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Prodivet Pharmaceuticals
Szakértő az állategészségügyben, különféle tanulmányokon alapuló,
kifinomult termékeivel kis és haszonállatok számára tűnik ki a gyártók
közül.
• kiváló minőségű termékek és nyersanyagok
• megfelelő ellenőrzések

takarmánykiegészítők haszonállatok számára
takarmánykiegészítők társállatok számára
innovatív ápolószerek
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ALDONAL nM ®

EQUANOL M

DIÉTÁS TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ
HASMENÉS VESZÉLYE ESETÉN
•
•

DIÉTÁS TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ BORJAK
SZÁMÁRA. HASMENÉS VESZÉLYE ESETÉN

a víz és az elektrolit egyensúlyának stabilizálása érdekében.
optimális koncentrációban tartalmaz lúgosító összetevőket és bél nyálkahártya
védelmező anyagokat.

Összetétel:

Laktóz, nátrium-hidrogén-karbonát, nátrium-klorid, kálium-klorid, magnéziumkarbonát, élesztő és élesztő alkotóelemei, csillagánizs.

Kiszerelés:
Adagolás:

1 Doboz 12 tasak, 100 g
Borjú és csikó: oldja fel a tasak tartalmát (100 g) 1,5 liter langyos vízben és keverje
össze.
Malac, gida és bárány: oldjunk fel 20 g-ot 30 cl langyos vízben és keverjük össze.
Adjuk be az elkészített oldatot legalább naponta kétszer, 1-7 napon át

•
•
•

a víz- és elektrolit-egyensúly stabilizálása érdekében.
serkenti az emésztést a tejsavas erjesztéssel és támogatja
többek között a nátrium szállítását glükózon keresztül.
szájon át adható rehidrációs oldat (ORS), amely alapvető
elektrolitokban gazdag és kompatibilis a tejjel táplálással.

Összetétel:

Dextróz, kukoricakeményítő, nátrium-klorid, nátriumkarbonát, kálium-klorid, magnézium-karbonát,
csillagánizs.

Kiszerelés:

1 Doboz 12 tasak, 42 g
borjak: oldja fel a tasak tartalmát (42 g) 1 l langyos
vízben és keverje össze.
Adja be a feloldott ORS-t, naponta egyszer-kétszer, 1-7
napon át.

hidrogén

Adagolás:

FORTILAC

FERMENT 2.0

TEJPÓTLÓ TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ BORJAK ÉS MALACOK
SZÁMÁRA.
•
•
•

Összetétel:

Kiszerelés:
Adagolás:

Carnitobione

jó ízű és étvágygerjesztő hatású
könnyen emészthető
összetevői különböző természetes étel-alapanyagokból és vitaminokból
állnak, hogy kiegyensúlyozott táplálást biztosítsanak

FOLYÉKONY TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ, NAGY
EMÉSZTHETŐSÉGGEL BORJAK ÉS MALACOK RÉSZÉRE

Összetétel:
Kiszerelés:
Adagolás:

•
•

növényi zsírok, élesztő Diamond V xpc 2000 mg-ig,
szorbit, magnézium-szteárát, cink, réz, jód, kobalt, Evitamin.
1 Doboz 10 tasak 100 g
Oldjuk fel egy tasak tartalmát 0,5 l hideg vízben, majd adjunk hozzá körülbelül 1 l
forró vizet.
Borjú: egy tasak, naponta kétszer.
Malacok: ¼ tasak, naponta kétszer

LACTIGEST

•
•
•
•

DIÉTÁS TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ BORJAK
SZÁMÁRA. HASMENÉS VESZÉLYE ESETÉN

támogatja a bélrendszert, puffadás esetén alkalmazandó.
A LACTIGEST-et a tejjel való etetés után kell alkalmazni.
könnyen emészthető
A LACTIGEST-t „tiszta” formában, közvetlenül a szájba kell beadni,
közvetlenül a táplálás után
szorbitol - pektin - zselatin
flakon 250 ml és 1L
Borjak: 60 ml (3-4 evőkanál) naponta kétszer
Malacok: 5 ml (1 kávéskanál) naponta kétszer-háromszor
vízben vagy tejben)

Pro- és prebiotikumok a borjú emésztőrendszerének pH-jához
igazítva.
Emésztési zavarok veszélye esetén, azok tartama alatt vagy
azokból való lábadozáskor.

Összetétel:

Kiszerelés:
Adagolás:

RODAC prémium

Dextróz, frukto-oligoszacharidok, élesztő, élesztőtermékek
és kukoricakeményítő. Bélflóra-stabilizátorok: Enterococcus
faecium + Lactobacillus rhamnosus
250 g flakon és 1400 g vödör
Borjú: 15 g (2 kanál) por reggel és este, 4 héten át.
A por keverhető vízbe, takarmányba , a kolosztrumba
vagy tejbe is.

RODAC premium
DIÉTÁS TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ TEJELŐ
TEHENEK SZÁMÁRA. ELLÉSI BÉNULÁS
KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE
•
•
•
•
•

Magas kálcium - (Ca = 59 g) és foszfortartalom (P = 45 g) biológiailag
magasanhasznosítható foszfor / kalcium sók formájában.
Irritáló kalcium-klorid nélkül.
Optimális összetétel a Ca / P arány adaptálására a takarmányadagban,
közvetlenül az ellés előtt vagy után, különösen a magas termelésű tejelő
teheneknél.
Ne használja tetraciklineket tartalmazó szájon át adandó készítményekkel,
illetve az emésztőrendszer elzáródása esetén.

Összetétel:
Kiszerelés:
Adagolás:

dikalcium-foszfát és dinátrium-foszfát
flakon 500 ml
1 üveg 12 óránként, kezdje az ellés első jeleitől az azt követő
2 napig. Használat előtt alaposan rázza fel.

APLAZYL ®

APLAZYL ®

FONTOS TUDNIVALÓK APLAZYLRŐL

TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ
MOBILITÁS = ÉLETMINŐSÉG

ÍZÜLETEK - MOBILITÁS – RUGALMASÁG
•
•
•

támogatja az izületek egészségét és optimális működését.
természetes alkotóelemeinek köszönhetően táplálja, keni és óvja a porcot.
támogatja az állat kényelmét mozgása közben.

•
•
•

Tömjénfa – (Boswellia serrata)
A tömjénfa elősegíti az izületek rugalmasságát és csökkenti az ízületi merevséget.
Zöld ajkú kagyló – (Perna canaliculus)
A zöld ajkú kagyló gazdag a következő természetes összetevőkben: glikozaminoglikánok,
aminosavak, esszenciális omega-3 zsírsavak, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek.
Zöld alga – (Chlorella pyrenoidosa)
A Zöld alga nagyon gazdag esszenciális omega-3 zsírsavakban, vitaminokban, ásványi
Anyagokban és nyomelemekben. Erős antioxidáns hatású.
Ördögkarom – (Harpagophytum procumbens)
Ördögkarom jól ismert fájdalomcsillapító hatásáról.
Csalán – (Urtica urens)
A csalán tisztítja az ízületeket, antioxidáns hatással rendelkezik
Kondroitin-szulfát
A kondroitin a porc természetes alkotóeleme, amely az ízületeket keni.
Glükózamin-szulfát
A porcok és a szinoviális folyadék legfontosabb összetevője.
Mangán
A mangán nélkülözhetetlen nyomelem az anyagcseréhez. Együttműködik a kondroitinnal
és a glükozaminnal, melyek a porcszövet felépítéséhez szükségesek.
Halolaj
A halolaj zsírsavakat (omega-3) biztosít, amelyek megvédik az ízületeket.

100% természetes eredetű összetevők
APLAZYL® nem csak a glükozamint és a kondroitint tartalmaz.
Az összes alkotóelem 100% -ban természetes eredetű, védi és
támogatja a porcokat és a szinovia termelését.
Kifejezetten négylábú barátod ízületeire fejlesztették ki
APLAZYL® fenntartja az ízületek rugalmasságát, keni azokat és
biztosítja az izom-csontrendszer táplálkozási igényeit az intenzív
erőfeszítések ideje alatt.
Teljes értékű és kiegyensúlyozott étrend
Az egészséges és adaptált étrend elengedhetetlen az állat jólétéhez. Különösen
a nagy és az extra nagy kutyafajták kölyökkutyáit kell gondosan táplálni.
Az APLAZYL® különösen ajánlott, mivel biztosítja az összes alapvető elemet
az egészséges és erős ízületekhez.
Buborékcsomagolás
APLAZYL® tabletta buborékcsomagolásban kerül kiszerelésre az
aktív komponensek jobb megőrzése érdekében.

•
•

támogatja a mozgásszervi funkciókat és egészségesen tartja az
ízületeket.
rendkívül intenzív ízületvédő hatású, támogatja és erősíti a
porcokat, elősegíti azok regenerálódását, növeli a kötőszövet
erejét és rugalmasságát.
kielégíti a mozgásszerv megnövekedett táplálkozási igényeit a
növekedés és az intenzív erőfeszítések ideje alatt, és fenntartja az
izületek rugalmasságát.
idős kutyáknál, táplálékkiegészítésként kölyökkutyáknál, életük
első évében
mozgásszervi betegségek, műtétek utáni lábadozási időszakban,
orvosi, gyógyszeres kezelések mellett, intenzív terhelés előtt,
közben és utána, versenyre való felkészítés folyamán,
táplálékkiegészítésként a vemhesség és szoptatás ideje alatt.

Összetétel:

Új-zélandi zöldkagyló (Perna canaliculus), 2KCl
glükózamin-szulfát, chondroitin-szulfát (csirke), Zöld
alga por (Chlorella pyrenoïdosa), halolaj, magnéziumsztearát és a gyógynövények feldolgozásából származó
termékek: csalán (Urtica dioica).
A doboz 60, 120, 300 vagy 600 osztható tablettát tartalmaz,
buborékcsomagolásban, 1.700 mg
Szájon át történő alkalmazás, eleségbe keverve
vagy közvetlenül a szájba.
Kutya: 1 tabletta 10 kg testsúlyra, naponta.
Macska: ½ tabletta, naponta egyszer.
Szedése kúraszerűen legalább 1 hónapig
ajánlott, szükség esetén meghosszabbítható.

Kiszerelés:
Adagolás:

Adalékanyagok/kg:
aminosavak mangán kelátja,
hidrát (3b504) mangán

2 000 mg

tömjénfa (Boswellia serrata)

44.000 mg

ördögkarom (Harpagophytum procumbens)

12.000 mg

EFAZAN ® DOG
TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ
BŐRFUNKCIÓ ERŐSÍTÉSE DERMATÓZIS ÉS
ERŐS SZŐRHULLÁS ESETÉN.
•

•

Ajánlott a bőr minőségének romlása esetén: zsíros, száraz, pikkelyes
vagy kellemetlen szagú bőr, megnövekedett igénybevétel esetén:
Intenzív terhelés előtt, versenyre való felkészítés folyamán, kiállitási
kutyák, sport, vagy idős kutyák esetében
Magas koncentációban tartalmaz esszenciális zsírsavakat (EFA),
cinket és E-vitamint

Összetétel:

Kiszerelés:
Adagolás:

Finomított növényi borágó olaj, szarvasmarhafélék zselatin,
halolaj, finomított növényi kankalinolaj, napraforgó préselvény,
glicerin és lenmag préselvény
Dobozonként 45 kapszula buborékcsomagolásban
Kutya: 1 kapszula/ 10 ttkg , naponta egyszer, 6 héten át –
legfeljebb 2 hónapig. Alkalmazható vemhes és szoptató
szukáknál is.

E-vitamin (D-α-tokoferol) (3a700)

13.000 mg

ALUBAN SPRAY

AURIPHYT fültisztító olaj

ÁLLATGYÓGYÁSZATI ÁPOLÓSZER A BŐR
VÉDELMÉBEN

ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYHATÁSÚ TERMÉK

•
•
•

Alkalmazható az állatok sebeinek, sérüléseinek befedésére,
a szennyeződéstől való megóvására.
Az alkalmazás helyén védő bevonatot képez.
Nem alkalmazható az összetevőkkel szembeni
túlérzékenység esetén.

Összetétel:
Kiszerelés:

Adagolás:

Mikronizált alumínium por 1-3%, paraffin olaj
Propán, bután, ciklopentán
200 ml-es alumínium palack
Külsőleg alkalmazandó.
Használat előtt alaposan felrázandó.
Az Aluban sprayt a megtisztított és száraz bőrre kell
alkalmazni kb. 20 cm távolságból.

•
•

A külső hallójárat tisztítására, a fülváladék eltávolítására,
kipirult, érzékeny, viszkető fül kiegészítő kezelésére

Összetétel:

Kiszerelés:
Adagolás:

Triisostearin PEG-6 esters, Ehtoxydiglycol, Melaleuca
alternifolia oil, Squalane, Lavandula latifolia oil, Commifora
myrrha oil, Thymus vulgaris oil, Matricaria recutita oil,
Menthol, Tocopherol, Lomonene, Linalool, Coumarin
24 ml üvegben, pumpával, kartondobozban
Nagyobb mennyiségű váladék vagy kipirult fül esetén 1-3
pumpálás mindkét fülbe naponta kétszer. Panaszmentes,
de hosszú, lógó fülű vagy beszűkült hallójárattal rendelkező
állatoknak 1-3 pumpálás fülenként heti 1-2 alkalommal.
Alkalmazás után a fültövek enyhe átmasszírozása javasolt.

Rendkívül tűzveszélyes
aeroszol. A tartály
nyomás alatt van.

CHENIDINE ® hidroaktív gél
ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYHATÁSÚ TERMÉK
•

A bőr regenerációját támogató gél.

Összetétel:

Kiszerelés:
Adagolás:

Aqua, Alcohol denat., Polysorbate 20, Phenoxyethanol, Glycerin, Polysorbutene,
Sorbitol, Plankton extract, Borago officinalis seed oil, Tocopheryl acetate, Plyacrylate-13,
Propylene glicol, Centella asiatica extract, Ethylhexylglycerin, Lactic acid, Ascorbic acid,
Lavandula angustifolia oil, Melaleuca alternifolia oil, Thymus vulgaris oil.
20 g-os/100 g-os alumínium tubus
Külsőleg alkalmazandó. Alkalmazása előtt az alkalmazni kívánt területet tisztítsa
meg, szükség esetén nyírja le a szőrt. Ezt követően vékonyan kenje be a területet.
Ne fedje le. Naponta kétszer alkalmazandó.

PRODIMASTIN gél
ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYHATÁSÚ TERMÉK
IZMOK, INAK ÉS TŐGYSZÖVET
•
•
•

Melegítő hatású gél, mely támogatja az izmok, inak és a tőgyszövet regenerációját,
a szövetek rugalmasságát.
Alkalmazható merev, fájó izmok, fáradt inak esetében.
Elősegíti, hogy a tőgy puha és rugalmas maradjon.

Összetétel:
Kiszerelés:
Adagolás:

AQUA – CAMPHOR – PROPYLENE GLYCOL – ISOPROPYL ALCOHOL – METHYL SALICYLATE
– CARBOMER – TRIETHANOLAMINE – CETEARETH-20 – BENZISOTHIAZOLINONE –
METHYLISOTHIAZOLINONE – CI 42051 – CI 47005 – SODIUM CHLORIDE – SODIUM SULFATE
500 g, 1000 g műanyag dobozban.
Külsőleg alkalmazandó. Alkalmazás előtt az alkalmazás helyét meg kell tisztítani és
szárítani, majd megfelelő mennyiségű géllel be kell masszírozni a területet, amíg
vékony filmréteg alakul ki. Naponta egyszer vagy kétszer alkalmazandó.
Alkalmazás előtt kérje állatorvosa tanácsát..

LOCTAL-S gél
ÁLLATGYÓGYÁSZATI SEGÉDANYAG
SÍKOSÍTÓ ÉS MAGZATVÍZPÓTLÓ GÉL
•

Síkosító és magzatvízpótló gél

Összetétel:
Kiszerelés:
Adagolás:

Felületaktív anyagok, síkosító, tartósítószer, víz (95%)
1 kg műanyag palackban
Külsőleg alkalmazandó. Rektális vagy vaginális vizsgálathoz
kis mennyiséget tegyen a kezére vagy a műszerre a Loctal-S
gélből. Kevés víz hozzáadásával növelhető a síkosító hatás.
Magzatvíz pótláshoz a terméket keverje jól össze 1:5-1:10
arányban vízzel.

PRODIPLAST-T spray
ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYHATÁSÚ TERMÉK
PATÁK ÉS BŐRVÉDELEM
•
•
•

Kétszer desztillált növényi kátrányt tartalmazó spray bőrre és patára.
Védi és erősíti a sérült patát. Védi a szennyezésnek kitett bőrt, szárító
hatású.
Macskákon nem alkalmazható!

Összetétel:
Kiszerelés:
Adagolás:

Hatóanyag: fakátrány
Segédanyagok: Aceton, Propan-2-ol, Propán, Bután, Butanon
1 kg műanyag palackban
Külsőleg alkalmazandó. Használat előtt alaposan felrázandó.
Fújja be az érintett területet kb. 15-30 cm távolságból.

SEBODEX sampon
ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYHATÁSÚ TERMÉK.
FAGGYÚTERMELÉST SZABÁLYOZÓ SAMPON
•
•

Mélyen tisztítja a bőrt és az állat bundáját, biztosítja a bőr
megfelelő hidratáltságát.
Bakteriális bőrgyulladások kiegészítő kezelésére alkalmazható.

Összetétel:

aqua, sodium laureth sulfate, benzoyl peroxide,
parfum, sodium chloride, propylene glycol,
cocamide mea, carbomer, sodium hydroxyde,
sodium benzoate, sodium dehydroacetate.
allergén összetevők " parfüm ": d-limonene, citral,
linalool, citronellol, amyl cinnamal, geraniol.

Kiszerelés:

200 ml-es flakon

Adagolás:

Külsőleg alkalmazandó. Használat előtt alaposan
felrázandó. A bőr állapotának megfelelően hetente
1-3-szor alkalmazza. Nedvesítse be az állat
bundáját, majd masszírozza bele a sampont, amíg
nem habzik. Várjon 10 percet, majd jól öblítse le.
Macskáknál csak helyileg alkalmazza.
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Késői terhesség

