به ازای هر  5کیلوگرم وزن بدن روزانه یک قرص به صورت تشویقی یا جایزه داده شود.
این محصول مناسب سگ های آبستن و شیرده نیز می باشد .استفاده از این محصول مناسب
توله سگ ها با حداقل سن  6هفته و نیز کلیه سگ های بالغ بوده و هیچگونه محدودیتی در
مدت زمان مصرف ندارد.
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Bone Builder
پودر مکمل استخوان و دندان
15339
500 gr
3 pcs

Bone Builder
این محصول به عنوان مکمل غذایی برای سگ ها و گربه ها قابل استفاده بوده که حاوی
پیش ساخت های الزم جهت تقویت و سالمت استخوان ها و دندان ها می باشد .مقادیر باالی
کلسیم و فسفر باالنس شده این محصول سبب شده تا گزینه ای بسیار مناسب جهت اضافه کردن
به غذای آماده شده در منزل (که عمدتاً عاری از این گونه عناصر کمیاب است) باشد.

How To Use:
این محصول مناسب استفاده توله سگ ها و بچه گربه ها ،سگ ها و گربه های بالغ و همچنین
سگ ها و گربه های آبستن و شیرده بوده که بر طبق جدول زیر می بایست به صورت روزانه با
غذای حیوان مخلوط گردد.
توله سگ ها ،سگ های کوچک و گربه ها

یک پیمانه

سگ های سایز متوسط

دو پیمانه

سگ های بزرگ یا سگ های آبستن و شیرده

سه پیمانه
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Brewers Yeast Tablets With Garlic
قرص مخمر با طعم سیر
#

12709
250 Tabs
6 pcs

Garlic Flavoured

Brewers Yeast Tablets With Garlic
ً
منحصرا برای مصرف انواع
این محصول حاوی مخمر ،انواع موادمعدنی و سیر می باشد که
نژادهای سگ و گربه فرموله شده است .همچنین انواع ویتامین ها و موادمعدنی در این محصول
به درخشندگی و سالمت پوست و پوشش خارجی بدن کمک می کند و سیر موجود در آن نیز،
منفعت های خاص خود را خواهد داشت.
این محصول مناسب توله سگ ها و بچه گربه ها با سن حداقل  6هفته ،سگ ها و گربه های بالغ،
آبستن و شیرده می باشد.

How To Use:
سگ ها:
مصرف یک قرص به ازای هر  5کیلوگرم وزن بدن برای سگ ها توصیه شده که در زمان آبستنی
و شیردهی این میزان می بایست دو برابر گردد .برای سگ های باالی  60کیلوگرم نیز مصرف
حداکثر  12عدد قرص در روز کفایت می نماید.
گربه ها:
مصرف یک قرص به ازای هر  3کیلوگرم وزن بدن برای گربه ها توصیه شده که در زمان آبستنی
و شیردهی این میزان می بایست دو برابر گردد.
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Calcium Tablets
قرص کلسیم
15330
180 Tabs
6 pcs

Strong skeleton

Seaweed

Strong teeth

Calcium Tablets
این محصول مخصوص سگ ها بوده و حاوی موادمعدنی با کیفیت باال به همراه انواعی از
سبزیجات و نوعی جلبک دریایی می باشد که مصرف آن باعث ارتقای رشد استخوان ها،
دندان ها و بهبود شرایط پوست و پوشش خارجی بدن خواهد شد .همچنین دکستروز موجود
کامال مناسب برای سگ های
در این محصول باعث باال بردن سطح انرژی حیوان شده از این رو
ً
جوان ،سگ های شیرده و سگ هایی با فعالیت بدنی باال می باشد .مصرف آن در طول دوره
آبستنی فقط با تجویز دامپزشک توصیه می گردد.
این محصول مناسب استفاده توله سگ ها با سن حداقل  6هفته و سگ های بالغ و شیرده می باشد.

How To Use:
قرص به صورت مستقیم و یا در ترکیب با غذا به صورت روزانه بر طبق جدول زیر استفاده گردد.
سگ های کوچک

 2قرص

سگ های متوسط

 4قرص

سگ های بزرگ

 6قرص

در صورت استفاده از این محصول همواره آب تازه به میزان کافی در دسترس حیوان قرار گیرد.
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Algolith
پودر جلبک دریایی
#

10360
500 gr
6 pcs
Seaweed

Algolith
این محصول یک مکمل غذایی مناسب برای انواع سگ ،گربه ،پرندگان و جوندگان بوده که از نوع
خاصی جلبک دریایی طی فرآیندهای ویژه تولید شده است و حاوی مقادیر باالیی از انواع
مختلفی از ویتامین ها و عناصر کمیاب نظیر ید می باشد که تأثیرات مثبت و ویژه ای بر روی
عملکرد بخش های مختلف بدن دارد.
مصرف پودر الگولیت باعث براق شدن پوست ،مو ،پر ،چشم ها و بینی خواهد شد که موجب
کامال سالم و شاداب به نظر برسند.
می شود
ً

How To Use:
طبق جدول زیر با غذا مخلوط شود.

36

سگ های کوچک

 1قاشق چای خوری

سگ های متوسط

 2قاشق چای خوری

سگ های بزرگ

 1قاشق غذا خوری

گربه ها و خرگوش ها

نیم تا  1قاشق چای خوری

خوکچه هندی

نیم قاشق چای خوری

همستر

 1نوک چاقو

پرندگان

 1تا  2نوک چاقو به ازای  100گرم غذا
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Junior Cal
پودر مکمل توله سگ و بچه گربه
10321
200 gr
6 pcs

Junior Cal
این محصول حاوی انواع موادمعدنی و ویتامین های مورد نیاز توله سگ ها و بچه گربه ها
می باشد و مصرف آن باعث تقویت استخوان ها و دندان ها و بهبود شرایط پوشش خارجی بدن
می شود .همچنین برای حیوانات شیرده و تازه زایمان کرده نیز مناسب می باشد.

How To Use:
طبق جدول زیر با غذا به صورت روزانه مخلوط شود.
بچه گربه ها و توله سگ ها با سن حداقل  2ماه و سگ های سایز کوچک

 1قاشق چای خوری

سگ های سایز متوسط ( 10 - 25کیلوگرم)

 2قاشق چای خوری

سگ های سایز بزرگ (باالی  25کیلوگرم)

 3قاشق چای خوری
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Travel Fit
قرص مسافرت
#

10715
10 Tabs
3 pcs

Travel Fit
موثر  Cyclizine HCCمی باشد که در سگ ها و گربه ها از بیماری
قرص مسافرت حاوی ماده ٔ
سفر و ایجاد حالت تهوع داخل وسایل نقلیه جلوگیری خواهد کرد.

How To Use:
نیم ساعت قبل از شروع سفر ،یک قرص به ازای هر  10کیلوگرم وزن بدن داده شود .در صورت
لزوم  6ساعت بعد حداکثر برای  3بار در روز تکرار شود.

Contraindications:
 در سگ ها و گربه های با وزن کمتر از دو و نیم کیلوگرم مصرف این محصول ممنوع می باشد. مصرف این محصول در زمان بارداری و شیردهی ممنوع می باشد. -مصرف این محصول برای حیوانات مبتال به بیماری صرع ممنوع می باشد.
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Stop Tablet
قرص ضد اسهال
10730
20 Tabs
3 pcs

Stop Tablet
قـرص ضد اسـهال حاوی مـاده تانن ،یک محصول مناسـب جهـت برطرف کـردن ناراحتی های
معـده و پیشـگیری از اسـهال مـی باشـد و بعـد از عفونتهـای دسـتگاه گـوارش نیـز مصـرف آن
توصیـه می شـود .این محــصول همــچنین برای درمان اســهال (کـه گاهاً می توانـد با موکوس
نیز همراه باشد) کاربرد دارد.

How To Use:
قرص به طور کامل باید به حیوان خورانده شود .میزان مصرف دارو سه مرتبه در روز برای مدت
 3روز و طبق جدول زیر می باشد.
گربه

 1قرص

سگ های کوچک

 1قرص

سگ های متوسط

 2قرص

سگ های بزرگ

 3قرص

در هنگام مصرف این محصول آب تازه به مقدار الزم در دسترس حیوان قرار داده شود.

Contraindications:
در صورت وجود خون در مدفوع از مصرف این محصول اجتناب شود.
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Gastrine Tablet
قرص درمان اختالالت دستگاه گوارش
#

17315
30 Tabs
6 pcs

Gastrine Tablet
این محصول مناسب سگ ها و گربه ها با معده های حساس می باشد .قرص  Gastrineحاوی
کامال
تری سیلیکات منیزیوم ،کربنات کلسیم و زغال فعال می باشد که در اختالالت دستگاه گوارش
ً
موثر بوده و باعث بهبود شرایط هضم می گردد.
ٔ

How To Use:
سه مرتبه در روز قرص کامل و یا خرد شده را همراه با کره و یا عسل مخلوط نموده و طبق جدول
زیر مصرف نمایید:
سگ های کوچک ،توله سگ ها و بچه گربه ها

 1قرص در هر نوبت

سگ های متوسط و گربه های بالغ

 2قرص در هر نوبت

سگ های بزرگ

 4قرص در هر نوبت

در هنگام مصرف این محصول آب تازه به مقدار الزم در دسترس حیوان قرار داده شود.
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Intestinal Cleanser
پودر تقویت دستگاه گوارش
12636
200 gr
3 pcs

Intestinal Cleanser
کامال خالص و طبیعی،
این محصول مناسب سگ ها و گربه ها حاوی گیاه پسیلیوم بوده و
ً
فاقد بو و طعم و همچنین حاوی مقادیر باالی فیبر گیاهی می باشد .این محصول جاذب مایعات
بـوده و موجـب افزایـش محتویـات روده ها شـده و آن ها را انعطـاف پذیـرتر می سـازد.
همچنین موجب تقویت عملکرد طبیعی دستگاه گوارش و نیز تثبیت فلور روده ها می گردد.
فیبر موجود در این محصول موجب پاک سازی روده ها شده و نیز از تحریک دیواره روده ها
جلوگیری می نماید .این محصول همچنین در درمان یبوست تأثیر چشم گیری داشته و همچنین
موجب دفع توپ مویی (هیربال) خواهد شد.

How To Use:
ایـن محصـول مناسـب مصـرف سـگ ها و گربـه ها در تمـام سنیـن و شرایـط زندگی بوده و
می بایست مطابق با جدول زیر در ترکیب با غذا به صورت روزانه مصرف گردد.
وزن بدن ()Kg

دوز مصرف (قاشق چای خوری)

سگ ها و گربه های با وزن >10

0/5

سگ های با وزن 10 - 25

1

سگ های با وزن 25 - 40

1/5

سگ های با وزن <40

2

در هنگام مصرف این محصول آب تازه به مقدار الزم در دسترس حیوان قرار داده شود.
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Puppy Dental Kit
ست خمیر دندان و مسواک
مخصوص توله سگ
و سگ های نژاد کوچک با طعم جگر
12476
50 gr
6 pcs

Liver Flavoured

Puppy Dental Kit
این محصول تمام نیاز توله سگ ها و سگ های نژاد کوچک را جهت رعایت بهداشت دهان و
کامال کاربردی و یک خمیر دندان با طعم
دندان مرتفع می سازد و حاوی یک مسواک با طراحی
ً
جگر بوده که طعم فوق العاده آن انجام این عمل را در توله سگ ها و سگ های نژاد کوچک با
سهولت هرچه بیشتر میسر می سازد .آنزیم های موجود در این خمیر دندان با پالک های دندانی
مقابله کرده و مانع ایجاد تارتار می گردند و در نتیجه دندان ها سالم تر بوده و نفس حیوان عاری از
هر نوع بوی نامطبوع خواهد بود .این خمیر دندان حاوی پروتئاز و گلوکز اکسیداز می باشد .پروتئاز
ساختار پروتئینی پالک ها را نابود کرده و مانع از اتصال آن با کلسیم و تشکیل تارتار می شود.
گلوکز اکسیداز هم موجب تبدیل گلوکـز بـه اسیـد گلوکونیـک مـی شـود که ترکیبـی بـی ضـرر
مـی باشـد .ایـن فرآینـد مقـدار کمی پراکسید هیدروژن نیز تولید می نماید که به عنوان یک
ترکیب ضدعفونی کننده موجب از بین بردن باکتری های ناخواسته موجود در محوطه دهان
می گردد .به عالوه از ترکیبات روی و سدیم هم در این خمیر دندان استفاده شده که با کلسیم
باند شده و مانع از تبدیل پالک به تارتار می گردند .مسواک موجود در این محصول نیز دارای
دسته نرم پالستیکی بوده و سایز آن متناسب با اکثر توله سگ ها و سگ های نژاد کوچک
می باشد .همچنین طراحی دندانه های برس با سایزهای مختلف از رسیدن آن به دورترین
بخش های دندان ها نیز اطمینان حاصل می نماید.
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Toothpaste
خمیر دندان با طعم جگر
#

15317
100 gr
6 pcs

Liver Flavoured

Toothpaste
خمیر دندان بیفار با طعم جگر موجب مقابله با پالک های دندانی و جلوگیری از تشکیل تارتار
می شود که در نتیجه آن سالمت دهان و دندان ها تقویت خواهد شد .طعم جگر موجود در آن
به این معنی است که سگ ها و گربه ها عاشق آن خواهند بود .این خمیر دندان عاری از فلوراید
بوده و حاوی دو آنزیم پروتئاز و گلوکز اکسیداز می باشد .پروتئاز ساختار پروتئینی پالک ها را نابود
کرده و مانع از اتصال آن با کلسیم و تشکیل تارتار می شود .گلوکز اکسیداز هم موجب تبدیل
گلوکز به اسید گلوکونیک می شود که ترکیبی بی ضرر می باشد .این فرآیند مقدار کمی
پراکسید هیدروژن نیز تولید می نماید که به عنوان یک ترکیب ضدعفونی کننده موجب از
بین بردن باکتری های ناخواسته موجود در محوطه دهان می گردد.

How To Use:
آشنا سازی حیوان با فرآیند مسواک زدن می بایست به آرامی و با صبر فراوان صورت پذیرد.
قبل از استفاده از مسواک به حیوان اجازه دهید تا با طعم و بوی خمیر دندان آشنا شود.
پس از آنکه حیوان به شما اجازه لمس کردن دهان و دندان خود را داد ،مسواک را خیس نموده
و کمی خمیر دندان روی آن قرار دهید .سپس به آرامی و با مسواک زدن چند دندان محدود در
هر نوبت کار را شروع کنید و این پروسه را تا تبدیل آن به یک عمل روزانه برای خود و حیوانتان
ادامه دهید .در حین انجام این پروسه همواره ظرفی از آب تازه در دسترس داشته باشید.
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Toothgel
ژل دندان با طعم جگر
17323
100 gr
6 pcs

Liver Flavoured

Toothgel
ژل دندان مناسب برای شست و شوی دندان بدون مسواک است .این محصول عاری از فلوراید
بوده و حاوی آنزیم های پروتئاز و گلوکز اکسیداز جهت جلوگیری از تشکیل پالک دندانی و تولید
تارتار بوده و مناسب سگ ها و گربه هایی می باشد که اجازه ی مسواک زدن نمی دهند .این
محصول با طعم جگر بوده و سگ ها و گربه ها عاشق آن خواهند شد.

How To Use:
کافیست الیه ی نازکی از این محصول را روی دندان های حیوان از عقب به جلو قرار دهید.
اگر نقطه ای را از قلم انداختید نگران نباشید چرا که حیوان با استفاده از زبان خود این ژل را
بر روی تمامی دندان های خود خواهد چرخاند .استفاده از این محصول می بایست حداقل
یک بار در روز انجام گردد.
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Fresh Breath Spray
اسپری دهان و دندان
#

17322
150 ml
3 pcs

Fresh Breath Spray
باکتری های مختلف موجود در دهان به همراه تکه های باقی مانده غذا باعث تولید پالک دندانی
می شود و با رسوب کلسیم روی این پالک ها ،تارتار تولید شده و روی دندان ها رسوب خواهد
کرد که منجر به بوی بد دهان و پوسیدگی دندان ها و مشکالت متعدد بهداشتی خواهد شد.
اسپری دهان و دندان بیفار حاوی آنزیم های مختلفی نظیر گلوکز اکسیداز و آمیلوگلوکوزوئید
است که باعث نابودی باکتری های مضر در دهان شده و پالک های دندانی را نیز از بین می برد.
این محصول مناسب برای سگ ها و گربه ها در تمامی سنین می باشد.

How To Use:
به میزان  3الی  4پاف روزانه از فاصله ی  5الی  10سانتی متری بر روی دندان ها اسپری شود.
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Mouth Wash
محلول شست و شوی دهان و دندان
17321
250 ml
3 pcs

Mouth Wash
محـلول شسـت و شوی دهـان و دنـدان بیفـار حاوی انواع آنزیم هایـی مـی باشد که باعـث
از بین رفتن باکتری های بد در دهان می شود و به این ترتیب مانع از تشکیل پالک و تارتار
خواهد شد .این محصول قابل استفاده برای سگ ها و گربه ها بوده و از سن حداقل  6ماهگی
کامال خوراکی بوده و نیازی به تخلیه آن از دهان
می توان آن را استفاده نمود .این محصول
ً
حیوان پس از مصرف نمی باشد.

How To Use:
کافی است مقدار  10میلی لیتر از محلول شست و شوی دهان و دندان ،به یک لیتر آب آشامیدنی
اضافه شود .بهتر است هر  24ساعت یک بار آب آشامیدنی تعویض شود تا محلول تازه در اختیار
حیوان قرار گیرد.
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Fresh Breath Easy Treats
اسنک دنتال
#

15328
150 gr
6 pcs

Fresh Breath Easy Treats
اسنک های دنتال حاوی ماده کلروفیل می باشد که یک ترکیب طبیعی بوده و از گیاهان سبز
استخراج می شود و قدرت جذب بوی بد باالیی دارد که باعث حذف بوی نامطبوع از نفس و
دهان حـیوان می گـردد .از طرفـی هم جویـدن این اسنـک ها باعث پولیـش شـدن دندان ها
خواهد شد .این محصول برای توله سگ های با سن حداقل  6هفته و نیز سگ های بالغ در
تمامی شرایط زندگی قابل استفاده می باشد.

How To Use:
به صورت روزانه و بر طبق جدول زیر استفاده شود:
وزن بدن ()Kg

دوز مصرف (عدد)

>10

1-2

10 - 25

2-3

25 - 45

3-5

<45

5 - 15

در هنگام مصرف این محصول آب تازه به مقدار الزم در دسترس حیوان قرار داده شود.
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Dental Sticks Small Dogs
استیک دنتال
مخصوص سگ های کوچک  7عددی
13621
112 gr
12 pcs

Dental Sticks Small Dogs
استیک های دنتال حاوی جلبک دریایی قهوه ای ،عصاره گیاه چای سبز و مواد آنتی تارتار
می باشد و مصرف آن ها باعث سالمت دهان ،پاکیزگی دندان ها و تازه شدن تنفس حیوان خواهد شد.

How To Use:
روزانـه یک استیـک به عنوان تشـویقی به سـگ داده شود .این محصول مخصـوص سگ های
کوچک می باشد .در هنگام مصرف این محصول آب تازه به مقدار الزم در دسترس حیوان
قرار داده شود.
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Dental Sticks
Medium & Large Dogs
استیک دنتال مخصوص سگ های
متوسط و بزرگ  7عددی
#

13174
182 gr
12 pcs

Dental Sticks Medium & Large Dogs
استیک های دنتال حاوی جلبک دریایی قهوه ای ،عصاره گیاه چای سبز و مواد آنتی تارتار می باشد
و مصرف آنها باعث سالمت دهان ،پاکیزگی دندان ها و تازه شدن تنفس حیوان می شود.

How To Use:
روزانه یک استیک به عنوان تشویقی به سگ داده شود .این محصول مخصوص سگ های
متوسط و بزرگ می باشد .در هنگام مصرف این محصول آب تازه به مقدار الزم در دسترس
حیوان قرار داده شود.
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Eye Gel
پماد مرطوب کننده چشم
15348
5 ml
6 pcs
Relieves irritation

Eye Gel
آلودگی هوا و مواد آالینده و ...می توانند موجب آزار چشم سگ ها و گربه ها شده و آن را ملتهب
و خشک نمایند .یونجه و تراشه های چوبی با وجودی که بسترهای خوبی برای جوندگان هستند،
می توانند حاوی گرد و خاک باشند و یا موجب خراشیدگی چشم این حیوانات گردند .این موارد
می توانند منجر به خشکی ،خارش و تورم چشم گردند.
ژل چشم بیفار به عنوان یک روغن مکمل برای قرنیه عمل نموده و موجب روغن کاری آن
می شود و منجر به برطرف نمودن خشکی و کمک به تمیز کردن چشم به صورت طبیعی
می گردد.

How To Use:
یک قطره از این محصول را مستقیماً روی سطح چشم قرار دهید در حالیکه مطمئن هستید که
نوک تیوب با سطح چشم در تماس قرار نگیرد .ژل به آرامی آب شده و شروع به کمک رسانی به
چشم می نماید.
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Tear Stain Remover
لوسیون تمیزکننده
رنگ دانه های اطراف چشم
#

11632
50 ml
3 pcs

Tear Stain Remover
این محصول قابل استفاده برای تمامی نژادهای سگ ها ،توله سگ ها و گربه ها می باشد و به
برطرف نمودن رسوبات اطراف چشم کمک می نماید .در اثر استفاده مکرر ،این محصول از تغییر
رنگ زیر چشم حیوانات جلوگیری می نماید.

How To Use:
یک تکه دستمال تمیز پارچه ای نرم را به این ماده آغشته نموده و به آرامی آن را به ترشحات و
رسوبات اطراف هر چشم بمالید .در موارد شدید این کار را برای  3نوبت در روز به میزان حداقل
یک هفته ادامه دهید.
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Eye Cleaner
لوسیون شست و شوی چشم
11673
50 ml

+MSM

Care
System

3 pcs

Eye Cleaner
ً
منحصرا برای شست و شوی چشم سگ ها و گربه ها تولید شده است .این
این محصول
محصول را می توان قبل از شروع درمان بیماری های چشم استفاده نمود و یا به صورت روتین
جهت کمک به تمیزی چشم و شست و شوی گرد و خاک و( ...که در صورت وجود منجر به بروز
مشکالت جدی برای چشم می شوند) بکار برد .از این محصول می توان همچنین به عنوان یک
محصول کمکی جهت بر طرف نمودن ترشحات و رسوبات دور چشم استفاده نمود .در ترکیب این
محصول از مواد ویژه ای ( )MSMاستفاده شده که منبع سولفور بوده و استفاده روتین از آن منجر
به برطرف نمودن آلرژی ،تسریع بهبودی و تقویت سالمت چشم می گردد.

How To Use:
به عنوان محلول شست و شوی چشم:
نوک پیپت را در گوشه چشم قرار داده و بدون آنکه چشم را لمس نمایید ،برای  2نوبت در هفته
هر بار چند قطره داخل و اطراف هر چشم بچکانید و سپس با یک دستمال پارچه ای نرم تمیز
اقدام به پاکسازی چشم نمایید.
به عنوان لوسیون تمیزکننده رنگدانه اطراف چشم:
یک تکه دستمال تمیز پارچه ای نرم را به این ماده آغشته نموده و به آرامی آن را به ترشحات و
رسوبات اطراف هر چشم بمالید .در موارد شدید این کار را برای  3نوبت در روز به میزان حداقل
یک هفته ادامه دهید.
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Ear Cleaner
لوسیون شست و شوی گوش
#

11672
50 ml

+MSM

Care
System

3 pcs

Ear Cleaner
این محصول جهت شست و شوی کانال گوش در سگ ها و گربه ها تولید شده است که استفاده
از آن باعث پاکسازی کامل کانال گوش از ترشحات مومی شکل و هرگونه کثیفی و عفونت و جسم
کامال کاهش می یابد.
خارجی در آن می گردد و به این ترتیب احتمال آلودگی با جرب نیز
ً
ترکیبات این محصول فاقد الکل می باشد و باعث تحریک پوست اطراف گوش نخواهد شد .این
محصول را می توان قبل از شروع درمان مشکالت مربوط به گوش استفاده نمود و یا به صورت
روتین جهت کمک به تمیزی گوش ها و تخلیه ترشحات مومی شکل (که در صورت وجود منجر
به مشکالت بعدی خواهند شد) بکار برد .در ترکیب این محصول از مواد ویژه ای ( )MSMاستفاده
شده که منبع سولفور بوده و استفاده روتین از آن منجر به برطرف نمودن آلرژی ،تسریع بهبودی
و تقویت سالمت گوش می گردد.

How To Use:
نوک پیپت را داخل کانال گوش قرار داده و  6الی  8قطره از این لوسیون را (بسته به سایز کانال گوش)
به داخل بچکانید و سپس کانال گوش را به آرامی ماساژ دهید تا به پروسه تمیزی کمک نماید .سپس
با یک دستمال پارچه ای نرم تمیز ترشحات و لوسیون اضافی را از محل گوش پاک نمایید.
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Wound Ointment
پماد التیام زخم
11978
30 ml
3 pcs

Wound Ointment
این محصول حاوی کاالندوال و عصاره آلوورا می باشد که به دلیل داشتن خاصیت التیام بخشی
و رطوبت رسانی ،جهت التیام زخم های سطحی ،خشکی ،ترک های سطحی پوستی و جای
موثر
گزیدگی حشرات استفاده می شود .همچنین در بهبود عارضه  Scaly Faceدر پرندگان نیز
ً
کامال ٔ
می باشد .این محصول دارای قدرت نفوذ اثبات شده در سطوح عمقی زخم ها بوده و به این دلیل
توانایی باالیی در کاهش اسکار زخم دارد.

How To Use:
برای زخم و گزیدگی حشرات:
با دقت موضع را از پر یا پشم پاکسازی نمایید و سپس موضع را با آب ولرم شست و شو نموده
و این پماد را با دست تمیز برای  2الی  4نوبت در روز در محل بمالید تا زخم درمان شود.
برای عارضه :Scaly Face/Leg
از پاکیزگی سطح پوست مطمئن شوید و سپس موضع را با پماد آغشته نموده و این کار را برای
یک نوبت در روز برای مدت  6روز ادامه دهید.
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Quick Clean
اسپری حمام
#

13991
250 ml
6 pcs

Quick Clean
این محصول جهت پاکسازی پوشش خارجی بدن سگ ها و گربه ها بدون مصرف آب به کار می رود
و کلیه آلودگی ها و بوی بد را از بین خواهد برد.

How To Use:
این محصول را با فاصله حداکثر  15سانتی متر از سطح بدن در خالف جهت رویش موها اسپری
نمایید .از اسپری نمـودن این محصـول بر روی چشـم ها و گـوش ها اجتناب گردد .سپـس
با استفاده از حوله تمیز بدن حیوان را خشک نمایید.
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Premium Perfume Puppy
پرفیوم مخصوص توله سگ
10725
50 ml
6 pcs

Premium Perfume Puppy
پرفیوم مخصوص توله سگ که با رایحه دلپذیر خود بوهای نامطبوع را از بین خواهد برد.
 PHاین محصول خنثی بوده و هیچ صـدمه ای را به پوست حیـوان وارد نخواهد کرد و برای
تمامی نژادها قابل استفاده می باشد.
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Premium Perfume Femme
پرفیوم مخصوص سگ ماده
#

10726
50 ml
6 pcs

Premium Perfume Femme
پرفیوم مخصوص سگ های ماده که با رایحه دلپذیر خود بوهای نامطبوع را از بین خواهد برد
و نیز ماده بودن حیوان را القا خواهد کرد PH .این محصول خنثی بوده و هیچ صدمه ای را به
پوست حیوان وارد نخواهد کرد و برای سگ های ماده تمامی نژادها قابل استفاده می باشد.
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Premium Perfume Homme
پرفیوم مخصوص سگ نر
10727
50 ml
6 pcs

Premium Perfume Homme
پرفیوم مخصوص سگ های نر که با رایحه دلپذیر خود بوهای نامطبوع را از بین خواهد برد و
نیز نر بودن حیوان را القا خواهد کرد PH .این محصول خنثی بوده و هیچ صدمه ای را به پوست
حیوان وارد نخواهد کرد و برای سگ های نر تمامی نژادها قابل استفاده می باشد.
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Shampoo Puppies
شامپو توله سگ
Care

#

10560

10739

1L

250 ml

3 pcs

6 pcs

Shampoo Puppies
این شامپو دارای  PHخنثی و بسیار مالیم بوده و اختصاصاً برای پوست حساس توله سگ ها
تولید شده است .این شامپو مناسب توله سگ های تمامی نژادها بوده و موجب نرمی و
سالمت پوشش خارجی این حیوانات خواهد شد .این محصول با داشتن ترکیبات گیاهی
همچون جوجوبا و رزهیپ موجب می شود تا رایحه تمیزی و تازگی از بدن توله سگ ها به
مشام برسد.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Shampoo White Coat
شامپو موهای سفید و روشن

1L

250 ml

3 pcs

6 pcs

Care

#

10549

10738

Shampoo White Coat
این شامپو دارای  PHخنثی بوده و گزینه ای مناسب جهت شست و شوی سگ ها با پوشش
سفید رنگ و یا رنگ های روشن می باشد .این شامپو دارای ترکیبات گیاهی همچون آلوورا و
بابونه بوده که موجب رطوبت پوست و ایجاد پوستی براق و نیز از بین بردن گره موها می گردد.
اضافه کردن گل ساعتی به این محصول سبب ایجاد رایحه تازگی و تمیزی در حیوان می شود.
این شامپو همچنین مناسب استفاده برای سگ هایی با پوست حساس می باشد.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Shampoo Black Coat
شامپو موهای سیاه و تیره
Care

#

10562

10313

1L

250 ml

3 pcs

6 pcs

Shampoo Black Coat
این شامپو برای سگ ها با موی سیاه و تیره طراحی شده است که باعث براق شدن و زیبا به
نظر رسیدن پوشـش بدن آن ها خواهـد شد .این محصـول قدرت تولید کـف فـراوان داشته و
 PHآن نیز خنثی می باشد.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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#

Care

Shampoo Brown Coat
شامپو موهای قهوه ای
10319
250 ml
6 pcs

Shampoo Brown Coat
این شامپو مخصوص موهای قهوه ای روشن تا تیره می باشد و استفاده از آن موجب درخشندگی
پوشش بدن خواهد شد .این محصول قدرت تولید کف باال داشته و  PHآن نیز خنثی می باشد.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Shampoo Anti Tangle
شامپو موهای بلند و گره بازکن
Care

#

10561

10740

1L

250 ml

3 pcs

6 pcs

Shampoo Anti Tangle
این محصول ترکیبی مالیم بوده که اختصاصاً برای سگ ها با موی بلند طراحی شده است .این
شامپو موجب تقویت موها از ریشه تا نوک شده و سبب ایجاد پوست و مویی براق ،سالم و با
رایحه تازگی می شود .خاصیت گره بازکنی این محصول ،برس زدن پوشش خارجی را تسهیل
نموده و از آسیب رسیدن موها جلوگیری می نماید .این محصول دارای  PHخنثی بوده و حتی
برای حساس ترین پوست ها نیز مناسب می باشد.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Shampoo Glossy Coat
شامپو موهای آسیب دیده

1L

250 ml

3 pcs

6 pcs

Care

#

10559

10322

Shampoo Glossy Coat
این شامپو مخصوص سگ هایی با موهای صدمه دیده ،شکننده و زبر می باشد و باعث شادابی
و درخشندگی موها خواهد شد .این محصول دارای  PHخنثی بوده و حتی برای حساس ترین
پوست ها نیز مناسب می باشد.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Care

Shampoo Odour Neutralizer
شامپو از بین برنده بو
#

10742
250 ml
6 pcs

Shampoo Odour Neutralizer
این شامپو مخصوص تمام نژادهای سگ می باشد و باعث از بین رفتن بوی نامطبوع شده و
برای مدت طوالنی بعد از شست و شو ایجاد رایحه دلپسندی خواهد نمود.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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#

Care

Shampoo Tea Tree Oil
شامپو روغن درخت چای
10741
250 ml
6 pcs

Shampoo Tea Tree Oil
این شامپو یک ترکیب مالیم بوده و موجب مرطوب نمودن پوست و برطرف شدن خارش های
ایجاد شده توسط گزش حشرات ،کنه ها و  ...همچنین جلوگیری از پوست پوست شدن پوشش
خارجی سگ های کلیه نژادها می گردد .روغن درخت چای به دلیل خواص ضدعفونی کننده
طبیعی خود مشهور می باشد .استفاده از این شامپو موجب شده تا موها تقویت شوند و
پوشش خارجی سگ تمیز ،براق و با رایحه تازگی گردد.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Care

Shampoo Hypo Allergenic
شامپو پوست های حساس
#

11805
250 ml
6 pcs

Shampoo Hypo Allergenic
این محصول مناسب سگ ها و گربه هایی می باشد که پوستی حساس دارند و قدرت تحمل
شامپوهای معمولی را ندارند .استفاده از این شامپو باعث نرمی و لطافت پوست و مو شده و
به دلیل  PHخنثی آن به هیچ عنوان باعث آلرژی پوستی نخواهد شد.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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#

Care

Shampoo Anti Dandruff
شامپو ضد شوره
10352
250 ml
6 pcs

Shampoo Anti Dandruff
این محصول مخصوص سگ ها و گربه هایی است که پوست آنها شوره زده است .به دلیل
وجود روغن کاالندوال و اسـید سالیسیلیـک در این شامپـو ،شـوره ها از بین رفته و پوست و مو
کامال مناسبی را به ارمغان
به خوبی تغذیه خواهند شد PH .این محصول خنثی بوده و پاکیزگی
ً
خواهد آورد.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Shampoo Universal
شامپو یونیورسال
Care

#

10554

10737

1L

250 ml

3 pcs

6 pcs

Shampoo Universal
این محصول مناسب مصرف سگ های کلیه نژادها می باشد .این شامپو حاوی آلوورا بوده که
باعث افزایش رطوبت پوست خواهد شد همچنین روغن نارگیل موجود در این محصول موجب
براق شدن پوست می گردد .این محصول عاری از پارابن بوده و  PHآن خنثی می باشد .اگر سگ
شما نیاز به شست و شوی دائم دارد ،این شامپو بهترین گزینه برای برطرف کردن این نیاز است.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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#

Care

Conditioner
نرم کننده
13187
250 ml
6 pcs

Conditioner
نرم کننده بیفار جهت جلوگیری از گره خوردن موها در سگ هایی با موی بلند و نیز نرم کردن
موهای زبر استفاده می شود و همچنین منجر به تسهیل برس زدن می گردد .مصرف این
محصول باعث نرم و سبک شدن موها و در نتیجه جلوگیری از گره خوردن موها می شود.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس نرم کننده را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Dry Shampoo Spray
اسپری شامپو خشک
#

15901
150 ml
6 pcs

Dry Shampoo Spray
اسپری شامپو خشک جهت انجام نظافت سریع بدون نیاز به آب می باشد .این محصول از
مواد طبیعی تشکیل شده و برای استفاده از آن نیازی به آب نیست و در مواقعی مانند بعد از
پیاده روی در هوای بارانی بسیار کاربرد دارد.

How To Use:
اسپری را از فاصله  20تا  30سانتی متری حیوان استفاده نموده و چند دقیقه آن را به حال خود
رها کنید و سپس می توانید حیوان را با حوله خشک نمایید.
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Premium Eye Lotion
لوسیون پریمیوم شست و شوی چشم
15789
125 ml
6 pcs

Premium Eye Lotion
در ساخت این محصول از ترکیبات بابونه و گل گندم استفاده شده که در طب سنتی شهرت ویژه ای
در تمیز نمودن و تقویت چشم ها دارند.

How To Use:
مقدار کمی از لوسیون را در گوشه چشم ریخته تا در تمام سطح چشم پخش شود ،سپس با
دستمالی پاکیزه باقیمانده آن را از اطراف چشم پاک کنید.
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Care

Premium Ear Lotion
لوسیون پریمیوم شست و شوی گوش
#

15819
125 ml
6 pcs

Premium Ear Lotion
ترکیب ویژه این محصول به گونه ای طراحی شده که بدون ایجاد کوچکترین تحریکی منجر به
پاکسازی گوش ها از ترشحات مومی و  ...خواهد شد.

How To Use:
هفته ای یک بار لوسیون را داخل گوش ریخته و اجازه دهید که سگ شما گوش های خود را
تکان دهد .سپس با دستمالی پارچه ای ،نرم و تمیز باقیمانده لوسیون را پاک کنید.
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Premium Shampoo Puppy
شامپو پریمیوم توله سگ

750 ml

250 ml

4 pcs

6 pcs

Care

#

10142

15022

Premium Shampoo Puppy
فرمول این محصول توسط دامپزشکان کمپانی بیفار تهیه شده است .شامپو پریمیوم توله سگ
کامال سازگار با پوست حساس توله سگ ها می باشد .این محصول حاوی ترکیبات گیاهی نظیر
ً
بابونه ،گل کتان و شکوفه پرتقال می باشد که باعث پاکیزگی پوشش خارجی بدن آنها خواهد شد.
 PHاین شامپو نیز خنثی بوده و از این رو امکان شست و شوی مکرر توله سگ ها با این
محصول وجود دارد.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Premium Shampoo White Coat
شامپو پریمیوم موهای سفید و روشن
Care

#

10103

15019

750 ml

250 ml

4 pcs

6 pcs

Premium Shampoo White Coat
فرمول این محصول توسط دامپزشکان کمپانی بیفار تهیه شده است .این شامپو حاوی عصاره
گیاه گل یخ و روغن درخت ِشی می باشد که با توجه به خواص آن ها مناسب استفاده برای
سگ هایی با رنگ سفید یا روشن بوده و باعث براق شدن پوشش خارجی بدن ،حفظ رنگ
طبیعی موها و جلوگیری از زرد شدن آن ها می شود .همچنین مصرف این شامپو باعث تقویت
موهای شکننده شده و از دهیدراته شدن آنها جلوگیری می کند PH .خنثی در این محصول نیز
امکان ایجاد هر گونه حساسیت پوستی را از بین می برد.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Care

Premium Shampoo Black Coat
شامپو پریمیوم موهای سیاه و تیره
15023
250 ml
6 pcs

Premium Shampoo Black Coat
فرمول این محصول توسط دامپزشکان کمپانی بیفار تهیه شده است .این شامپو حاوی عصاره
فندق و گیاه کاسنی است که مناسب برای استفاده سگ ها با پوشش خارجی سیاه و یا تیره
می باشد .مصرف این نوع شامپو باعث براق شدن مو و حفظ رنگ طبیعی آن خواهد شد.
همچنین مصرف این شامپو باعث تقویت موهای شکننده شده و از دهیدراته شدن آن ها
جلوگیری می نماید PH .خنثی نیز امکان بروز هرگونه حساسیت پوستی را از بین می برد.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.

www.jmvetgroup.com

77

Premium Shampoo 2 In 1 For Long Hair
شامپو پریمیوم موهای بلند  2در 1
Care

#

10099

15024

750 ml

250 ml

4 pcs

6 pcs

Premium Shampoo 2 In 1 For Long Hair
فرمول این محصول توسط دامپزشکان کمپانی بیفار تهیه شده است .این شامپو مخصوص سگ هایی
با موهای بلند است که مانع از گره خوردن موها خواهد شد .همچنین مصرف این شامپو باعث
براق شدن پوشش خارجی بدن و نرم شدن موها و در نتیجه راحتی در برس کشیدن خواهد شد
و بوی بسیار خوشایندی از حیوان استشمام خواهد شد PH .خنثی در این محصول نیز امکان
بروز هرگونه حساسیت پوستی را از بین می برد.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Premium Shampoo Brilliant Coat
شامپو پریمیوم براق کننده

750 ml

250 ml

4 pcs

6 pcs

Care

#

10102

15020

Premium Shampoo Brilliant Coat
فرمول این محصول خاص توسط دامپزشکان کمپانی بیفار تهیه شده است .عصاره انبه و کیوی
موجود در این شامپو باعث براق شدن پوست و موی سگ ها خواهد شد .انبه سرشار از انواع
اسیدهای چرب می باشد که باعث تقویت موها و ترمیم موهای خشک و شکننده می شود.
کیوی نیز حاوی مقادیر فراوانی از ویتامین های  B ،C ،Eو پیش ساز ویتامین  Aمی باشد که به
احیای موهای ضعیف کمک می نماید.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Premium Shampoo Soft Coat
شامپو پریمیوم موهای نرم
Care

#

10100

15025

750 ml

250 ml

4 pcs

6 pcs

Premium Shampoo Soft Coat
فرمول این محصول توسط دامپزشکان کمپانی بیفار تهیه شده است .این شامپو برای انواع
نژادهای سگ و انواع مختلف پوشش خارجی فرموله شده است و حاوی ویتامین های B6 ،B5
موثر بوده و باعث براق شدن و بهبود
و پروتئین های گندم می باشد که در تغذیه موها
ً
کامال ٔ
شرایط مو می شود .عصاره ریشه گیاه شیرین بیان موجود در این شامپو نیز دارای خاصیت
تقویت کنندگی ،براق کنندگی و آبرسانی می باشد PH .خنثی در این محصول نیز امکان بروز
هرگونه حساسیت پوستی را از بین می برد.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Premium Shampoo Revitalizer
شامپو پریمیوم احیا کننده
10143
250 ml
6 pcs

Premium Shampoo Revitalizer
فرمول این محصول توسط دامپزشکان کمپانی بیفار تهیه شده است .این شامپو حاوی عصاره
کرنبری و کراتین می باشد که به طور اختصاصی برای سگ هایی با موهای کوتاه تولید شده
است .عصاره کرنبری غنی از ویتامین های  A ،B2 ،B1انواع موادمعدنی ،کلسیم و آهن می باشد.
عالوه بر این کراتین موجود در شامپو به افزایش قدرت کشسانی موها کمک می کند PH .خنثی
در این محصول نیز امکان بروز هرگونه حساسیت پوستی را از بین می برد.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Premium Shampoo Anti Itch
شامپو پریمیوم ضد خارش
Care

#

10714

15018

750 ml

250 ml

4 pcs

6 pcs

Premium Shampoo Anti Itch
فرمول این محصول توسط دامپزشکان کمپانی بیفار تهیه شده است .این شامپو مخصوص سگ هایی
است که پوست آنها تحریک شده و خارش دارند و یا سگ هایی که به گزش حشرات حساس
هستند .این شامپو حاوی کاالندوال بوده که دارای خواص آرامش بخش و ترمیم کننده می باشد
و نیز نعنا که دارای خواص آرامش بخش و ضد باکتریایی است .این شامپو باعث ترمیم موهای
شکننده شده و نیز موجب مرطوب سازی پوست می گردد PH .خنثی این شامپو سبب شده تا
برای حساس ترین پوست ها نیز مناسب باشد.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Premium Conditioner
نرم کننده پریمیوم
10144
250 ml
6 pcs

Premium Conditioner
فرمول این محصول توسط دامپزشکان کمپانی بیفار تهیه شده است .این نرم کننده پایه روغنی
داشته و حاوی دانه انگور و عصاره توت فرنگی است که باعث نرم شدن و محافظت پوست و موی
سگ ها می شود .همچنین به تغذیه ،رطوبت رسانی و ترمیم پوست و مو کمک می کند .بعد از
مصرف ،پوشش بدن آنها نرم تر و براق تر خواهد شد و تا حدودی از ریزش موها جلوگیری
می نماید .عصاره توت فرنگی غنی از ویتامین های  Aو  Cمی باشد که شفافیت خاصی به
پوشش خارجی بدن می دهد.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Premium Spray
Dry Shampoo Ultra Soft
اسپری پریمیوم
شامپو خشک نرم کننده مو
#

10149
200 ml
6 pcs

Premium Spray Dry Shampoo Ultra Soft
فرمول این محصول توسط دامپزشکان کمپانی بیفار تهیه شده است .اسپری پریمیوم شامپو خشک
مناسب برای انواع موها می باشد .عصاره آلوورا و رزبری موجـود در آن باعـث تقویـت موها و
براق شدن آن ها می گردد .خواص ضد پیری آلوورا و آنتی اکسیدانی آب رزبری باعث می شود
که سالمت پوست و موها به خوبی حفظ شود .استفاده از این اسپری هیچ نیازی به آب ندارد
و  PHآن نیز خنثی بوده که امکان بروز هرگونه حساسیت پوستی را از بین می برد.

How To Use:
شامپو را روی پوشش بدن اسپری کرده ،ماساژ دهید و سپس با یک حوله خشک نمایید.
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Premium Spray Shampooing
اسپری پریمیوم شامپو خشک
13026
250 ml
6 pcs

Premium Spray Shampooing
این نوع اسپری شامپو خشک حاوی عصاره برنج می باشد که باعث نرم تر شدن و براق تر شدن
پوشش خارجی بدن سگ ها و گربه ها شده و عالوه بر آن پوستی سالم را به ارمغان می آورد.

How To Use:
شامپو را روی سطح بدن اسپری کنید ،ماساژ دهید و سپس با یک حوله خشک نمایید.

www.jmvetgroup.com

85

Care

Premium Spray Anti Tangle
اسپری پریمیوم گره بازکن
#

13028
250 ml
6 pcs

Premium Spray Anti Tangle
این محصول حاوی روغن بادام بوده که باعث باز شدن گره های موی سگ خواهد شد و عالوه بر
آن پوستی نرم و انعطاف پذیر را به ارمغان می آورد .استفاده از این اسپری نیاز به آب ندارد و
برای تمامی نژادها و انواع مو از کوتاه ترین تا بلندترین نوع قابل استفاده می باشد.

How To Use:
روی بدن (پوشش خارجی) حیوان اسپری کنید.
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Premium Spray Shiny Coat
اسپری پریمیوم براق کننده
13027
250 ml
6 pcs

Premium Spray Shiny Coat
این محصول حاوی ویتامین  Eبوده و به سالمت کلی پوست و مو ،نرم شدن و براق شدن
پوشش خارجی بدن کمک می کند.

How To Use:
اسپری را روی پوشش خارجی بدن استفاده نمایید ،سپس برس نموده و در صورت نیاز این عمل
را تکرار کنید.
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Grooming Foam
اسپری فوم پریمیوم حمام سریع
#

15747
250 ml
6 pcs

Grooming Foam
اسپری فوم پریمیوم مناسب زمانی می باشد که فرصت و یا شرایط حمام کردن سگ یا گربه
وجود ندارد و با استفاده از این اسپری خیلی سریع می توان حیوان را تمیز کرد.

How To Use:
اسپری فوم را روی سطح بدن حیوان پخش کنید.
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)Skin & Coat Bits (Fellinies
اسنک مغزدار پوست و مو
#

10947
150 gr
6 pcs

)Skin & Coat Bits (Fellinies
این اسنک بسیار لذیذ و ترد بوده و غنی از انواع ویتامین ها و اسید های چرب ضروری می باشد.
مصرف این اسنک به سالمت پوست و زیبایی و براقی پوشش خارجی بدن کمک خواهد کرد.
این اسنک را می توان روزانه به عنوان تشویقی به حیوان داد.

How To Use:
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
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)Joint Bits (Mobilies
اسنک مغزدار مفاصل
#

10948
150 gr
6 pcs

)Joint Bits (Mobilies
این اسنک بسیار لذیذ و ترد بوده و حاوی مقادیر مناسبی کالژن و گلوکزآمین طبیعی می باشد
که باعث محافظت از مفاصل و بهبود حرکت آن ها شده و به تولید غضروف در بدن کمک خواهد کرد.
این اسنک را می توان روزانه به عنوان تشویقی به حیوان داد.

How To Use:
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
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)Dental Bits (Dentalies
اسنک مغزدار دنتال
#

10949
150 gr
6 pcs

)Dental Bits (Dentalies
این اسنک به حفظ سالمت دهان و دندان ها کمک نموده و باعث می شود که تنفس حیوان
تازه شده و بوی نامطبوع ندهد .این اسنک را می توان روزانه به عنوان تشویقی به حیوان داد.

How To Use:
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
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Doggy’s Junior
اسنک داگیز توله سگ
#

12774
150 Tabs
12 pcs

Doggy’s Junior
این اسنک مخصوص توله سگ هایی با سن حداقل  6هفته می باشد و حاوی تمام ویتامین ها
و موادمعدنی مورد نیاز آن ها می باشد و مصرف آن به سالمتی بیشتر آن ها کمک خواهد نمود.

How To Use:
روزانه  6تا  8اسنک داده شود.
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
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Doggy’s Mix
+ Taurine - Biotin - Liver
اسنک داگیز میکس
#

12775
180 Tabs
12 pcs

Doggy’s Mix + Taurine - Biotin - Liver
این اسنک با طعم جگر حاوی مقادیری از اسید آمینه تورین به همراه ویتامین ( B7بیوتین) بوده
که برای سالمتی قلب سگ ها مفید است و همچنین حاوی انواع ترکیبات مختلف از ویتامین های
دیگر نیز می باشد.

How To Use:
روزانه  6تا  8اسنک می توان به حیوان داد.
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
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Super Lekker
اسنک نرم سوپر لکر
#

16982
1 kg
6 pcs

Super Lekker
این محصول می تواند یک وعده غذایی سبک برای سگ باشد زیرا که حاوی غالت ،گوشت،
سبزیجات و انواع ویتامین ها و موادمعدنی بوده و بسیار لذیذ است و قابلیت هضم باالیی دارد.
کامال ایده آل برای مصرف به عنوان صبحانه ،نهار و یا اسنک بین دو وعده غذایی می باشد.
ً

How To Use:
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
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Crunchy Yogurt Paste
اسنک خمیری با طعم ماست
#

17206
100 gr
6 pcs

Crunchy Yogurt Paste
این محصول تشویقی فوق العاده خوشمزه برای سگ ها می باشد .این خمیر حاوی مغزی ترد
و کرانچی بوده که به وسیله پوششی از ماست احاطه شده است و طعمی فراموش نشدنی دارد.
ویتامین  D3و کلسیم موجود در این محصول به تقویت سیستم اسکلتی و دندان ها کمک می نماید.
بیوتین و ویتامین  Aنیز منجر به زیبایی هرچه بیشتر پوشش خارجی حیوان می گردد.

How To Use:
این محصول مناسب سگ هایی با سن حداقل  12هفته بوده که می توان روزانه به میزان حداکثر
 4سانتی متر از آن را مستقیماً و یا همراه با غذا استفاده نمود.
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
بعد از بازنمودن محصول ،محتویات آن برای مدت  3ماه قابل استفاده می باشد.
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Junior Paste
خمیر مولتی ویتامین و کلسیم
توله سگ
#

12957
100 gr
6 pcs

Junior Paste
این محصول در واقع دو خمیر در یک تیوب است ،خمیر مولتی ویتامین و کلسیم که مصرف آن در
توله سگ ها به رشد آن ها کمک کرده و در زمان بلوغ آن ها را به سگی سالم تبدیل خواهد کرد.
مصرف این محصـول در سالمـت ساختار عضالت بدن مؤثـر بوده و از بروز اسـهال مزمن در
توله سگ ها جلوگیری می نماید .همچنین در سگ هایی که به علت کمبود ویتامین ها شرایط
پوست و موی خوبی ندارند ،باعث بهبود شرایط خواهد شد.

How To Use:
مستقیماً به حیوان خورانده شده و یا اینکه روی غذا ریخته شود.
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
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Multi Vitamin Paste
خمیر مولتی ویتامین
#

12952
100 gr
6 pcs

Multi Vitamin Paste
این محصول در واقع دو خمیر در یک تیوب است ،خمیر مولتی ویتامین و مکمل دستگاه گوارش
که حاوی انواع ویتامین ها ،اسیدآمینه ی ال کارنتین  ،امگا  6و نوعی از پریبیوتیک می باشد که
به سالمت دستگاه گوارش کمک خواهد کرد.

How To Use:
مستقیماً به حیوان خورانده شده و یا روی غذا ریخته شود.
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
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Lactol Puppy Milk
شیر خشک
#

with

DHA

15192

15185

500 gr

250 gr

6 pcs

6 pcs

Lactol Puppy Milk
الکتول جایگزینی کامل برای شیر مادر و مناسب توله های تازه متولد شده است .همچنین از
این محصول می توان به عنوان یک مکمل غذایی برای سگ های آبستن ،شیرده و یا سگ های
بیمار که در حال گذران دوره درمان یا نقاهت هستند استفاده نمود .این محصول بیش از  100سال
سابقه تولید داشته که در این مدت توانسته جان تعداد بی شماری از توله های تازه متولد شده
و یا حیوانات مریض را نجات دهد .الکتول حاوی پروتئین هایی با کیفیت فوق العاده باال و
بسیار قابل هضم می باشد که به عنوان منبع انرژی مهمی برای توله سگ ها هستند .این
محصول با  (Docosahexaenoic Acid) DHAغنی شده که در شیر مادر نیز موجود می باشد.

How To Use:

به عنوان غذای کامل برای توله سگ یتیم :شیر را مطابق با جدول زیر آماده نموده و در اختیار
حیوان قرار دهید 7 .پیمانه الکتول را به  100میلی لیتر آب داغ اضافه نمایید .دمای آب نباید
جوش باشد .محلول را هم زده تا الکتول در آب حل شود .سپس صبر نموده تا محلول به دمای
حدود  38درجه سانتی گراد رسیده و استفاده نمایید .شیر آماده شده را می توان حداکثر به
ً
مجددا گرم شده
مدت  24ساعت در یخچال نگهداری نمود ولی قبل از هر بار استفاده می بایست
و به دمای حدود  38درجه برسد .حیوانات با سن باالتر ممکن است ترجیح دهند تا شیر خود
را سرد بنوشند .در هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه به مقدار نیاز در
اختیار حیوان قرار گیرد.
وزن بدن ()gr

دفعات تغذیه در روز

حداکثر حجم الکتول در روز ()ml

سن حیوان (روز)

100

250

2-14

( 6-8هر  3الی  4ساعت)

160

500

15-21

( 6هر  4ساعت یکبار)

250

1000

22-28

( 6حداقل یکبار در شب)

400

2000

29-35

4-6

900

5000

36-42

2-6

43-49

0-3

با توزین روزانه توله سگ مطمئن شوید تا میزان متناسب با وزن صحیح در دسترس آن قرار گیرد.
به عنوان غذای کمکی :برای توله سگ های زیر  8هفته الکتول را می توان به میزان  40میلی لیتر
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت روزانه استفاده نمود .برای سگ های بالغ در زمان
حاملگی ،شیردهی و یا سپری نمودن دوران نقاهت میتوان از این محصول به میزان  11میلی لیتر
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت روزانه استفاده نمود.
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Nursing Set
ست شیشه شیر
#

17671
35 ml
6 pcs

From Birth

Nursing Set
این مجموعه شامل یک شیشه شیر نرم 4 ،عدد سرشیشه و یک برس شست و شو می باشد.
بطری از جنس پالستیـک نرم بوده و مناسـب برای شیر دادن به حیوانات تازه متولد شـده و یا
در حال رشد بوده و همچنین قابل استفاده برای حیوانات بیمار و یا در دوره نقاهت می باشد.

www.jmvetgroup.com

99

Behavior

Puppy Trainer
قطره تعلیم ادرار
#

11557
20 ml
3 pcs

Puppy Trainer
این محصول برای تربیت توله سگ ها و آموزش آن ها جهت یادگیری محل توالت مناسب می باشد.
پیشنهاد می شود این محصول به همراه پد مخصوص توله سگ بیفار استفاده شود.

How To Use:
چند قطره به پد تربیتی اضافه شود.
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#

Behavior

Indoor Behavior Spray
اسپری تربیتی مخصوص محیط داخل
15128
125 ml
3 pcs

Indoor Behavior Spray
این محصول به دلیل بوی خاصی که دارد باعث می شود تا توله سگ و یا حیوان در حال آموزش
به آن نزدیک نشود .همچنین از این محصول می توان بر روی اشیایی که دوست ندارید سگ
آن را بجود ،استفاده نمود.

How To Use:
بر روی وسایل و یا مناطقی که می خواهید سگ شما به آن نزدیک نشود اسپری کنید.
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Behavior

Calming Collar
قالده آرام بخش
#

11091
65 cm
3 pcs

Calming Collar
کامال مؤثر بوده
این محصول در کاهش مشکالت رفتاری سگ ها که ناشی از استرس می باشد
ً
و برای تمامی نژادهای سگ در همه اندازه ها قابل استفاده است .عصاره گیاه سنبل الطیب و
اسطوخودوس موجود در این محصول اثرات آرام بخش دارند .مدت تأثیر این محصول  6هفته
می باشد.

How To Use:
قالده را به دور گردن سگ بسته و فاصله ی حداقل  2انگشت را بین گردن سگ و قالده لحاظ
نمایید .در صورت استفاده برای توله سگ های در حال رشد ،حتماً توجه شود که با بزرگتر شدن
ً
مجددا تنظیم گردد.
حیوان سایز قالده
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Behavior

Calming Spot On For Dogs
محلول آرام بخش
13900
3 Vials
6 pcs

Calming Spot On For Dogs
کامال مؤثر بوده
این محصول در کاهش مشکالت رفتاری سگ ها که ناشی از استرس می باشد
ً
و برای تمامی نژادهای سگ در همه اندازه ها قابل استفاده است .عصاره گیاه سنبل الطیب و
اسطوخودوس موجود در این محصول اثرات آرام بخش دارند و هر بسته حاوی  3عدد پیپت
بوده که برای مدت  3هفته قابل استفاده می باشد.

How To Use:
محتویات یک پیپت را در ناحیه ی بین دو گوش تخلیه کنید .عصاره ی سنبل الطیب طی مدت
 1ساعت پس از مصرف جذب بدن خواهد شد .اگر در این مدت سگ شما خیلی خیس شود ممکن
است تأثیر این محصول از بین رفته و نیاز به استفاده مجدد از این محصول را خواهد داشت.
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Behaviour

Calming Diffuser
محلول آرام بخش همراه با دستگاه
#

14898
30 ml
3 pcs

Calming Diffuser
در این محصول عصاره ی گیاه سنبل الطیب (که اثرات آرام بخشی بر روی سگ را دارد) در داخل
محفظه ای قرار داده شده که با اتصال آن به برق این عصاره در هوا منتشر شده و اثر خود را
روی حیوان می گذارد .ظرفیت محفظه  30میلی لیتر بوده که برای مصرف به مدت  4هفته کافی می باشد.
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Home & Environment

Odour Eliminator
اسپری از بین برنده بو
#

13047
400 ml
6 pcs

Odor Eliminator
اسپری از بین برنده بوی بیفار با فرمول اختصاصی طراحی شده و به سرعت و به طور حتم % 99/9
از باکتری های ایجاد کننده بو را در داخل و اطراف محل زندگی سگ شما از بین خواهد برد.
عالوه بر از بین بردن بوهای نامطبوع ،این محصول تأثیر چشم گیری در از بین بردن عوامل
آسیب رسان به حیوان شما خواهد داشت که با چشم غیر مسلح قابل رویت نیستند .یک بار
استفاده از این اسپری به مدت  24ساعت موجب ایجاد رایحه تازگی و همچنین ضدعفونی
نمودن خانه شما خواهد شد.
این محصول را می توانید برای انواع پارچه ،سبد ،فرش ،ظرف خاک گربه یا سگ ،فضای داخل
اتومبیل و ...استفاده نمایید.

How To Use:
با فاصله  30سانتی متر به محلی که از آن بو ساطع می شود ،اسپری گردد.
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Home & Environment

Stain Remover
اسپری لکه بر
#

14185
500 ml

e

io n

B

ef
qu

biolo gi

io l

ct

A

6 pcs

ti

og i s c h ac

Stain Remover
این محصول به گونه ای طراحی شده تا به سرعت و با کارآیی بسیار زیاد لکه و کثیفی های ایجاد شده
توسط حیوانات خانگی را از بین ببرد .عالوه بر از بین بردن لکه ها ،این محصول تأثیر چشم گیری
در از بین بردن عوامل آسیب رسان به حیوان شما خواهد داشت که با چشم غیر مسلح قابل رویت
نیستند .یک بار استفاده از این اسپری به مدت  24ساعت موجب ضدعفونی نمودن خانه شما
خواهد شد.
همچنین از این محصول می توانید جهت از بین بردن لکه های ناشی از آب انگور قرمز ،قهوه،
شیر ،گل و الی ،چمن و ...استفاده نمایید.

How To Use:
این محصول را بر روی سطح آلوده و همچنین یک دستمال تمیز اسپری نموده و برای چند دقیقه
اجازه دهید تا خیس بخورد و سپس با این دستمال سطح را پاک نمایید.
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Home & Environment

Stain Remover
اسپری لکه بر
#

13034
400 ml
6 pcs

Stain Remover
این محصول به گونه ای طراحی شده تا به سرعت و با کارآیی بسیار زیاد لکه و کثیفی های ایجاد شده
توسط حیوانات خانگی را از بین ببرد .عالوه بر از بین بردن لکه ها ،این محصول تأثیر چشم گیری
در از بین بردن عوامل آسیب رسان به حیوان شما خواهد داشت که با چشم غیر مسلح قابل رویت
نیستند .یک بار استفاده از این اسپری به مدت  24ساعت موجب ضدعفونی نمودن خانه شما
خواهد شد.
همچنین از این محصول می توانید جهت از بین بردن لکه های ناشی از آب انگور قرمز ،قهوه،
شیر ،گل و الی ،چمن و ...استفاده نمایید.

How To Use:
این محصول را بر روی سطح آلوده و همچنین یک دستمال تمیز اسپری نموده و برای چند دقیقه
اجازه دهید تا خیس بخورد و سپس با این دستمال سطح را پاک نمایید.
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Flea & Tick Control

Flea Collar
قالده ضد کک
#

12128

Safety

35 cm
12 pcs

effective
months

Flea Collar
کامال روی انواع کک مؤثر می باشد و به آرامی
این قالده حاوی ماده شیمیایی دیازینون است که
ً
از آن آزاد شده و روی بدن گربه پخش می شود .دیازینون اثر غیر سیستمیک داشته و وارد گردش
خون نمی شود و حضور آن بر روی پوست گربه باعث از بین بردن انگل های پوستی می شود .این
قالده ضدآب بوده و در هوای بارانی هم قابل استفاده است .این قالده برای گربه های با سن
حداقل  6ماه مناسب می باشد و ماندگاری این محصول  4ماه پس از شروع استفاده است.
طراحی این محصول به گونه ای است که اگر گربه در جایی گیر بیفتد این قالده کش آمده و این
امکان را به گربه می دهد که گردن خود را آزاد نماید.

How To Use:
قالده را به دور گردن گربه بسته و فاصله ی حداقل  2انگشت را بین گردن گربه و قالده لحاظ
نمایید .در صورت استفاده برای بچه گربه های در حال رشد ،حتماً توجه شود که با بزرگتر شدن
ً
مجددا تنظیم گردد.
حیوان سایز قالده

Contraindications:
 استفاده از این محصول برای گربه های ماده ای که در حال شیر دادن به بچه گربه های خودهستند ،ممنوع می باشد.
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Flea & Tick Control

Fiprotec Spot On
قطره ضد کک و کنه
#

15587
4 Vials
6 pcs

Fiprotec Spot On
این محصول حاوی ماده مؤثر فیپرونیل است که به طور قطعی باعث نابودی انواع کک و کنه
روی بدن گربه ها خواهد شد .هر پیپت حاوی  50میلی گرم فیپرونیل بوده که برای گربه هایی
با حداقل سن  5هفته و حداقل وزن یک کیلوگرم قابل استفاده می باشد.

How To Use:
محتویات یک پیپت را در محل پشت گردن ما بین دو شانه بریزید تا از طریق پوست جذب
شود .بهتر است که نیمی از محتویات را در یک نقطه و مابقی را در نقطه ای به فاصله  2الی 3
سانتی متر پایین تر در محل مورد نظر بریزید .این محصول موجب نابودی کک ها تا  5هفته و
کنه ها تا  4هفته پس از مصرف خواهد شد.

Contraindications:
استفاده از این محصول در حیوانات زیر ممنوع می باشد:
 حیوانات بیمار و حیواناتی که دوران نقاهت را سپری می کنند. بچه گربه های زیر  5هفته یا با وزن زیر  1کیلوگرم گربه های آبستن و شیرده -گربه هایی که به فیپرونیل حساسیت دارند.
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3 Vials

VERA
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#

15369
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Flea & Tick Control

Dimethicare Line On
قطره ضد کک ،کنه و حشرات موذی

6 pcs

Dimethicare Line On
ایـن محصـول بـرای کنتـرل انـگل هـای خارجـی بدن گربـه ها تهیه شـده اسـت که مناسـب گربه
هایی با سـن بیش از  12هفته می باشـد و مصرف آن به سلامتی پوسـت و پوشـش خارجی بدن
آن هـا کمـک مـی کند .از ترکیـب عصاره آلوورا و دایمتیکون در این محصول اسـتفاده شـده اسـت
که باعث نرمی و لطافت پوسـت هم می شـود .این محصول فاقد هر گونه حشـره کش شـیمیایی
می باشـد .دایمتیکون موجود در آن که در واقع نوعی از سـیلیکون ها می باشـد یک الیه چسـبناک
بـه دور حشـره ایجـاد مـی کنـد و همین امـر باعث فلج شـدن آن ها می گـردد و در نهایـت از روی
بـدن و پوشـش خارجـی گربه خواهد افتـاد .این محصـول روی انواع کک ،کنه ،پشـه ،جرب و حتی
شپش ها موثر خواهد بود.
محتویـات یـک پیپت پس از اسـتفاده برای مدت  8تـا  10روز موثر خواهد بـود .دایمتیکون در تمام
مراحل زندگی کک ها موثر می باشد.

How To Use:
محتویات یک پیپت را بر روی خط پشتی گربه از گردن تا دم روی پوست تخلیه نمایید .بعد از
مدت  2هفته مجدد باید تکرار شود .همچنین در صورت خیس شدن گربه زیر باران یا پس از
شست و شو باید دوباره تکرار شود.
برای نتیجه بهتر می توان گربه را ابتدا با  DimethiCare Sprayیا  Shampooدرمان کنید و
سپس  Line-Onرا اضافه نمایید.

Contraindications:
ایــن محصــول در گربــه هایــی بــا ســن کمتــر از  12هفتــه و همچنیــن گربــه های آبســتن و شــیرده
منع مصرف دارد.
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#

Worm Control

Wormclear Tablets
قرص درمان عفونت های انگلی
11790
2 Tabs

2

6 pcs

tablets

Cats & Kittens

Wormclear Tablets
این محصول جهت درمان عفونت های ترکیبی انگلی که توسط انگل های گوارشی (کرم های گرد و
نواری) در گربه ها ایجاد می گردند ،کاربرد داشته که با یک بار مصرف موجب درمان این عفونت ها
می گردد.
این محصول مناسب گربه های با سن باالی  6هفته و وزن بیش از  1کیلوگرم می باشد .این
محصول حاوی  2قرص بوده که هر قرص حاوی  20میلی گرم پرازیکوانتل و  230میلی گرم پیرانتل
می باشد.

How To Use:

توصیه می شود قبل از مصرف به بروشور داخل بسته مراجعه فرمایید .این محصول جهت
مصرف خوراکی بوده و پس از مشخص شدن وزن حیوان بر طبق جدول زیر تجویز می گردد.
وزن بدن ()Kg

تعداد قرص

1-2

0/5

2-4

1

4-6

1/5

>6

2

قرص ها به صورت مستقیم و یا در صورت نیاز همراه با غذا استفاده گردند .برای استفاده از این
محصول نیاز به خالی بودن معده حیوان نیست.

Contraindications:

 این محصول برای گربه های با سن کمتر از  6هفته و یا وزن کمتر از  1کیلوگرم منع مصرف دارد. این محصول برای گربه های آبستن منع مصرف دارد. این محصول نباید همزمان با سایر ضدانگل ها مصرف گردد. مصرف این محصول برای گربه هایی که به هر یک از مواد تشکیل دهنده آن حساسیت دارند ،مجازنمی باشد.
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Bio & Natural Products

Bio Collar
قالده گیاهی ضد خارش
#

13708
35 cm
6 pcs

Safety

Bio Collar
این محصول حاوی ترکیبات گیاهی نظیر پونه و روغن اکالیپتوس است .بعد از بستن قالده
به دور گردن ،این ترکیبات به آهستگی در تمام سطح پوست پخش می شود و به مرور باعث
کاهش خارش و التهابات پوستی می گردد و تأثیر آن برای مدت  4ماه باقی خواهد ماند.
همچنین این قالده ضدآب می باشد.

How To Use:
قالده را به دور گردن گربه بسته و فاصله ی حداقل  2انگشت را بین گردن گربه و قالده لحاظ
نمایید .در صورت استفاده برای بچه گربه های در حال رشد ،حتماً توجه شود که با بزرگتر شدن
ً
مجددا تنظیم گردد.
حیوان سایز قالده
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Health

)Multi - Vit + Taurine (Laveta
شربت مولتی ویتامین و تورین
11431
50 ml
6 pcs

)Multi - Vit + Taurine (Laveta
این محصول مناسب بچه گربه ها با سن حداقل  6هفته و یا گربه های بالغی است که مشکل
ریزش مو دارند که به محض مصرف آن موی کمتری را بر روی وسایل خانه ،مبل ،فرش و لباس
خود مشاهده خواهید کرد و نیز پوشش خارجی بدن گربه نرم و براق خواهد شد .همچنین در
عرض مدت کوتاهی پس از مصرف این محصول گربه سرزنده تر و شاداب تر خواهد بود .به دلیل
وجود تورین ،این محصول تأثیر مثبتی بر عملکرد قلب و قدرت بینایی گربه ها دارد.

How To Use:
طبق جدول زیر به صورت روزانه با غذا مخلوط شود:
دوز مصرف

وزن بدن
()Kg

()ml

قطره

0/1 - 0/5

0/21

5

0/5 - 2/5

0/63

15

2/5 - 5

1

25

5-9

1/5

35

هرگز به طور مستقیم روی زبان حیوان استفاده نشود.
در محل تاریک و خنک نگهداری شود.
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Health

Top 10
قرص مولتی ویتامین تاپ 10
#

11014
180 Tabs
6 pcs

Shrimp Flavoured

Top 10
این محصول حاوی انواع ویتامین ها ،موادمعدنی و عناصر کمیاب می باشد که مصرف آن باعث
افزایش تحرک و سرزندگی و بهبود شرایط فیزیکی در گربه ها می شود .این محصول در گربه های
جوان باعث رشد سریع تر استخوان ها و دندان ها می شود و همچنین موجب درخشندگی
چشم ها و براق شدن پوشش خارجی بدن می گردد .همچنین این محصول حاوی اسید آمینه
کامال مؤثر می باشد.
تورین بوده که در عملکرد عضالت قلب و بهبود شرایط بینایی گربه ها
ً

How To Use:
روزانه  1قرص به ازای هر دو و نیم کیلوگرم وزن بدن به صورت جایزه و یا همراه با غذا داده شود.
این محصول مناسب گربه های آبستن و شیرده نیز می باشد .استفاده از این محصول مناسب
بچه گربه ها با حداقل سن  6هفته و نیز کلیه گربه های بالغ بوده و همچنین هیچ گونه محدودیتی
در مدت زمان مصرف آن ندارد.
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
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Care

Dental Bits
اسنک مغزدار دنتال
17610
35 gr
18 pcs

Dental Bits
این محصول اختصاصاً جهت تمیز نگه داشتن دندان گربه ها طراحی شده است %85 .گربه ها
از مشکالت دندانی رنج می برند که عمدتاً به دلیل ایجاد پالک و تارتار بر روی دندان های آن ها
است .این اسنک حاوی کلروفیل بوده که یک عصاره گیاهی طبیعی است و کارآیی اصلی آن در
جذب بوهای نامطبوع می باشد .ساختار ویژه دانه های این محصول به گونه ای است که به
جلوگیری از تشکیل پالک و تارتار و نیز از بین بردن آن در صورت وجود کمک می نماید.

How To Use:
 5تا  10عدد در روز به صورت جایزه به حیوان بدهید.
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
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Premium Perfume Cat
پرفیوم مخصوص گربه
#

11927
50 ml
6 pcs

Premium Perfume Cat
استفاده از این پرفیوم سبب شده تا گربه شما رایحه دلپذیری داشته باشد و تمامی بوهای نا مطبوع
آن از بین برود .این پرفیوم اختصاصاً برای گربه ها طراحی شده و می توان آن را برای تمام
نژادها استفاده نمود.
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Shampoo Kitten
شامپو بچه گربه

1L

250 ml

3 pcs

6 pcs

Care

#

15045

15036

Shampoo Kitten
این شامپو دارای فرموالسیون مالیم و با  PHخنثی اختصاصاً برای پوست حساس بچه گربه ها
طراحی شده است همچنین اضافه کردن رایحه میوه ای به ترکیب آن موجب نرمی و سالمت
بیشتر پوست آن ها خواهد شد.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Shampoo Macadamia Oil
شامپو با روغن ماکادمیا
Care

#

15044

10902

1L

250 ml

3 pcs

6 pcs

Shampoo Macadamia Oil
این شامپو با روغن ماکادمیا طراحی شده است و موجب طراوت و شادابی پوست و براقی موی
گربه ها می شود.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Shampoo Aloe Vera
شامپو آلوورا

1L

250 ml

3 pcs

6 pcs

Care

#

15046

15038

Shampoo Aloe Vera
این شامپو حاوی آلوورا بوده که ترکیبی طبیعی جهت مرطوب سازی پوست و نرم و براق نگه داشتن
موها می باشد .آلوورا موجب تقویت پوست شده و به این دلیل می توان از این شامپو در درمان
زخم های کوچک و مناطق دارای خارش استفاده نمود .همچنین این محصول موجب باز نمودن
گره های احتمالی در موی گربه ها خواهد شد.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Shampoo Hypo Allergenic
شامپو پوست های حساس
#

15037
250 ml
6 pcs

Shampoo Hypo Allergenic
با هدف تقویت پوست و مو در ترکیب این محصول از  MSMاستفاده شده است .به محض
تماس با پوست و مو ،ترکیبات  MSMموجب تقویت ریشه مو و بازسازی سلول ها شده و
منجربه نرمی و براقی پوست و رطوبت رسانی به آن می گردد .فرموالسیون این شامپو مختص
گربه هایی است که به شامپوهای معمولی حساسیت نشان می دهند .این شامپو بدون آن که
به الیه طبیعی محافظت از پوست آسیبی برساند ،مواد غذایی الزم جهت تغذیه سلول های
پوست و مو را در اختیار آن ها قرار می دهد PH .این محصول خنثی بوده و هیچ نوع صدمه ای
به پوست گربه نمی رساند.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Care

Creamy Hair Conditioner
نرم کننده
15039
250 ml
6 pcs

Creamy Hair Conditioner
این محصول اختصاصاً برای گربه هایی با پوست خشک و موهای آسیب دیده طراحی شده
است که موجب باز شدن گره ها شده و دارای ترکیبات ویژه ای است که موجب بازسازی موهای
آسیب دیده از ریشه می گردد .استفاده از این محصول سبب می شود که پوست و موهای گربه
سالمت ،انعطاف پذیر و به آسانی قابل برس زدن باشد .بعالوه  PHاین محصول خنثی بوده که
حتی برای گربه هایی با پوست حساس نیز مناسب می باشد.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس نرم کننده را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Shampoo Universal Kitten & Cat
شامپو یونیورسال
بچه گربه و گربه بالغ
#

10332
250 ml
6 pcs

Shampoo Universal Kitten & Cat
این شامپو مناسب تمامی نژادهای بچه گربه و گربه های بالغ بوده و سبب می شود تا پوست و موی
آن ها فوق العاده براق ،نرم و مرطوب گردد.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Premium Shampoo Kitten & Cat
شامپو پریمیوم
بچه گربه و گربه بالغ
15021
200 ml
6 pcs

Premium Shampoo Kitten & Cat
فرمول این محصول توسط دامپزشکان کمپانی بیفار طراحی شده است .این شامپو حاوی
ترکیبات چای و پروتئین ابریشم می باشد که سبب تغذیه و آبرسانی به موهای بچه گربه ها و
گربه های بالغ می گردد .عصاره پروتئین ابریشم موجب تقویت و محافظت و نیز نرم نمودن
کوتیکول های پوست شده و سبب درخشندگی آن می گردد .استفاده از این محصول موجب
باز شدن گره ها شده و پوستی نرم و انعطاف پذیر ایجاد می گردد که به آسانی قابل برس زدن
می باشد .همچنین استـفاده از این محصـول موجـب حجـم گرفتن موها می شـود PH .این
محصول خنثی بوده و مناسب پوست حساس بچه گربه ها نیز است.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Premium Shampoo Long Hair
شامپو پریمیوم موهای بلند
#

10147
200 ml
6 pcs

Premium Shampoo Long Hair
فرمول این محصول توسط دامپزشکان کمپانی بیفار تهیه شده است .این محصول حاوی عصاره برگ
زیتون و پودر ابریشم می باشد که آن را ایده آل برای گربه هایی با موی بلند می سازد .پروتئین
ابریشم دارای خاصیت آبرسانی ،فرم دهی و نرم کنندگی بوده و عصاره برگ زیتون نیز باعث تقویت
موها می شود PH .خنثی این محصول باعث می شود که هیچ گونه حساسیتی ایجاد نکند.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس شامپو را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Premium Conditioner
نرم کننده پریمیوم
10146
200 ml
6 pcs

Premium Conditioner
فرمول این محصول توسط دامپزشکان کمپانی بیفار تهیه شده است .این محصول حاوی عصاره
میوه گواوا و روغن نارگیل بوده که باعث محافظت از پوست و مو می شود و موهای خشک و
آسیب دیده را تقویت می نماید .این نرم کننده غنی از ویتامین های  A ،B ،Cنیز می باشد.
 PHخنثی این محصول باعث می شود که برای گربه هایی با پوست حساس نیز قابل استفاده باشد.

How To Use:
ابتدا بدن حیوان را آبکشی نمایید سپس نرم کننده را روی بدن ریخته و ماساژ دهید تا کف کند.
 2تا  3دقیقه حیوان را در این حالت رها نموده و سپس آبکشی نمایید.
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Premium Spray
Dry Shampoo Ultra Soft
اسپری پریمیوم
شامپو خشک نرم کننده مو
#

10150
200 ml
6 pcs

Premium Spray Dry Shampoo Ultra Soft
فرموالسیون این محصول توسط دامپزشکان کمپانی بیفار تهیه شده است .این محصول حاوی
گالب و عصاره بامبو بوده که موجب پاکسازی پوست گربه ها می گردد .گالب موجود در این
محصول موجب محدود نمودن چربی های اضافه می شود .همچنین این محصول موجب نرم شدن
و بهبود شرایط پوست های خشک می گردد .استفاده از این محصول منجر به القای رشد موها
و کاهش ریزش آن خواهد شد .همچنین عصاره بامبو دارای خاصیت مرطوب سازی و شاداب
نمودن پوست می باشد .این محصول دارای  PHخنثی بوده و برای پوست های حساس نیز
مناسب است.

How To Use:
محصول را روی پوست اسپری نموده و ماساژ دهید و سپس با استفاده ازحوله خشک نمایید.
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Rouletties Cheese
اسنک رولتیز پنیر
#

10551
80 pcs
12 pcs

Rouletties Cheese
اسنک رولتیز پنیر با طعمی لذیذ به عنوان جایزه ای برای لذت بردن گربه ها می باشد.

How To Use:
روزانه  3تا  6عدد مصرف شود.
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
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Rouletties Shrimp
اسنک رولتیز میگو
#

10552
80 pcs
12 pcs

Rouletties Shrimp
اسنک رولتیز میگو با طعمی لذیذ به عنوان جایزه ای برای لذت بردن گربه ها می باشد.

How To Use:
روزانه  3تا  6عدد مصرف شود.
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
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Rouletties Catnip
اسنک رولتیز کت نیپ
#

10553
80 pcs
12 pcs

Rouletties Catnip
اسنک رولتیز کت نیپ با طعمی لذیذ به عنوان جایزه ای برای لذت بردن گربه ها می باشد.

How To Use:
روزانه  3تا  6عدد مصرف شود.
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
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Kitty’s Junior + Biotin
اسنک کیتیز بچه گربه
#

12781
150 Tabs
12 pcs

Kitty’s Junior + Biotin
این محصول حاوی ترکیبات مخمر طبیعی به همراه ویتامین ها ،موادمعدنی و عناصر کمیاب می باشد.
دانه های این محصول به شکل قلب می باشد که به عنوان جایزه ای لذیذ برای بچه گربه ها
تهیه شده است.

How To Use:
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
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Kitty’s Mix + Taurin - Biotin
Protein - Cheese
اسنک کیتیز میکس
#

12782
180 Tabs
12 pcs

Kitty’s Mix + Taurin - Biotin Protein - Cheese
این محصول به عنوان اسنکی لذیذ برای گربه ها بوده و حاوی مخمر طبیعی به همراه انواع
ویتامین ها ،موادمعدنی و عناصر کمیاب می باشد .دانه های این محصول به شکل قلب بوده و
در سه نوع پروتئین ،پنیر و تورین  -بیوتین می باشد.

How To Use:
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
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Salmon Oil Paste
اسنک خمیری
با طعم روغن ماهی سالمون
#

15228
100 gr
6 pcs

Salmon Oil Paste
خمیر روغن ماهی سالمون بیفار تشویقی ایده آل برای تمامی گربه ها با طعم لذیذ می باشد.
روغن سالمون موجود در این محصول ( )%20از ماهی های اقیانوس استخراج شده و اسیدهای
چرب امگا  3و  6موجود در آن ،منبع پیش سازهای الزم برای ایجاد درخشندگی و زیبایی پوست و مو
می باشند .به عالوه وجود  DHAموجب تقویت بینایی شده و ترکیب مرغ ،اردک و بوقلمون به
کار رفته سبب ایجاد طعمی فراموش نشدنی خواهند بود.

How To Use:
می توان روزانه به میزان حداکثر  3سانتی متر از آن را مستقیماً و یا همراه با غذا استفاده نمود.
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
بعد از باز نمودن محصول محتویات آن برای مدت  3ماه قابل استفاده می باشد.
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Poultry Paste
اسنک خمیری با طعم مرغ
#

15212
100 gr
6 pcs

Poultry Paste
خمیر با طعم مرغ بیفار تشویقی ایده آل برای تمامی گربه ها با طعم لذیذ می باشد .به دلیل
مقادیر باالی پروتئین مرغ موجود در این محصول طعم آن فوق العاده بوده و تورین موجود
سبب بهبود بینایی و عملکرد قلب خواهد شد .اسیدهای چرب امگا  3و  6نیز منبع پیش سازهای
الزم برای ایجاد درخشندگی و زیبایی پوست و مو می باشند.

How To Use:
می توان روزانه به میزان حداکثر  3سانتی متر از آن را مستقیماً و یا همراه با غذا استفاده نمود.
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
بعد از باز نمودن محصول محتویات آن برای مدت  3ماه قابل استفاده می باشد.
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Milk Paste
اسنک خمیری با طعم شیر
#

15217
100 gr
6 pcs

Milk Paste
خمیر شیر بیفار تشویقی ایده آل برای تمامی گربه ها با طعم خامه ای لذیذ می باشد .به دلیل
مقادیر بسیار پایین الکتوز در این محصول (کمتر از  )%0.7با مصرف آن ،هیچ گونه مشکلی برای
حیوان ایجاد نشده به عالوه چربی ها و روغن های ارزشمند موجود در این محصول منبع غنی از
انرژی بوده و همچنین ( MOS (Manan Oligo Saccarideموجب تثبیت فلور روده می گردد.
کلسیم نیز موجب تقویت استخوان سازی و رشد و سالمت دندان ها خواهد بود .بیوتین و
اسیدهای چرب امگا  3و  6نیز به زیبایی و درخشندگی هر چه بیشتر پوست و مو ،کمک می نمایند.

How To Use:
می توان روزانه به میزان حداکثر  3سانتی متر از آن را مستقیماً و یا همراه با غذا استفاده نمود.
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
بعد از باز نمودن محصول محتویات آن برای مدت  3ماه قابل استفاده می باشد.
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Junior Paste
خمیر مولتی ویتامین و کلسیم
بچه گربه
#

15225
100 gr
6 pcs

Junior Paste
این محصول ترکیبی از  2خمیر در یک تیوب می باشد خمیر مولتی ویتامین و خمیر کلسیم ،که به رشد
بچه گربه ها کمک نموده و آن ها را به گربه بالغی با سالمتی کامل تبدیل می نماید .تورین موجود در
این محصول موجب تقویت عملکرد قلب و قدرت بینایی شده و ترکیبات کلسیمی با قابلیت هضم
بسیار باال موجب تقویت ساخت سیستم اسکلتی و دندان ها می شود .همچنین بیوتین و امگا  3و 6
موجود در این محصول موجب درخشندگی و زیبایی هرچه بیشتر پوست و مو می گردد.

How To Use:
حداکثر یک سانتی متر به صورت روزانه از طریق غذا یا مستقیماً به حیوان خورانده شود.
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
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Multi Vitamin Paste
خمیر مولتی ویتامین
#

12954
100 gr
6 pcs

Multi Vitamin Paste
این محصول در واقع  2خمیر در یک تیوب است .خمیر مولتی ویتامین و مکمل دستگاه گوارش
که موجب تثبیت فلور روده ها می گردد .تورین موجود در این محصول موجب تقویت عملکرد
قلب و قدرت بینایی شده ،همچنین بیوتین و امگا  3و  6موجود در این محصول موجب
درخشندگی و زیبایی هرچه بیشتر پوست و مو می گردد.

How To Use:
روزانه حدود  3سانتی متر به همراه غذا یا مستقیماً در اختیار حیوان قرار گیرد.
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
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Malt Paste
خمیر مالت
#

12953
100 gr
6 pcs

Malt Paste
این محصول در واقع ترکیب  2خمیر در یک تیوب می باشد :خمیر مالت و خمیر بیوموس .خمیر
مالت موجب تسهیل تحرک توپ مویی و موهای موجود در دستگاه گوارش شده که این امر به
وسیـله ایـجاد یـک کپـسول لغزنـده در اطـراف آن ها صـورت مـی پذیرد .خمیـر بیومـوس
( )Manan Oligo Saccarideترکیبی طبیعی از مخمرهای ویژه ای بوده که موجب تثبیت
فلور روده ها می گردد.

How To Use:
روزانه حدود  3سانتی متر به همراه غذا یا مستقیماً در اختیار حیوان قرار گیرد.
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
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Lactol Kitten Milk
شیر خشک
#

with

DHA

15193

15186

500 gr

250 gr

6 pcs

6 pcs

Lactol Kitten Milk
الکتول جایگزینی کامل برای شیر مادر و مناسب بچه گربه های تازه متولد شده است همچنین از
این محصول می توان به عنوان یک مکمل غذایی برای گربه های آبستن و شیرده و یا گربه های
بیمار (که در حال گذران دوره درمان یا نقاهت هستند) استفاده نمود.
فرمول ویژه الکتول با ترکیبات ( )DHA Docosahexaenoic acidغنی سازی شده که در شیر
گربه های مادر نیز به صورت طبیعی وجود دارد .این محصول قابلیت هضم بسیار باالیی داشته
و مقادیر باالنس شده ای از چربی ،ویتامین های ضروری ،موادمعدنی و عناصر کمیاب به همراه
اسیدهای آمینه ضروری جهت رشد (نظیر تورین) را که برای شروع زندگی بچه گربه ها ضروری
می باشند ،در اختیار آن ها قرار می دهد.

How To Use:

به عنوان غذایی کامل برای بچه گربه های یتیم :شیر را بر طبق جدول زیر آماده نموده و در اختیار
حیوان قرار دهید 7 .پیمانه از الکتول را به  100میلی لیتر آب داغ اضافه نمایید .آب نباید جوش
کامال در آب حل شود ،صبر نموده تا محلول به دمای
باشد .سپس محلول را هم زده تا الکتول
ً
حدود  38درجه سانتی گراد رسیده و استفاده نمایید .شیر آماده شده را می توان حداکثر به
مدت  24ساعت در یخچال نگهداری کرد ولی قبل از هربار استفاده باید مجدد گرم شده و به
دمای  38درجه سانتی گراد برسد .در هنگام استفاده از این محصول باید همواره آب تازه به
مقدار نیاز در اختیار حیوان قرار گیرد.
وزن بدن ()gr

حداکثر حجم الکتول در روز ()ml

سن حیوان (روز)

دفعات تغذیه در روز

100

50

2-7

( 8 - 12هر  3 - 2ساعت)

200

80

8 - 21

( 8هر  3ساعت)

400

135

22 - 28

( 6 - 8هر  4 - 3ساعت)

600

180

29 - 35

( 4 - 6حداقل یکبار در شب)

1000

250

36 - 42

3

به عنوان غذای کمکی :برای بچه گربه های زیر  6هفته الکتول را می توان به میزان حداکثر
 40میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت روزانه استفاده نمود .برای سن باالی  6هفته
و یا گربه های بالغ ،آبستن ،شیرده ،بیمار و یا در حال سپری نمودن دوران نقاهت می توان به
میزان  13میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت روزانه استفاده نمود.
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Play Spray
اسپری کت نیپ
11277
150 ml
3 pcs

Play Spray
این محصول حاوی کت نیپ بوده و بوی آن برای گربه ها بسیار جذاب می باشد .بنابراین اگر
به هر کجا که برای پنجه کشیدن آن ها در نظر گرفته شده است اسپری شود ،سراغ جاهای دیگر
نخواهند رفت.

www.jmvetgroup.com

139

Behavior

Keep Off
اسپری بازدارنده
#

11058
100 ml
6 pcs

Keep Off
کامال بی ضرر بوده و بوی آن برای گربه ها ناخوشایند است.
این محصول حاوی موادی است که
ً
به همین دلیل اگر آن را بر هر نقطه ای که نمی خواهید گربه به آن جا برود و یا چنگ اندازد
اسپری کنید ،دیگر الزم نیست که نگران این موضوع باشید.
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Calming Collar
قالده آرام بخش
11090
35 cm
3 pcs

Calming Collar
کامال مؤثر بوده و برای
این محصول در کاهش مشکالت رفتاری گربه ها که ناشی از استرس می باشد
ً
تمامی نژادهای گربه در همه اندازه ها قابل استفاده است .عصاره گیاه سنبل الطیب و اسطوخودوس
موجود در این محصول اثرات آرام بخش دارند .مدت تأثیر این محصول  6هفته می باشد.

How To Use:
قالده را به دور گردن گربه بسته و فاصله ی حداقل  2انگشت را بین گردن گربه و قالده لحاظ
نمایید .در صورت استفاده برای بچه گربه های در حال رشد ،حتماً توجه شود که با بزرگتر شدن
ً
مجددا تنظیم گردد.
حیوان سایز قالده
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Calming Spot On
محلول آرام بخش
#

13901
3 Vials
6 pcs

Calming Spot On
کامال مؤثر بوده
این محصول در کاهش مشکالت رفتاری گربه ها که ناشی از استرس می باشد
ً
و برای تمامی نژادهای گربه در همه اندازه ها قابل استفاده است .عصاره گیاه سنبل الطیب و
اسطوخودوس موجود در این محصول اثرات آرام بخش دارند و هر بسته حاوی  3عدد پیپت
بوده که برای مدت  3هفته قابل استفاده می باشد.

How To Use:
محتویات یک پیپت را در ناحیه ی بین دو گوش تخلیه کنید .عصاره ی سنبل الطیب طی مدت
 1ساعت پس از مصرف جذب بدن خواهد شد .اگر در این مدت گربه شما خیلی خیس شود ممکن
است تأثیر این محصول از بین رفته و نیاز به استفاده مجدد از این محصول را خواهد داشت.
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Calming Diffuser
محلول آرام بخش همراه با دستگاه
14897
30 ml
3 pcs

Calming Diffuser
در این محصول عصاره ی گیاه سنبل الطیب (که اثرات آرام بخشی بر روی گربه را دارد) در داخل
محفظه ای قرار داشته که با اتصال آن به برق این عصاره در هوا منتشر شده و اثر خود را روی
حیوان می گذارد .ظرفیت محفظه  30میلی لیتر بوده که برای مصرف به مدت  4هفته کافی می باشد.
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Calming Treats
اسنک مغزدار آرام بخش
#

11088
35 gr
6 pcs

Calming Treats
این محصول اسنکی لذیذ با طعم گوشت بوده که برای کاهش اضطراب گربه ها در شرایط
استرس زا به خوبی کاربرد دارد .گربه ها می توانند نسبت به تغییرات محیطی بسیار حساس
باشند که این امر منجر به بروز مشکالت رفتاری و حتی اختالل در سالمت آن ها خواهد شد.
این اسنک حاوی عصاره سنبل الطیب ،رازک و ملیسا می باشد.

How To Use:
جهت کسب بهترین نتیجه پیشنهاد می شود که  2عدد از محتویات این محصول به صورت
روزانه مصرف شود .همچنین می توانید به همین میزان با فاصله زمانی یک ساعت و نیم ماقبل
شرایط استرس زا (جابه جایی ،ویزیت دامپزشک ،مهمانی های پر سروصدا و  )...مصرف نمایید.
توجه داشته باشید که مصرف بیش از  6عدد از دانه های این محصول در روز توصیه نمی شود.
به هنگام استفاده از این محصول می بایست همواره آب تازه در دسترس حیوان قرار داده شود.
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Multi - Vit Bird
شربت مولتی ویتامین
پرندگان کوچک
16094
50 ml
6 pcs

Multi - Vit Bird
این محصول حاوی  12نوع ویتامین مختلف می باشد که به بهبود شرایط کلی پرندگان به خصوص
در زمان پرریزی ،در لک رفتن و نیز کاهش زمان آن کمک می کند و اشتیاق آن ها را به خواندن
بیشتر می نماید.

How To Use:
طبق جدول زیر به غذا اضافه شود.
قناری ها ،پرندگان کوچک استوایی ،فنچ و ...

 1 - 2قطره

کبوتر و طیور کوچک

 7قطره
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Multi - Vit
Parrots & Large Parakeets
شربت مولتی ویتامین پرندگان بزرگ
#

16093
50 ml
6 pcs

Multi - Vit Parrots & Large Parakeets
این محصول حاوی  12نوع ویتامین مختلف از جمله ویتامین  Aبوده که یک بخش اصلی از
جیره غذایی طوطی سانان می باشد .این محصول کمک نموده تا پرندگان در بهترین شرایط قرار
گیرند و نیز سرعت از لک در آمدن را بیشتر می کند و همچنین کمک شایانی در جلوگیری از
پرکنی ایفا می نماید.

How To Use:
طبق جدول زیر به غذا اضافه شود.

146

طوطی سانان کوچک

 3قطره

طوطی سانان متوسط و بزرگ

 5قطره
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Papick Spray
اسپری ضد پرکنی
11538
200 ml
6 pcs

Papick Spray
این محصول یک راه حل مناسب و بسیار کاربردی برای پرندگانی است که عادت به پرکنی دارند.
به دلیل وجود ماده تلخ روغن سیر در این محصول حیوان هیچ عالقه ای به کندن پرهای خود
بعد از مصرف آن نشان نمی دهد.

How To Use:
روزانه از فاصله  25سانتی متری اسپری شود .از اسپری کردن روی سر به ویژه چشم ها پرهیز شود.
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Parasite Control

Anti Parasite Spot On
قطره ضد انگل های داخلی و خارجی
#

15342
4 Vials
6 pcs

contains
ivermectin

Anti Parasite Spot On
موثر در از بین بردن شپش ،کنه ،انواع جرب و
این محصول حاوی آیورمکتین بوده که ماده ای ٔ
ً
مجددا
کرم های گرد می باشد .مدت اثر هر پیپت برای  4هفته بوده و در صورت نیاز می توان
از آن استفاده نمود .از این محصول صرفاً برای خرگوش ها ،خوکچه هندی و جوندگانی با وزن
باالی  300گرم می توان استفاده نمود.

How To Use:
درب پیپت را باز نموده و کلیه محتویات آن را به صورت خطی در پشت حیوان بچکانید .این
محصول حاوی  4پیپت بوده که بر طبق جدول زیر می بایست مصرف شود.
رت با وزن باالی gr 300

 1پیپت

خوکچه هندی تا وزن gr 750

 1پیپت

خوکچه هندی با وزن بیش از gr 750

 2پیپت

خرگوش به ازای هر gr 750

 1پیپت

پس از ریختن دارو بر روی حیوان تا زمان خشک شدن حیوان می بایستی تنها نگهداری شود.

Contraindications:
 مصرف این دارو برای الک پشت ها و سگ ها (خصوصا نژادهای  Colliesو Old English Sheep Dogو نژادهای وابسته) می تواند منجر به مرگ شود.
 -استفاده از این محصول در زمان آبستنی و شیردهی ممنوع می باشد.
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Multi - Vit Small Animals
شربت مولتی ویتامین
کلیه جوندگان
13673
50 ml
3 pcs

Multi - Vit Small Animals
این محصول حاوی  10نوع ویتامین مختلف بوده که برای حفظ شرایط ایده آل پوست و مو و
نیز کمک به عملکرد سیستم ایمنی ضروری می باشد .این محصول همچنین حاوی ویتامین C
بوده که در جیره غذایی خوکچه های هندی وجود آن ضروری است.

How To Use:
بر طبق جدول زیر به صورت روزانه به غذا اضافه گردد:
همستر و موش

 5قطره

خوکچه هندی

 15قطره

خرگوش (به ازای هر کیلو وزن بدن)

 18قطره
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Cavi - Vit
شربت مولتی ویتامین خوکچه هندی
#

11297
50 ml
3 pcs

Cavi - Vit
این محصول حاوی کلیه ویتامین های مورد نیاز خوکچه هندی از جمله ویتامین  Cاست .با مصرف
این محصول سیستم ایمنی ،استخوان ها و دندان ها در بهترین شرایط خود قرار خواهند گرفت.

How To Use:
به میزان  9قطره به ازای هر خوکچه هندی با غذا مخلوط شود.
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Shampoo Small Animals
شامپو
12821
200 ml
6 pcs

Shampoo Small Animals
این محصول مخصوص انواع جوندگان نظیر خرگوش ،خوکچه هندی ،همستر و موش می باشد.
 PHاین شامپو خنثی بوده و فاقد خاصیت آلرژی زایی می باشد .این محصول موجب تغذیه موها
(از ریشه تا نوک شده) و سبب ایجاد پوستی براق و زیبا خواهد شد .استفاده مداوم از این محصول
در برطرف نمودن مشکالت حشرات خصوصاً در ماه های گرم سال به این حیوانات کمک می نماید.

How To Use:
پوست حیوان را با آب ولرم خیس نموده و سپس شامپو را روی پوست ماساژ دهید تا کف کند
پس از صبر کردن به مدت  2الی 3دقیقه حیوان را با آب ولرم بشویید .از تماس شامپو با چشم ها
و گوش ها خودداری نمایید.
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Crunch Sticks Dental
استیک دنتال  2عددی
#

14624
56 gr
6 pcs

Crunch Sticks Dental
این استیک از انواع غالت ،دانه های گیاهی و سبزیجات تهیه شده است و عالوه بر آن مقادیری
ویتامین های مورد نیاز جوندگان نیز به آن اضافه شده است .این محصول حاوی سیلیکا می باشد
که به پولیش شدن دندان ها کمک می کند .همچنین در پروسه تولید ،این استیک ها  3بار
پخته شده اند تا به اندازه کافی برشته باشند و برای حیوان جذاب شوند .همچنین یک قطعه
چوب قابل جویدن نیز در قسمت وسط آن وجود دارد.
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Crunch Sticks Honey
استیک عسلی  2عددی
#

14625
56 gr
6 pcs

Crunch Sticks Honey
این استیک از انواع غالت ،دانه های گیاهی و سبزیجات با کیفیت باال تهیه شده است و عالوه بر
آن مقادیری ویتامین های مورد نیاز جوندگان نیز به آن اضافه شده است .این محصول حاوی
عسل بوده که انرژی مضاعفی به حیوان می بخشد .همچنین در پروسه تولید ،این استیک ها  3بار
پخته شده اند تا به اندازه کافی برشته باشند و برای حیوان جذاب شوند .همچنین یک قطعه
چوب قابل جویدن نیز در قسمت وسط آن وجود دارد.
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Crunch Sticks
Vegetables & Berries
استیک سبزیجات و بری  2عددی
#

14626
56 gr
6 pcs

Crunch Sticks Vegetables & Berries
این استیک از انواع غالت ،دانه های گیاهی و سبزیجات با کیفیت باال تهیه شده است و عالوه بر
آن مقادیری ویتامین های مورد نیاز جوندگان نیز به آن اضافه شده است .این محصول حاوی
انواعی از سبزیجات و انواع بری است که منبع غنی از ویتامین  Cهستند .همچنین در پروسه
تولید ،این استیک ها  3بار پخته شده اند تا به اندازه کافی برشته باشند و برای حیوان جذاب
شوند .همچنین یک قطعه چوب قابل جویدن نیز در قسمت وسط آن وجود دارد.
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Crunch Sticks
Carrot & Parsley
استیک هویج و جعفری  2عددی
#

14627
56 gr
6 pcs

Crunch Sticks Carrot & Parsley
این استیک از انواع غالت ،دانه های گیاهی و سبزیجات با کیفیت باال تهیه شده است و عالوه بر
آن مقادیری ویتامین های مورد نیاز جوندگان نیز به آن اضافه شده است .این محصول حاوی
هویج و جعفری می باشد که باعث بهبود قدرت بینایی شده و خواص آنتی اکسیدانی دارد.
همچنین در پروسه تولید ،این استیک ها  3بار پخته شده اند تا به اندازه کافی برشته باشند و برای
حیوان جذاب شوند .همچنین یک قطعه چوب قابل جویدن نیز در قسمت وسط آن وجود دارد.
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