
Je pro nás kamarádem, členem rodiny. 
Záleží nám na  jeho správné výživě, aby 
byl zdravý a  veselý co nejdéle. Doplňko-
vá krmiva nenahradí kvalitní stravu, jsou 
však důležitá z  důvodu kvality životního 
prostředí, stylu života a vysokých nároků 
na lidský i zvířecí organismus.
Speciální řada doplňků nejvyšší kvality 
pro psy a  kočky Vetoquinol CARE byla 
vyvinuta přesně tak, aby se Vaši mazlíčci 
těšili dobrému zdraví a vitalitě.

Potřebuje Váš pesnebo kočka
posílit a dodat energii?
Ve stáří, během rekonvalescence, při ztrá-
tě apetitu nebo při vyčerpání ze zvýšené 
zátěže se doporučuje po-
dávat CALO-PET. Je vý-
borný pro štěňátka, pro 
březí a kojící fenky nebo 
jako kompenzace vyšší 
potřeby vitaminů a  mi-
nerálních látek. Můžete 
ho použít kdykoliv Váš 
mazlíček odmítá žrát. 
Pasta mu bude chutnat, 
dodá mu energii, takže 
bude brzy spokojeněj-
ší a  čilejší. CALO-PET 
je určen pro psy i  koč-
ky, má vyvážený obsah
nenasycených mastných 
kyselin omega 3 a 6, vitaminů, minerálů, 
stopových prvků a taurinu (aminokyselina 
nezbytná zejména pro kočky a jejich zrak, 
jeho nedostatek vede k  degenerativnímu 
poškození sítnice)

Trápí Vašeho mazlíčka potíže
s močovými cestami?
Struvity představují více než třetinu 
všech močových kamenů u psů a koček. 
Mezi obecné příznaky jejich výskytu pa-
tří: časté močení, bolest při močení, ab-
normální proud moči (např. pouze pár 
kapek), močení na  neobvyklých mís-

tech, zakalená až krva-
vá moč, žíznivost.
Co dělat, když je Váš 
mazlíček trpí těmito 
problémy? Tady po-
může pasta URO-PET. 
Dokáže snížit tvorbu 
močových kamenů dí-
ky DL-methioninu, kte-
rý má schopnost oky-
selovat moč. Příjemná 
chuť pasty a  její slože-
ní umožňuje dlouho-
dobé a snadné podává-
ní ke  spokojenosti Vás 
a Vašeho mazlíčka.

Víte, k čemu jsou dobré nenasy-
cené mastné kyseliny omega 3 
a omega 6? 
Protože organismus 
si není schopný tyto 
pro zdraví a  vitalitu 
nezbytné látky vyro-
bit sám. Nenasycené 
mastné kyseliny po-
třebujeme pro zlep-
šení kondice kůže, 
pro zvýšení kvality 
a  lesku srsti, ale 
podporují také funk-
ce kloubů, ledvin 
a srdce, spolupracu-
jí při léčbě zánětů. 
Dávejte pravidelně 
svému čtyřnohému kamarádovi kapsle 
DERMANORM, které obsahují omega 3 
a 6 mastné kyseliny ve formě rybího oleje 
a  oleje z  brutnáku lékařského. Nebo při-
míchávejte do krmiva olej DERMANORM. 
K dostání je v baleních po 500 nebo 250 ml.

Každá kočka spolyká při čištění 
srsti mnoho chlupů.
To může vést k  tvorbě trichobezoárů
(“chomáčů chlupů” v  trávicí soustavě), 

které mohou způsobit 
poruchy trávení, jako 
jsou: zhoršení pohybu 
střev až zácpa, nadý-
mání a  bolesti břicha, 
ztráta apetitu, nevol-
nost až zvracení. Mo-
hou také ucpat střevo 
a  způsobit závažné 
komplikace.
Pasta BEZO-PET má 
výjimečné lubrikační 
vlastnosti, pomocí ni-
chž v  žaludku obalu-
je jednotlivé chlupy, 
a  tím brání tvorbě trichobezoárů. Navíc 
kočkám chutná! Stačí vytlačit malé množ-
ství z  tuby na  tlapku každý den a  máte 
po problémech. BEZO-PET dávejte zejmé-
na dlouhosrstým plemenům a kočkám ži-
jícím doma, které nemají přístup k přírod-
ní vláknině (trávě).

Poraďte se se svým veterinářem, který 
z přípravků řady Vetoquinol CARE bude 
prospěšný pro zdraví Vašeho mazlíčka 
a  pomůže mu zůstat spokojený a  aktivní 
po celý život.

Bližší informace nejen o těchtoproduktech 
najdete na www.vetoquinol.cz

Víte, jak nejlépe
pečovat o své
mazlíčky?
Všichni chceme svému čtyřnohému 
příteli poskytnout tu nejlepší péči.


